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PRATARMĖ

Monografijos autoriai nuoširdžiai dėkoja visiems žmonėms, kurių gera
noriškas palaikymas leido įgyvendinti ne vienerius metus puoselėtus
sumanymus. Pamatą monografijos rankraščiui parengti padėjo Lietuvos

valstybinis mokslo ir studijų fondas, palankiai įvertinęs Socialinių tyri
mų instituto Etninių tyrimų centro inicijuoto mokslinio projekto „Rusai
Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m.: istorinės retrospek

tyvos konstravimas" idėją ir svariai parėmęs šio projekto įgyvendinimą
(2007-2008). Monografijos leidybos rūpesčius gerokai palengvino Lie
tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansinė parama.

Dėkui Lietuvos dailės, Kauno apskrities pedagoginio, Miko ir Kipro
Petrauskų lietuvių muzikos, Šiaulių „Aušros", Vytauto Didžiojo karo,
Jurbarko krašto muziejų darbuotojams, taip pat Danutei Zubovaitei-Palukaitienei ir P. Kaminskui. Jų dėmesys mūsų sumanymams leido pa

puošti leidinio viršelį ir turinį vertinga ikonografine medžiaga. Už pas
tabas širdingas ačiū recenzentams. Įvairiuose monografijos rengimo
etapuose jos autoriai nuolat sulaukė padrąsinimų, svarbių patarimų ir

pagalbos iš Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro bendradar
bių dr. Tado Leončiko, dr. Vidos Beresnevičiūtės, Janinos Koliato ir
Vitos Petrušauskaitės.

Natalija Kasatkina
Andrius Marcinkevičius
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Temos aktualumas
Ši monografija - ne pirmas retrospektyvus žvilgsnis į rusų padėtį Lietu
voje 1918-1940 m. Kuo ji yra aktuali dabartinei lietuvių istoriografijai
ir Lietuvos visuomenės socialinės raidos tyrimams? Vieną iš aktualumo

motyvų lemia išaugęs mokslininkų susidomėjimas socialinės istorijos ir
tarpdisciplininiais tyrimais. Pastarieji atveria, atrodytų, gerai žinomų

istorinių įvykių ir procesų naujoviškos interpretacijos galimybes ir pa
deda formuluoti originalias įžvalgas. Iki šiol rusų padėties Lietuvoje
1918-1940 m. moksliniuose tyrimuose, išskyrus retas išimtis, dominavo

dvi interesų kryptys: 1) rusų inteligentijos vaidmuo švietimo ir kultūros
srityje; ir 2) rusų religinių bendruomenių (stačiatikių ir sentikių) istorija,
tradicijos ir papročiai. Šių krypčių sklaidai atsivėrė palankios sąlygos
panaikinus apribojimus, kuriuos patyrė tyrinėtojai sovietmečiu. Šią sklai
dą taip pat paskatino rusų, atsidūrusių po Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 1990 m. tapatumo ir santykio su lietuvių visuomene perkainavimo
kryžkelėje, poreikiai. Tuo tarpu rusų padėties Lietuvoje 1918-1940 m.
socialinių aspektų analizė sudaro prielaidas atsigręžti į menkai atskleistas

lietuvių istoriografijoje problemas. Be to, retrospektyviu lygmeniu tiriami
socialiniai reiškiniai iš dalies atspindi dabartinių visuomenių aktualijas.
Tarp jų - dėmesys demografiniams procesams, etninių mažumų švietimo

gimtąja kalba problemoms, jų integracijai į darbo rinką, visuomeninių
organizacijų veiklai ir socialinės adaptacijos dimensijoms.
Nauja, kad rusai šioje monografijoje, pripažįstant išskirtinį inteligen
tijos socialinį vaidmenį tyrinėjamu laikotarpiu, yra objektyvizuojami kaip

{VADAS

įvairių segmentų konstruktas. Rusų socialinės padėties apibendrinimas
būtų sunkiai grįstinas vieno segmento ar vienos religinės bendruomenės
patirtimi. Veikiau priešingai — jis reikalautų daugumos rusų visuomenės

segmentų vidinę sąveiką ir išorinius ryšius apibendrinančios prieigos.
Tokia prieiga ypač reikšminga tiriant etninę grupę, kurią sudarė įvairių
migracinių srautų atstovai, besiskyrę tarpusavyje išsilavinimo lygiu, tei
siniu statusu, išpažįstama religija, adaptacijos visuomenėje motyvacija,

įgūdžiais ir kt. Vidiniais ryšiais aptariamu atveju laikytini ryšiai tarp
kiekvieno segmento atstovų ir šių segmentų tarpusavio sąveika, tuo tar
pu išoriniais - rusų ir lietuvių sąveika įvairiose socialinės veiklos srityse.
Svarbi ir rusų sąveikos tarptautiniu lygmeniu dimensija. Iki šiol yra men

kai kompleksiškai tyrinėta rusų socialinė padėtis Baltijos šalyse (Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje). Ne mažiau aktualus migrantų iš Sovietų Są
jungos (iki 1922 m. - Sovietų Rusijos) Lietuvoje ir kitose Europos vals
tybėse socialinės padėties palyginimas. Nors išvardyti ryšiai šioje mono
grafijoje netiriami kaip atskiras objektas, tačiau jų poveikio rusų socia
linei padėčiai Lietuvoje analizė - viena iš gijų, jungiančių teksto dalis į
bendrą visumą.
Kitas reikšmingas temos aktualumo motyvas - poreikis išnagrinėti ru

sų socialinę padėtį nepriklausomoje Lietuvoje vengiant lietuviškam etno
centrizmui būdingų vertinimų ir skiriant proporcingą dėmesį lietuvių vi
suomenės ir etninės mažumos nuostatoms. Tad pateikiama interpretacija
daugiausiai remiasi būtent rusų savivokos, taip pat refleksijų į etninės
daugumos nuostatas analize. Ši interpretacija - alternatyva tyrimams,
kuriuose rusų istorija nagrinėjama atskirai nuo Lietuvos visuomenėje vy
kusių procesų ar pateikiama išimtinai per etninės daugumos nuostatų
prizmę. Savo ruožtu žvilgsnis iš etninės mažumos pozicijos atveria gali
mybę išnagrinėti Lietuvos visuomenės raidos fragmentus kitokiais negu
iki šiol rakursais (pvz., įvertinti pilietiškumo sklaidos visuomenėje mastą,
apčiuopti netolerancijos etninėms mažumoms apraiškas, išryškinti šių
mažumų socialinės adaptacijos sunkumus ir kt.).

Tinkamai atskleisti temą trukdo faktas, kad rusų ir kitų etninių ma
žumų nuostatų socialiniais klausimais sklaidai visuomenės informavimo
priemonėse iki 1940 m. egzistavo mažiau galimybių nei lietuvių opinijos
raiškai. Tad ir šioje monografijoje pateikiamas šių nuostatų apibūdinimas
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nėra išsamus. Jis byloja apie kai kuriuos rusų savivokos Lietuvos visuo
menėje bruožus, tačiau nebūtinai atskleidžia visavertį šios savivokos tu

rinį. Juolab kad šiuolaikinės sociologinės apklausos taip pat neužtikrina
visiško viešos nuomonės tyrimo objektyvumo. Aptariamu atveju svarbes

nis ne tiek absoliutaus objektyvumo siekis, kiek įžvalgos, kurias leidžia
formuluoti rusų socialinės padėties Lietuvoje 1918-1940 m. analizės
rezultatai. Ši analizė padeda išryškinti skirtingus požiūrius į socialinius
reiškinius tarp rusų ir lietuvių, taip pat leidžia kvestionuoti susiformavu
sių lietuvių visuomenėje mitų apie rusus pagrįstumą. Suprantama, kad
tyrinėjamu laikotarpiu ne tik etninė dauguma, bet ir etninės mažumos

tapo panašių mitų kūrėjomis, todėl būtina kritiškai įvertinti abiejų šalių
indėlį į jų kūrimą.
Dėl etnocentrinio požiūrio įvairiuose lietuviškuose šaltiniuose vyravi
mo užfiksuotas lietuvių kaip išskirtinės tolerancijos etninėms mažumoms
visuomenės mitas ar rusų kaip svetimos Lietuvos gyventojų grupės, kaip

kultūrinio atsilikimo ir įvairių moralinių ydų įsikūnijimo vaizdinys. Sa
vitas rusų atsakas šiam vaizdiniui - rusų kaip nuo neatmenamų laikų

(pradedant slavų kunigaikščių žygiais į baltų žemes XII amžiuje, stačia
tikybės LDK plitimu ir t. t.) tradicinio Lietuvos visuomenės segmento
mitas. Svarbu atsižvelgti, analizuojant rusų socialinę padėtį, į tai, kiek

panašūs mitai atitiko tikrovę, kaip veikė rusų ir lietuvių sąveiką nepri
klausomoje Lietuvoje ir kt. Skaitytojui galbūt gali pasirodyti, jog žvilgs
nis į tiriamą problemą, skiriant daugiau dėmesio rusų nuostatų analizei,
gresia subjektyviu lietuvių visuomenės ar valstybės politikos vertinimu.

Autorių tikslas kitoks - parodyti, kad tarp skirtingos tautybės Lietuvos
piliečių 1918-1940 m. egzistavo skirtingos valstybės socialinės raidos

vizijos. Faktas, jog šių vizijų įvairovė retai atsispindėjo tuometėje in
formacinėje erdvėje, tampa papildomu stimulu ištirti ir apibendrinti įvai
rių visuomenės grupių nuostatas.

Trečiąjį temos aktualumo motyvą diktuoja antrasis, nes šiuolaikinė
Lietuvos visuomenė taip pat išnaudoja 1918—1940 m. laikotarpio patirtis
kurti aktualius nūdienai ideologinius konstruktus. Jais remiantis neretai
(pagrįstai ir nepagrįstai) brėžiama rusų sąveikos su lietuvių visuomene
istorinė projekcija. Pvz., grindžiamas rusų, kaip istoriškai tradicinio ar
svetimo Lietuvos visuomenės elemento, vaizdinys, pateisinamas rusų
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buvimas Lietuvoje nuo kur kas senesnių laikų nei sovietinė okupacija ir

kt. Tad aptariamo laikotarpio rusų socialinės padėties analizė leidžia pa
tikrinti šių ideologinių konstruktų pagrįstumo laipsnį. Šie konstruktai
tapo ypač aktualūs Sąjūdžio metais (apytikriai nuo 1988 m.), mėginant
suvienyti įvairias Lietuvos etnines grupes siekti nepriklausomybės. Dės
ninga, kad istorijos laikotarpis, tapęs sovietmečiu visuomenei pažinimo
tabu, slėpė savyje daug neatsakytų klausimų tiek lietuviams, tiek rusams.

Atsakymai į juos buvo grįsti tiek objektyviais, tiek pagražintais faktais.
Bet kuriuo atveju Sąjūdžio išjudintas lietuvių nacionalizmas daugiau
siai buvo grindžiamas būtent istorinėmis kategorijomis, susijusiomis su
1918-1940 m. laikotarpiu. Kaip savita atsvara lietuvių nacionalizmui

įvyko etninių mažumų savojo „aš" paieška. Į ją buvo įtrauktas ir apta
riamas istorinis laikotarpis, kurį lietuviai dažnai įvardija Lietuvos vals
tybės raidos „aukso amžiumi". Šios paieškos rezultatai, objektyvūs ar
ne, leido etninių mažumų atstovams atsakyti į klausimą, „iš kur mes
Lietuvoje?", „įsitikinti" istorinių sąsajų su Lietuvos valstybe ir lietuvių
visuomene pagrįstumu. Vienas iš būdingų tokių pavyzdžių - Rusų kul
tūros centro veikla (nuo 1988 m.). Ji iš pat pradžių buvo orientuota ne
į etninę konfrontaciją, o į sąveiką su lietuvių visuomene ir rusų etno
kultūrinio tapatumo puoselėjimą. Iš dalies dėl panašių motyvų įvyko
rusų „atradimas" Lietuvos visuomenėje 1918—1940 m. Pvz., paaiškėjo,
pasklaidžius sovietmečiu slaptų archyvinių fondų dokumentus, kad is

toriškai rusų indėlis į įvairias Lietuvos visuomeninio gyvenimo sritis
buvo ne tik destruktyvus, bet ir konstruktyvus. Nauji ideologiniai kons
truktai nuo 1988 m. padėjo rusams formuoti atsvarą plačiai įsišaknijusiam
lietuvių visuomenėje sovietinio okupanto vaizdiniui. Šitaip sustiprėjo
pamatas atsirasti pozityviam rusų tapatumui.
Pastarasis procesas buvo priimtinas ir lietuviams, siekusiems įtvir
tinti Lietuvos valstybingumą ir sykiu įrodyti tarptautinei bendruomenei
savo gebėjimą spręsti su etninių mažumų padėtimi susijusius klausimus.
Vis dėlto, praėjus dvidešimtmečiui nuo nepriklausomybės atkūrimo, yra

pagrindas teigti, kad šie ideologiniai konstruktai jau atliko jiems skirtą
vaidmenį, tuo tarpu žvilgsnis į rusų ir lietuvių sąveiką retrospektyviu
lygmeniu gali būti mažiau šališkas nei iki šiol. Be to, tolesnis operavi-
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mas jau įvardytais ideologiniais konstruktais, išblėsus Sąjūdžio laikų
nacionalizmo proveržiui, gali sukurti pernelyg supaprastintą rusų padė
ties Lietuvoje 1918-1940 m. vaizdinį. Vertėtų taip pat pasvarstyti, ar iš
tiesų egzistuoja vertybinis ryšys tarp Levo Karsavino kartos ir soviet

mečio rusų biurokratų ir inžinierių? Galbūt šio ryšio vaizdinys irgi yra
savitas ideologinis konstruktas?

Autoriai tikisi, kad ši monografija bus pravarti atsakymų į panašius
klausimus paieškai. Ji parengta 2007-2009 m. Socialinių tyrimų instituto
Etninių tyrimų centre ir įvardytina svarbiausiu mokslinio projekto „Rusai
Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-1940 m.: istorinės retrospektyvos
konstravimas" tyrimų rezultatu. Šio projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos
valstybinis mokslo ir studijų fondas. Projekto sumanytoja - žinoma Lie

tuvos sociologė, Etninių tyrimų centro įkūrėja ir ilgametė vadovė Natali
ja Kasatkina (1949-2008). Ji laikytina rusų socialinės padėties Lietuvoje
1918—1940 m. tyrimų pradininke, svariai prisidėjusia pasisakymais moks
liniuose renginiuose, publikacijomis ir daktaro disertacija1 prie šios tema

tikos aktualizavimo ir analizės plėtotės. Projekto įgyvendinimas turėjo
įprasminti N. Kasatkinos vertingą patirtį ir žinias mokslinės monografijos
pavidalu, tačiau ankstyva mokslininkės mirtis pakoregavo projekto vyk

dytojų planus. Monografijos tekstas užbaigtas ir parengtas spaudai isto
riko, Etninių tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo Andriaus Mar
cinkevičiaus pastangomis ir dėl suprantamos priežasties tik iš dalies at

spindi idėjinį potencialą, kuriuo disponavo N. Kasatkina. Ji tiesiogiai
dalyvavo rengiant monografijos struktūrą ir pirmuosius du skyrius. Liku
sieji trys skyriai parengti bendraautorio, remiantis asmenine mokslinio
darbo patirtimi ir tyrimų metu sukauptais duomenimis, taip pat N. Kasat
kinos asmeniniu archyvu, publikacijomis, juodraščiais, konspektais ir pa

mąstymais iš darbinių diskusijų. Šios aštraus mąstymo mokslininkės da
lyvavimas monografijos rengimo baigiamajame etape neabejotinai būtų
sustiprinęs sociologinę analizuojamų problemų interpretaciją, praturtinęs

jos turinį originaliais apibendrinimais ir įžvalgomis.

1 Kasatkina, N. (1994) Rusų inteligentijos integracija į tarpukario metų Lietuvos kultūrą
(disertacijos rankraštis). Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. 199 p.
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Istorinių ir sociologinių požiūrių moksliniuose tyrimuose derinimas,

kaip ir tarpdisciplininiai tyrimai apskritai, yra palyginti nauji Lietuvoje.
Manytina, kad šių požiūrių derinimas atveria palankesnes nei iki šiol
galimybes apčiuopti ir išplėtoti netyrinėtus arba menkai tyrinėtus retros
pektyviniu lygmeniu Lietuvos visuomenės raidos aspektus. Be to, skir

tingų mokslo sričių specialistų bendradarbiavimas padeda konstruoti no
vatoriškas praeities įvykių ir socialinių procesų interpretacijas. Juolab kad
panašios problemos, kaip etninių mažumų ir etninės daugumos sąveika,
etninė tolerancija ir diskriminacija, etninių mažumų kultūrinis tapatumas,

jų socialiniai institutai ir socialinės adaptacijos peripetijos, nėra tik da
bartinės Lietuvos visuomenės tyrimų objektai. Šios problemos neabejo

tinai egzistavo tyrinėjamu laikotarpiu, tačiau iki šiol liko lietuvių istorio
grafijoje nenagrinėtos. Kita vertus, kiekviena karta subrandina ir pateikia
naują savo valstybės istorijos vertinimą. Tad nūdienos visuomenei ke

liančios susidomėjimą aktualijos dažnai diktuoja aspektų, kuriais tyrinė
jama valstybės praeitis, turinį. Etninių mažumų socialinės padėties Lie
tuvoje 1918-1940 m. tyrimai - vienas iš šių aspektų.

Monografijos struktūra
Monografiją sudaro 5 skyriai. Juose, atsižvelgiant į istorinę ir sociologinę
perspektyvą, konstruojama rusų socialinės padėties Lietuvoje 1918-1940 m.
interpretacija. Neatmestina, kad duomenų gausa išlikusiuose šaltiniuose

leistų pateikti skaitytojams gerokai platesnę studiją. Vis dėlto, siekiant ne
tik kiekybinio, bet ir kokybinio tyrimo problemos atskleidimo, pirmenybė
teikiama probleminės analizės, o ne aprašomajam tyrimui. Tematikos po

žiūriu šie skyriai skirti su rusais aptariamo laikotarpio Lietuvoje susijusioms
demografinėms, švietimo gimtąja kalba, darbinės veiklos, visuomeninių

organizacijų tinklo sklaidos ir socialinės adaptacijos problemoms. Skyrių
turinys atskleidžia rusų migracijos į Lietuvą laiką ir mastą, kiekybinio
svorio ir teritorinio pasiskirstymo dinamiką, rusų jaunosios kartos ugdymo

lojaliais ir integruotais piliečiais programą, rusų gebėjimo įsilieti į darbo
rinką ir siekti palankaus socialinio statuso visuomenėje įgūdžius, rusų

kolektyvinės konsolidacijos visuomeninių organizacijų pavidalu efektyvu
mą, galiausiai - rusų socialinės adaptacijos tipus.
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Dėmesys šiai problematikai nereiškia autorių nusigręžimo nuo rusų

politinės, kultūrinės ar religinės veiklos Lietuvoje 1918-1940 m. Tiksliau
tariant, pastaroji veikla nagrinėjama tik tiek, kiek yra pravarti prioritetinėms
tyrimo problemoms atskleisti. Pateikiama rusų socialinės padėties inter

pretacija dar išlieka plėtotina, nes susiklosčiusios aplinkybės privertė au
torius atidėti dalies socialinių problemų analizę ateičiai. Pvz., į atliktų
tyrimų akiratį nepateko rusų socialinės organizacijos analizė, kuri galbūt
leistų atsakyti, kas buvo rusai Lietuvoje - etninė mažuma ar diaspora.

Liko neišplėtotas rusų ir kitų Lietuvos etninių grupių socialinės padėties
lyginimas, neatskleistos rusų jaunosios kartos profesinio tobulėjimo pers
pektyvos ir kt.

Šioje monografijoje rusų socialinės padėties aspektai atskleidžiami
pasitelkiant lyginamąją analizę. Jos rezultatai leidžia įvertinti šią padėtį
ne tik lokaliu, bet ir platesniu geografiniu lygmeniu. Juolab kad po

Pirmojo pasaulinio karo reikšmingus socialinius pokyčius patyrė kaimy
ninėse Baltijos šalyse atsidūrę rusai. Būtina paminėti, kad po 1917 m.

Spalio perversmo ir 1918-1920 m. Rusijos pilietinio karo Europoje
laipsniškai susiformavo gausūs rusų migrantų židiniai. Dalis rusų, apsi

stojusių laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, jautėsi susiję vertybiniais
saitais su šiais židiniais. Neatsitiktinai išsamus rusų socialinės padėties
įvertinimas būtų sunkiai atsietinas nuo dėmesio socialiniams procesams,
vykusiems stambiuose migrantų iš Sovietų Sąjungos židiniuose. Iš pas

tarųjų čia dažniausiai minima Vokietija, Prancūzija, Čekoslovakija, Ser
bijos, Kroatijos ir Slovėnijos karalystė.
Pirmame monografijos skyriuje pateikiama istorinė-demografinė rusų

Lietuvoje apybraiža. Joje analizuojami ne tik svarbiausi šio pobūdžio
statistiniai duomenys, bet ir gilinamasi į etninių ir konfesinių kategorijų
konstravimo, atliekant 1923 m. visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą,
ypatumus. Patys surašymai traktuojami kaip politinis konstruktas, atspin
dintis aptariamo laikmečio gyventojų inventorizavimo pobūdį, surašymų
vykdytojų nuostatas ir šių nuostatų poveikį surašymų rezultatams. Kelia
mas klausimas, kaip istoriškai buvo konstruojama „rusų" kategorija gy

ventojų surašymuose. Atskleidžiant šio reiškinio ypatumus tautinėse ir
imperinėse valstybėse, atlikta lyginamoji 1923 m. Lietuvos ir 1897 m.
pirmojo visuotinio Rusijos imperijos surašymo gyventojų duomenų ana-
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lizė. Skyriuje, atsižvelgiant į politines aplinkybes, migracinius veiksnius,
rusų konfesinės sudėties ir socialinės sudėties variacijas, taip pat tiriami
svarbiausi rusų pasiskirstymo miestuose ir kaimuose veiksniai.

Antrame skyriuje nagrinėjami svarbiausi veiksniai, lėmę švietimo įs
taigų tinklo rusų dėstomąja kalba 1918-1940 m. raidą. Daugiausiai dėme
sio koncentruojama ne į šio tinklo sklaidos aprašymą, bet išsamiau tiriamas
Lietuvos vyriausybės švietimo politikos ir lietuvių visuomenės nuostatų

poveikis švietimo organizavimui etninių mažumų kalbomis ir nelietuvių
tautybės vaikų ugdymo turiniui. Identifikuojamas rusų visuomenės veikė
jų požiūris į šios politikos ir nuostatų padarinius. Švietimo įstaigų rusų
dėstomąja kalba tinklo veikla traktuojama kaip pirmas bandymas Lietuvos
istorijoje sukurti veiksmingą instrumentą rusų jaunosios kartos etniniam
tapatumui ugdyti ir padėti integruotis į vietos visuomenę. Keliamos prie

laidos, kokie veiksniai tapo palankūs, o kokie priešiški įgyvendinant šiuos
tikslus. Koks buvo rusų Lietuvoje vidinio susitelkimo, siekiant savo švie
timo interesų užtikrinimo, laipsnis? Lyginama, kokiais aspektais skyrėsi
rusų jaunosios kartos tapatumo ir integracijos visuomenėje ugdymas pra
dinėse mokyklose rusų ir lietuvių dėstomosiomis kalbomis.
Trečiame skyriuje, remiantis 1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų
surašymo duomenimis ir kitais šaltiniais, pristatoma rusų pasiskirstymo
pagal darbinės veiklos sritis apybraiža. Lyginami rusų ir kitų Lietuvos
etninių grupių užimtumo rodikliai. Išskirtinis šio skyriaus akcentas veiksnių, lėmusių rusų integraciją į Lietuvos darbo rinką, analizė. Neat

sitiktinai rusų įsidarbinimo perspektyvos ir plačiausiai atstovaujamų pro
fesijų spektras nagrinėjami atsižvelgiant į šalies ekonominės ir kultūrinės
plėtros lygį, visuomenės profesinio išsilavinimo laipsnį, etninės daugumos

nuostatas ir etninių mažumų lingvistinės adaptacijos veiksnį. Visų šių
veiksnių poveikis rusų darbinei veiklai tiriamas įvertinant panašius pro
cesus kaimyninėse Baltijos šalyse ir stambiuose Europos rusų migrantų

židiniuose. Įsigilinimas į šiuos procesus leidžia iš platesnės geografinės
perspektyvos spręsti apie rusų integracijos nepriklausomos Lietuvos dar
bo rinkoje sėkmės ar nesėkmės laipsnį.
Ketvirtame skyriuje daugiausiai nagrinėjami rusų visuomeninių or

ganizacijų veiklos (1920-1940) socialiniai aspektai. Iš pradžių apibrė
žiamas šių organizacijų tinklas, vėliau identifikuojami rusų socialiniai
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interesai ir įvardijamos svarbiausios priemonės, kuriomis organizacijos

siekė juos patenkinti. Atkreipiamas dėmesys į tai, kokiais būdais rusų
visuomeninės organizacijos koordinavo tarpusavio veiksmus ir siekė
glaudesnio visos etninės grupės narių susitelkimo. Jame taip pat anali
zuojama šių organizacijų, kaip tarpetninių santykių instrumento, funk
cija. Keliamas klausimas, ar šis instrumentas nepriklausomoje Lietuvo

je atliko socializuojantį vaidmenį, t. y. padėjo stiprinti rusų ir lietuvių
visuomenės sąveiką? O gal rusų visuomeninės organizacijos liko siaurų
interesų klubais? Kokie rusų visuomenės segmentai aktyviausiai daly
vavo rusų tautinėse organizacijose? Į kurių segmentų ir į kokius socia

linius poreikius ši veikla buvo labiausiai orientuota?
Penktame skyriuje nagrinėjamos rusų socialinės adaptacijos dimensi
jos. Vienas iš pagrindinių pastarosios analizės prioritetų - dėmesys rusų,

patekusių į kitos kalbos ir kitos kultūros aplinką, savivokai. Išsamiau
aptariamos rusų pilietinės, kultūrinės ir religinės savivokos dilemų prie
žastys, vertinamas lietuvių visuomenės palankumas etninių mažumų (ir
konkrečiai - rusų) socialinei adaptacijai, išskiriamos būdingos etninei
daugumai išankstinės nuostatos etninių mažumų atžvilgiu. Nagrinėjama,
koks susiklostė rusų, kaip etninės grupės ir kaip atskirų jos segmentų,

santykis su Lietuvos valstybingumo idėja, lietuvių kalba ir kultūros ver
tybėmis. Kokia reikšmė teko rusų socialinės adaptacijos eigoje etnokul
tūrinio tapatumo išsaugojimui ir puoselėjimui? Keliamas klausimas, ar iš
tiesų rusų socialinės adaptacijos Lietuvoje 1918-1940 m. eiga ir rezul
tatai aiškintini integracijos ar neintegracijos dichotomija, ar egzistavo
prielaidos įvairesniems socialinės adaptacijos tipams?

Priedai, kurie iliustruoja šio leidinio tekstą, skirstytini į dvi kategorijas:
1) statistinių duomenų suvestines; ir 2) ikonografinę medžiagą. Pirmąją
priedų kategoriją reprezentuoja lentelės ir paveikslėliai (t. y. grafikai, dia
gramos). Jie pateikiami laikantis struktūros, būdingos monografijos teks
tui. Tuo tarpu iliustracijoms panaudota ikonografinė medžiaga, kurią dau

giausiai sudaro tyrinėjamo laikmečio fotografijos ir dailininko Mstislavo
Dobužinskio paveikslų reprodukcijos. Ši medžiaga savitai atspindi kai
kuriuos rusų socialinės padėties Lietuvoje aspektus, įamžina rusų ir lie
tuvių visuomenės veikėjų sąveikos įvairiose srityse fragmentus. Paminė

tina, jog ikonografinė medžiaga sukaupta iš valstybinio Lietuvos centrinio
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valstybės archyvo ir privačių (V. Zubovo, P. Kaminsko) archyvų, taip pat

įvairaus pavaldumo Lietuvos muziejų (Lietuvos dailės, Miko ir Kipro
Petrauskų lietuvių muzikos, Kauno apskrities pedagoginio, Vytauto Di
džiojo karo, Jurbarko krašto ir Šiaulių „Aušros" muziejų).

Vartojamų sąvokų paaiškinimai
Atskiro paaiškinimo reikalautų kai kurios monografijoje vartojamos sąvo
kos. Autoriai linkę keisti tyrinėjamu laikotarpiu ir lietuvių istoriografijoje
įsitvirtinusias sąvokas „tauta", „tautiškumas" ir „tautinė mažuma" atitikme
nimis, kurie yra vartojami socialiniuose tyrimuose — „etninis", „etniškumas",
„etninė grupė" ar „etninė mažuma". Prisijungiame prie mokslininkų, kurie,
siekdami analitinio aiškumo, atsiriboja nuo tautos ir tautiškumo sąvokoms

priskiriamų įvairių ideologinių atspalvių ir priskiria pastarąsias kasdienės
vartosenos sričiai, o moksliniuose darbuose remiasi neutralesniais terminais,

paliekančiais daugiau erdvės etniškumo reiškinio variacijoms. Išimtį ap
tariamu atveju sudaro tik skelbtų ir neskelbtų šaltinių citatos, kurios pa
teikiamos nekeičiant originalių sąvokų.
Monografijoje „etninės mažumos" sąvoka nusako ne konkrečios etni
nės grupės narių skaičių. Veikiau priešingai, autoriai remiasi sociologine
„mažumos" sąvokos samprata, kai ji vartojama ne pažodžiui, bet siejama
su etninės grupės statusu visuomenėje. Būtent etninė grupė, nebūdama

lygi su kitomis etninėmis grupėmis arba tapusi diskriminacijos objektu
ir nepajėgianti jos įveikti, tampa etnine mažuma. Svarbu atsižvelgti ir į
tai, kad, nepaisant formalių lygybės kriterijų, didelę reikšmę turi subjek
tyvi mažumos narių savijauta ir padėties suvokimas. Šį suvokimą for

muoja ne tik formalios individų teisės, bet ir etninės grupės kolektyvinė
patirtis, jos sąveika su etninės daugumos nariais, taip pat etninės daugu
mos nuostatos.

Rusai, atsižvelgiant į išgyvento laiko ir teisinio statuso Lietuvoje
(iki 1914 m. - lietuviškose gubernijose) skirtumus, apibūdinami „sen

buvių" ir „migrantų" sąvokomis. Iki šiol lietuvių istoriografijoje nėra
aiškaus sutarimo dėl šių sąvokų vartojimo. Šioje monografijoje senbu
viais įvardijami rusai, kurie gyveno būsimos Lietuvos valstybės terito-
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Lietuvos visuomenės modernizacija ir etniniai konfliktai (Nedominuojan
čios etninės bendruomenės Lietuvoje XIX a.—XX a. pirma puse) byloja,
kad etnocentriniai Lietuvos visuomenės raidos vertinimai palaipsniui ša
linami iš lietuvių istoriografijos. Reikšminga, kad, regis, gerai žinomi
šalies akademinei bendruomenei ir visuomenei etninių mažumų istorijos

faktai interpretuojami pasitelkiant novatoriškas prieigas. Manytina, kad
nūdiena yra palankus metas atlikti ir su rusų padėties Lietuvoje 1918—

1940 m. tematika susijusių istoriografinių laimėjimų reviziją ir nubrėžti
gaires galimoms tyrimų kryptims artimiausioje perspektyvoje.
Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. iki šiol produkty
viausi išlieka religinių bendruomenių, kuriose daugumą narių sudaro rusai,
tyrimai. Tiesa, pastarasis interesas nebūtinai reiškia tyrinėtojų apsiribojimą

išimtinai religinių aspektų analize. Daugelyje tyrimų pinasi religinė, kul
tūrinė, socialinė ir lingvistinė (sociolingvistinė) problematika. Kitas daly
kas, jog socialinė problematika nusipelnė bene mažiausio tyrinėtojų dė
mesio. Publikacijų gausa (įskaitant studijas, straipsnius, enciklopedinius
žodynus ir šaltinių publikacijas) išsiskiria Lietuvos sentikių paveldo tyrimai.
Ryškūs nuopelnai šioje srityje priklauso filologams Valerijui Čekmonui,
Jurijui Novikovui, Nadeždai Morozovai ir istorikui Grigorijui Potašenko
(Hobhkob 1992, 1999, 2005; Mopo3OBa, ^eKMOHac 1997; Mopo3OBa2001;
Mopo3OBa, IloTauieHKo 2004; Potašenko 1998, 2001; rioTaineHKO 1997,
2003, 2004, 2006, 2007; EapaHOBCKHH, IloTameHKo 2005; BapaHOBCKHH

2000, 2001). Šių autorių veikaluose daugiau susitelkiama į ankstesnes nei
tiriamoji šioje monografijoje istorines epochas (Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės ir Rusijos imperijos), jų metu išplitusius sentikių bendruo
menės papročius ir tradicijas. Palaipsniui ryškėja sentikystės tyrinėtojų
Lietuvoje intencija užlopyti ir šią spragą lietuvių istoriografijoje.
Veikaluose apie Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje praeitį menkiau ty
rinėtas Rusijos imperijos laikotarpis, tačiau išsamiai išnagrinėtas 1918—
1940 m. laiko tarpsnis ir sovietmetis. Šiuose veikaluose analizuojamos
problemos daugiausiai susijusios su Stačiatikių Bažnyčios institucinės

raidos aspektais (Marcinkevičius, Kaubrys 2003; Laukaitytė 2002a, 2002b,
2003, 2005a, 2005b, 2008a, 2008b; CepariHHac 2003; Hobhhckhh 2005).
Ypač daug dėmesio skiriama Lietuvos stačiatikių vyskupijos teisinio sta
tuso, valdymo ir kanoninio pavaldumo problemoms, stačiatikių parapijų
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bendrinimo, dėl užuominų apie šio elito atstovų ryšius su lietuvių visuo
menės veikėjais ir kt.

Būtina paminėti publikacijas, skirtas rusų baleto meistrų ir kitų me
nininkų kūrybai Valstybės teatre apžvelgti (Šabasevičius 1993, 2003,
2004, 2007; Kasatkina 1993). Be to, šios kūrybos rezultatai atsispindi
studijose, nušviečiančiose Lietuvos teatro, muzikos ir kitų meno šakų

raidą Lietuvoje 1918-1940 m. (Ambrazas 2009; Girdzijauskaitė 2000;
Jankevičiūtė 2003). Po 1990 m. Lietuvoje pasirodė ir daugiau rusų kul
tūrinę patirtį apibendrinančių straipsnių ir straipsnių rinkinių (Jurkutė
2007; Sakalavičiūtė 2007; Ara(į)OHOBa 1994; ^lcuHCKaa 1997; PyccKue e
Jlumee 2001). Šios patirtys, kaip ir įvairūs statistiniai duomenys, taip pat
atsispindi darbuose, skirtuose specialiai etninių mažumų problematikai

(Šetkus 2000; Lietuvos tautinės mažumos 2001; Kaubrys 2000, 2002).
Rusų padėties socialinių aspektų analizės ištakos sietinos su sociolo
gės Natalijos Kasatkinos darbais. Vienas iš solidžiausių autorės darbų -

dar 1994 m. apginta daktaro disertacija (Kasatkina 1994). Joje, remiantis
šaltiniais ir N. Kasatkinos atlikto 1989-1992 m. rusų inteligentijos tyri
mo duomenimis, išsamiai išnagrinėta iš sociologinės perspektyvos rusų

inteligentijos kultūrinė integracija Lietuvoje 1918-1940 m. Darbe palies
tos migracijos, tarpetninių (rusų ir lietuvių) kontaktų, rusų inteligentijos
savimonės, socialinės adaptacijos ir kitos problemos. Autorė pirmoji Lie
tuvoje panaudojo duomenims apdoroti biografinį metodą. N. Kasatkina
neatsiribojo nuo istorinės tematikos ir vėlesniais metais, revizuodama jau
atliktų tyrimų rezultatus ir pateikdama savo publikacijose naujas įžvalgas.
Būtent jai priklauso bandymas suteikti rusų padėties tyrimams metodolo

ginius rėmus. Pastaroji intencija ryškiausiai atsispindi leidinyje, skirtame
apibūdinti šių tyrimų problemas (PyccKue e Jlumee 2001). N. Kasatkinos
darbai inspiravo straipsnių, nagrinėjančių rusų Lietuvoje 1918-1940 m.

socialinę padėtį, demografinius rodiklius ir švietimo įstaigų rusų kalba
tinklo veiklos peripetijas, pasirodymą (Kasatkina, Marcinkevičius 2008;
Marcinkevičius 2006, 2009; MapuHHKHBHHioc 2007).
Pažymėtina, kad pagrindinės priežastys, grindžiančios šios monogra
fijos aktualumą iš istoriografinės pozicijos, yra dvi: 1) menkas dėmesys
ligšiolinėje lietuvių istoriografijoje rusų socialinės padėties Lietuvoje
1918-1940 m. tyrimams; ir 2) akademinio intereso rusų etninės grupės
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kompleksiniams (pvz., Baltijos šalių ar rusų emigracijos Europoje lygme
niu) tyrimams stoka. Kartu svarbu pažymėti, jog rusai savo socialine
sudėtimi, darbine patirtimi, visuomeninės veiklos pobūdžiu ar socialinės

adaptacijos įgūdžiais Lietuvoje, kaimyninėse Baltijos šalyse ir įvairiuose
Europos rusų migrantų židiniuose buvo gerokai įvairesnė etninė grupė,

nei tai atspindi ligšiolinė lietuvių istoriografija. Neatsitiktinai šioje mo
nografijoje rusai yra traktuojami kaip skirtingų segmentų konstruktas.
Autoriai taip pat laikosi prielaidos, jog vieno iš segmentų (pvz., rusų

inteligentijos) socialinės adaptacijos modelis nebūtinai reprezentuoja kitų
segmentų socialinę padėtį Lietuvoje 1918-1940 m.
Užsienio šalių istoriografija, įgyvendinant šioje monografijoje numaty
tus tikslus, remiamasi selektyviai. Lyginamajai rusų socialinės padėties
Lietuvoje regioniniu ar dar platesniu geografiniu lygmeniu analizei buvo

pasirinkti fundamentalūs rusų emigracijos tyrinėtojų ir kaimyninių Baltijos
šalių mokslininkų veikalai. Juose kvalifikuotai apibendrinama šaltinių in
formacija ir pateikiama įvairių duomenų, kurie būtų sunkiai prieinami Lie
tuvos tyrinėtojams. Be to, remiamasi skirtingų šalių mokslininkų straips

niais, susijusiais tiesiogiai su šioje monografijoje nagrinėjama problemati
ka (pvz., rusų švietimu, darbine veikla, socialine adaptacija ir kt.). Esminis

atrankos kriterijus - publikacijos, kurios leidžia išryškinti rusų socialinės
padėties Lietuvoje 1918-1940 m., lyginant su kitais rusų susitelkimo židi
niais Europoje, kitoniškumą arba priešingai - patvirtina rusų, nepaisant
juos skyrusių senojo žemyno valstybių sienų, vertybines sąsajas.
Vargu ar perdėtume teigdami, jog rusų porevoliucinio srauto migrantų
veikla įvairiose Europos valstybėse įvairiais rakursais nagrinėjama gausy

bėje mokslinių ir publicistinių veikalų ir straipsnių. Visi jie sudaro stambų
ir sunkiai aprėpiamą, nors sykiu nepaprastai vertingą duomenų masyvą.
Tad šios monografijos autoriams, suvokiant minėto masyvo mastą, buvo
aktualesnis poreikis pasinaudoti baziniais duomenimis apie rusų migrantų

socialinę padėtį ir išryškinti esminius valstybių vyriausybių politikos šių
migrantų atžvilgiu akcentus. Remtasi darbais, kuriuose aprašoma rusų mi

gracija iš Sovietų Sąjungos po 1917 m. Spalio perversmo ir Rusijos pilie
tinio karo, identifikuojami svarbiausi migrantų susitelkimo židiniai, apra
šoma šių židinių raida, migrantų kultūrinis gyvenimas ir švietimo organi
zacijų veikla, apibendrinama jų savivoka ir socialinė adaptacija nepažįsta-
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mose visuomenėse (PaeB 1994; IleTpymeBa 1997; Ca6eHHHKOBa 1997;
IlojiaKOB 2000; HoHueB, Jle6ejieBa, Ha3apoB, Okopokob 2001).

Pastebėtina, jog rusų padėties 1918-1940 m. kaimyninėse Baltijos
šalyse (iš dalies ir Suomijoje) tyrimai nuo XX a. pabaigos įgavo didesnį
pagreitį nei Lietuvoje. Šių tyrimų rezultatai atsispindi ne tik daugelyje
straipsnių, bet ir keliose fundamentaliose monografijose, apibendrinančio

se skirtingų mokslo sričių atstovų įdirbį (^efirMaHe 2000; HcaKOB 2001;
Bashmakoff, Leinonen 2001). Pastaruosiuose darbuose daug dėmesio ski

riama rusų politinio dalyvavimo, kultūrinės veiklos, švietimo gimtąja kal
ba ir religinių bendruomenių padėties vertinimams. Analogiškos proble
matikos ir apimties veikalas apie rusus Lietuvoje 1918-1940 m. iki šiol
nėra išleistas. Šioje monografijoje remiamasi ir kuklesnės apimties, tačiau

svarbiomis kaimyninių šalių mokslininkų publikacijomis (CnnenbHHKOB
1997; CepreeB 2001, 2002; TaBpiuiHH 2006). Kita vertus, Estijoje ir La
tvijoje rusų socialinės padėties 1918-1940 m. tyrimai taip pat neišplėto
ti kaip kultūrologiniai, todėl išlieka palankios prielaidos šiai plėtotei
artimiausioje perspektyvoje.

Svarbiausių šaltinių apžvalga
Monografijoje remtasi įvairiais šaltiniais, kuriuose pateikti rusų socialinės
padėties Lietuvoje 1918-1940 m. aspektai. Svarbiai panaudotų šaltinių
kategorijai priskirtini Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau — LCVA)
fondų dokumentai. Juose palyginti menkai atsispindi rusų demografinės
padėties rodikliai, todėl pastarieji monografijoje plačiau atskleisti remian
tis kitų išlikusių šaltinių duomenimis. Kita vertus, Ministrų kabineto kan
celiarijos fonde (f. 923) išliko keletas bylų, liudijančių apie 1923 m.
pirmojo Lietuvos visuotinio gyventojų surašymo procedūros įgyvendini
mą. Informacija reikšminga dėl neskelbtų spaudoje instrukcijų surašinė
tojams turinio ir dėl surašymo vykdytojų požiūrio į etninių mažumų
dalyvavimą (kaip surašinėtojų ir surašomųjų) surašymo procedūroje.
Švietimo organizavimo rusų dėstomąja kalba peripetijos gerai matyti
Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos fondo (f. 391) dokumentuose.

Juose užfiksuoti Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazijos, šioje gim
nazijoje veikusių suaugusiųjų kursų, taip pat pradinių mokyklų rusų dės-
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tomąja kalba įvairus raidos fragmentai. Informatyviausios šių įstaigų veik
los metinės apyskaitos, taip pat inspektorių, lankiusių pradines mokyklas,
ataskaitos. Šiuose dokumentuose įvardytos svarbiausios mokytojų ir mo
kinių kontingento socialinės charakteristikos (pvz., skaičius, tautybė, kon

fesija, pilietybė, mokytojų išsilavinimas ir kt), apibūdintos mokyklų rusų
dėstomąja kalba programos ir atpasakoti esminiai šio ugdymo proceso
bruožai, pateikti rusų pedagogų kvalifikacijos ir mokinių žinių lygio tik
rinimo rezultatai.

Rusų darbinės veiklos pobūdis - itin „išsibarsčiusi" po įvairius šaltinius
tema. Neatsitiktinai rusų vaizdinio Lietuvos darbo rinkoje konstravimas

šioje monografijoje labiau nei kitų problemų analizė primena mozaikos
dėlionę. Išlikę archyvuose dokumentai leidžia išryškinti kai kuriuos mi
nėtos veiklos fragmentus arba kelti prielaidas apie būdingus rusams už
siėmimus. Juose pateikti duomenys taip pat yra reikšmingi analizuojant
veiksnius, lėmusius rusų statusą nepriklausomos Lietuvos darbo rinkoje.

Paminėtina, jog rusų veiklos pramonės sferoje pėdsakai aptiktini Finansų
ministerijos Prekybos ir pramonės departamento fondo (f. 388), valstybės

tarnyboje - Susisiekimo ministerijos (f. 386) ir VRM Sveikatos apsaugos
departamento (f. 380) dokumentuose. Minėto Švietimo ministerijos fondo

(f. 391) dokumentuose atsispindi kai kurios rusų ir lietuvių artistų kon
kurencijos Valstybės teatre apraiškos. Tuo tarpu Ministrų kabineto kance

liarijos (f. 923), Užsienio reikalų (f. 383) ir Vidaus reikalų ministerijų (to
liau - VRM) Piliečių apsaugos departamento (f. 394 ir f. 1367) dokumen
tai kalba apie rusų migracijos dėl ekonominių motyvų (pvz., žemės stygiaus,
menko konkurencingumo ir kt.) iš Lietuvos į kitas šalis užuomazgas.

Analizuojant rusų visuomeninių organizacijų Lietuvoje (1920-1940)
vaidmenį socialinėje srityje ypač pravertė Kauno miesto ir apskrities vir
šininko (f. 402) ir VRM (f. 377) fondų medžiaga. Pastarajame fonde yra
1931 m. gruodžio 31d. įvykusio pirmojo (ir vienintelio iki 1940 m. - aut.
pastaba) visuotinio Lietuvos organizacijų surašymo duomenys. Jie suda

ro tyrinėtojams vieną iš retų galimybių atlikti rusų ir kitų Lietuvos etni
nių grupių visuomeninių organizacijų narių skaičiaus ir veiklos lygina
mąją analizę. Tuo tarpu išlikusių rusų visuomeninių organizacijų įstatų
turinys byloja apie rusams aktualiausius socialinius ir kitokius interesus.
Abiejų fondų dokumentuose yra duomenų apie rusų visuomeninių orga-
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nizacijų narių ir susirinkimų skaičių, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą,
socialines charakteristikas (pvz., užsiėmimus). Išliko organizacijų valdy

mo institucijų (pvz., valdybų, komitetų, revizijų komisijų ir kt.) narių
sudėties tvirtinimo dokumentai ir susirašinėjimo su įvairiomis Lietuvos
valdžios institucijomis fragmentai. Apie valstybės institucijų paramą kai
kurių rusų visuomeninių organizacijų socialinei veiklai kalba VRM So
cialinės apsaugos departamento fondo (f. 928) medžiaga.
Šiai monografijai parengti buvo reikšmingas asmeninis vienos iš au
torių - Natalijos Kasatkinos, archyvas, kuriame išliko dalis jos atlikto
1989-1992 m. sociologinio rusų inteligentijos tyrimo respondentų inter

viu išklotinių. Ši medžiaga - fragmentiška, tačiau originaliai atskleidžia
respondentų požiūrį į Lietuvos valstybės raidą 1918-1940 m. ir valsty
bėje vykusius socialinius procesus.

Stambų informacinį masyvą šioje monografijoje sudaro skelbtų šaltinių
duomenys. Iš jų derėtų pirmiausia paminėti statistikos leidinius, kuriuose
užfiksuoti įvairūs rusų lietuviškose gubernijose (iki 1914 m.) ir nepriklau
somoje Lietuvoje (po 1918 m.) demografiniai rodikliai (pvz., skaičius,
amžius, šeiminis statusas, pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą ir kon
fesiją, darbinės veiklos pobūdis ir kt.) {Tlepsan eceo6iųan nepenucb ...
(T. 4, 17, 59) 1904; Lietuvos gyventojai 1925; Lietuvos statistikos metraš

tis (T. 1-12) 1924-1940, Lietuva skaitmenimis 1928). Švietimo įstaigų
rusų dėstomąja kalba tinklo raidos (mokyklų ir komplektų skaičiaus, mo
kinių ir pedagogų kontingento) rodikliai plačiai atsispindi Švietimo mi
nisterijos periodiniuose leidiniuose {Švietimo darbas, Tautos mokykla) ir
atskirai skelbtose apyskaitose {Švietimo ministerijos ... 1931, 1931/32,

1932/33, 1933/34, 1936).
Publikuotų šaltinių kategorijai taip pat priskirtini Lietuvos visuomenės
veikėjų atsiminimai (Biržiška 1938; Yčas 1972; Grinius 1947, 1962;
Krupavičius 1972; Putvinskienė 1995; Stulginskis 1980, Skipitis 1961,
1967; Žukas 1992). Juose tiesiogiai ir vaizdingais epitetais perteikiamas
šių veikėjų požiūris į rusus, jų elgsenos bruožus ir moralines ydas, lie
tuvių ir rusų santykius iki ir po Pirmojo pasaulinio karo. Tuo tarpu rusų
veikėjų, turėjusių tiesioginio dalyvavimo nepriklausomos Lietuvos visuo
meniniame gyvenime patirties, memuarai yra pernelyg fragmentiški

(CoKOJibCKHH 1984, 1985).
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Dalis tyrinėjamo laikmečio aktualijų buvo užfiksuotos tuomečių au
torių darbuose demografijos (Klimas 1917), politinės geografijos (Pakš
tas 1929), geopolitikos (Tarvydas 1939), ūkio raidos (Rimka 1918),
lietuvių tautinės ideologijos (Maceina 1939) ir teisės (Riomeris 1935,
1995) problemomis. Rusams rūpimais kultūriniais, ekonominiais ir so

cialiniais klausimais, neskaitant publikacijų spaudoje, aktyviai rašė Alek
sandras Timinskis (Tmmhhckhh 1926, 1927, 1927-1928, 1928, 1929,
1931, 1932).
Dokumentų ir skelbtų šaltinių duomenis svariai papildo įvairi infor
macija iš nepriklausomos Lietuvos spaudos rusų ir lietuvių kalba. Šios
spaudos publikacijose buvo skiriama nemažai dėmesio rusų socialinės
padėties Lietuvoje aspektams. Informatyvumo atžvilgiu vertingesnė pa
saulietinės ir religinės pakraipos spauda rusų kalba (BojibHcm JJumea,
Fojioc JIumoecKoū IJpaeocjiaeHoū Enapxuu, JIumoecKuū eecmnuK, Haiue

3xo, Haiuu duu, 3xo). Ji nepalyginti plačiau nei leidiniai kitomis kalbo
mis aprėpė rusų, kaip visumos ir kaip atskirų visuomenės segmentų,
veiklos barus. Ypač plačiai spaudoje rusų kalba buvo nušviečiama rusų

visuomeninių organizacijų veikla, Lietuvos stačiatikių vyskupijos ir Sen
tikių Bažnyčios suvažiavimai, stačiatikių ir sentikių parapijų veikla. Men
kiau minėtuose leidiniuose atsispindėjo rusus ištikusių po Pirmojo pasau
linio karo ekonominių problemų vertinimas.
Lietuviška spauda (Lietuva, Lietuvos aidas, Tautos ūkis, Žemaičių
prietelius) faktiškai nesidomėjo rusų socialine padėtimi. Paprastai apsi

ribota etninės daugumos nuostatų (beje, dažniau kritiškų nei palankių)
apie etnines mažumas ar konkrečius jų atstovus išdėstymu. Tuo tarpu

rusų visuomenės veikėjų pėdsakų, išskyrus galbūt literatų publicistiką,
spaudoje lietuvių kalba sunku apčiuopti. Tad ši spauda menkai pasitar
nauja kaip rusų mažumos nuostatų ar refleksijų į kritiką sklaidos ins
trumentas. Spaudos, kaip šaltinio, vertę menkina faktas, jog Lietuvoje

beveik ištisą dvidešimtmetį egzistavo leidinių cenzūra. Manytina, jog jei
nebūtų buvę spaudos cenzūros, rusų ir kitų etninių mažumų raiška mi
nėtoje spaudoje būtų buvusi aktyvesnė, o visuomenės veikėjų požiūrių

(ypač kritiško turinio) į valstybės politinės ir socialinės raidos sritis
spektras — įvairesnis.
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Duomenų kai kuriais klausimais stoka vertė kartais atsigręžti į „ne
tradicinius" moksliniuose tyrimuose šaltinius. Pvz., ieškant informacijos
apie rusų darbinės veiklos pobūdį, remtasi telefonų abonentų knygomis
arba pramonės ir prekybos įmonių sąrašais (Lietuvos abonentų sąrašas

1924 metams 1924; Linka, Kernauskas 1929 ir kt). Šiuose šaltiniuose
dažniausiai nenurodoma pavardžių savininkų tautybė. Rusų identifikavi
mas tokiais atvejais (neskaitant gerai visuomenėje žinomų asmenybių)
vyko laikantis numanomos tautybės principo (pvz., atsižvelgiant į vardo

ir pavardės kilmę, jų paplitimo tarp rusų mastą ir kt.). Tenka pripažinti,
jog tai - subjektyvus duomenų atrankos kriterijus. Vis dėlto ir šie duo

menys gali pasitarnauti kaip pagalbinė priemonė tikslinant labiau patiki
mų šaltinių informaciją.

1. ISTORINĖ-DEMOGRAFINĖ APYBRAIŽA

1.1. Surašymai kaip politinis konstruktas
Šiuolaikinėje istoriografijoje ir socialiniuose moksluose beveik kiekvienas
tyrimas, susijęs su visuomenės ar jos atskirų grupių demografinės raidos

(įskaitant ir istorinę demografiją) aspektais, remiasi gyventojų surašymų
duomenimis. Aptariamas rusų Lietuvoje atvejis - ne išimtis. Jis taip pat

daugiausiai grindžiamas statistikos šaltinių, atspindinčių rusų skaičiaus ir
pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą dinamikos rodiklius, informacija.

Svarbiausias šio pobūdžio šaltinis yra 1923 m. pirmojo visuotinio Lietuvos
gyventojų surašymo (toliau — 1923 m. surašymas) duomenys {Lietuvos

gyventojai 1925). Be to, siekiant atskleisti rusų demografinės padėties
Lietuvoje rodiklius ir įvertinti jų dinamiką platesnėje laiko perspektyvo
je, pravartu pasitelkti 1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gy
ventojų surašymo (toliau - 1897 surašymas) medžiagą {Ilepecm eceočufan
nepenucb... 1904).
Surašymai šios monografijos autorių traktuojami ne tik kaip informa
tyvus šaltinis, bet ir kaip savitas politinis ir ideologinis konstruktas, at
spindintis tyrinėjamo laikmečio visuomenės sandarą. Analizuojant sura

šymų duomenis ir pateikiant jų interpretacijas, svarbu atsižvelgti į poli
tines prielaidas, lėmusias surašymų atlikimo aplinkybes, taip pat surašy
mų duomenų paskirtį valstybių politikoje. Reikšmingi ir motyvai, kuriais
remiantis valstybėse buvo atliekamas sukauptų duomenų sisteminimas.
Taigi, 1897 m. ir 1923 m. surašymai atspindi ne vien statistines išraiškas
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apie Rusijos imperijos arba Lietuvos gyventojų skaičių, pasiskirstymą
pagal gyvenamąją vietą, socialinį statusą, raštingumą, išsilavinimą ir kt.

Šių surašymų turinyje taip pat slypi visuomenės vaizdinys, kurį savaip
konstravo rezultatais suinteresuotos valdžios institucijos. Būtent jos ir
nulėmė, kurie kriterijai inventorizuojant gyventojus valstybei buvo svar
būs, o kurie - nebūtini ar nepageidautini. Valdžios institucijų sprendimai

abiem atvejais lėmė sukauptos informacijos pobūdį ir duomenų suvesti
nių struktūrą. Panašiems svarstymams skirta daug dėmesio kai kurių už

sienio šalių istoriografijoje, tačiau tai būtų atskira tema2.
Nors kiekvieno istorinio laikmečio politiniam spektakliui būdinga
savita specifika, ideologija ir poveikio visuomenei instrumentai, tačiau

valdžios institucijos, įgyvendindamos įvairius vidaus politikos prioritetus,
jau ne vieną šimtmetį remiasi visuomenės socialinės ir etninės struktū
ros vaizdiniais, konstruojamais surašymų duomenų pagrindu. Ši tenden

cija jokiu būdu nepaneigia surašymų, kaip informacinių šaltinių apie
visuomenės sudėtį, reikšmės, tačiau sykiu sudaro prielaidas atsižvelgti į

jų turinį lėmusius išorinius veiksnius. Manytina, jog tik įvertinus šiuos
veiksnius vertėtų formuluoti etninių grupių (aptariamu atveju - rusų

Lietuvoje) padėtį visuomenėje apibendrinančias išvadas.
Visuotinių gyventojų surašymų istorija yra palyginti nesena. Susido
mėjimas jais, kaip svarbia valstybei procedūra, tapo akivaizdus tik XX a.

2 JAV politologas J. Murray Edelmanas, apibūdindamas politinio konstravimo sąvoką
dabartinėje visuomenėje, pasitelkė viename iš savo veikalų politinio spektaklio meta
forą. Autorius teigia, kad „Politinių klausimų, problemų, krizių, grėsmių aiškinimai
nustoja būti fakto teiginiais ir tampa tik įrankiais, kuriais konstruojamos įvairios prie
laidos ir įsitikinimai apie socialinį ir politinį pasaulį. Pati „fakto" sąvoka tampa be
reikšmė, nes kiekvienas prasmingas politinis veiksmas ar veikėjas tėra tam tikra inter
pretacija, atspindinti ir įtvirtinanti tam tikrą ideologiją. Tokių interpretacijų visuma
yra politinis spektaklis, kuris keičiasi atsižvelgiant į stebėtojo socialinę padėtį ir kuris
veikia kaip prasmių-įsitikinimų, tad ir suvokimų, baimių, lūkesčių ir veiksmų strate
gijų - generavimo mašina". Šis autorius taip pat atkreipia dėmesį, kad socialinės „pro
blemos įtraukiamos į diskursą, tad ir savo būtį įgyja kaip ideologijų įtvirtinimo prie
monės, o ne paprasčiausiai todėl, kad jos egzistuoja ir daro poveikį mūsų gerovei"
(Edelman Murray 2002: 18, 20-21).
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Surašymai tapo įprastu reiškiniu išsivysčiusiose šalyse ir iki šiol atspindi
įvairius duomenis apie visuomenės būklę, sudaro palankesnes galimybes
palyginti pasaulines tendencijas ir procesus. Ilgainiui modernesnių tech

nologijų diegimas ir pažangesnės metodologijos įsisavinimas leido specia
listams ir visuomenei operuoti ne tik stambiais kiekybinių duomenų ma
syvais, bet ir lėmė surašymų rezultatų patikimumo lygio augimą. Dabar
tiniame pasaulyje surašymų duomenys nėra išimtinai socialinių mokslų

susidomėjimo objektas. Daugumoje valstybių įgyvendinamos socialinės
politikos priemonės ar rinkimų procedūros būtų sunkiai įsivaizduotinos
be surašymų duomenų. Kita vertus, pasaulyje plačiai taikomoje surašymų

metodikoje ir metodologijoje iki šiol išlieka menkai svarstytas politikos
ir surašymo (surašymo kaip socialinio reiškinio ir kaip politinio procesiškumo3) santykio klausimas, apsiribojant dažniausiai verifikacijos, reprezentatyvumo, apklausų tikslumo ir duomenų kodavimo problemomis.
Rusų istoriko ir etnologo Valerijaus Tiškovo teigimu, išskyrus retas

išimtis, iki šiol išlieka išsamiau nenagrinėti Rusijos gyventojų surašymai.
Pasak jo, tyrinėtojai aktyviai naudoja šių surašymų duomenis ir netgi
patys tampa surašymo procedūros dalyviais (pvz., etninė saviidentifikaci-

ja, tautų ir kalbų sąrašų sudarymas), tačiau metodologinių dogmų veikia
ma akademinė bendruomenė surašymus dažniausiai suvokia „kaip išsa
miausią ir visaapimantį vaizdinį apie egzistuojančią realybę" (Thuikob

2003: 178). Ne išimtis ir 1897 m. surašymas (į jo akiratį pateko lietuviš
kų Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijų gyventojai - aut. pastaba). Nors

šis surašymas pateikė gausios medžiagos apie didelės ir įvairialypės pagal
etninę sudėtį valstybės gyventojus, tačiau jo duomenų interpretacija tyri
nėtojų darbuose dažnai pasižymi mistifikacijomis, spėlionėmis ir nepa
grįstomis išvadomis.
Dėsninga, kad lietuvių istoriografijoje, nagrinėjant Lietuvos visuome
nės ar jos atskirų etninių grupių padėtį 1918-1940 m., paprastai remia
masi 1923 m. surašymo duomenimis. To surašymo duomenų patikimumo

3 Žr. monografiją, skirtą rasės, etniškumo ir kalbos atspindžių nacionaliniuose surašy
muose pasaulinei patirčiai: Kertzer, D. T. & Arei, D. (eds.) (2002) Census and Identity.
The Politics ofRace, Ethnicity and Language in National Censuses. Cambridge.
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ir surašymo procedūros aspektai nėra kvestionuojami akademinėse stu
dijose, nors 1897 m. surašymas yra sulaukęs iš amžininkų, praeities ir

nūdienos mokslininkų itin kritiškos refleksijos. Atrodytų, jog neturėtų
kilti klausimas, ar 1923 m. surašymo rezultatai yra iš tiesų objektyvus
Lietuvos visuomenės etninės sudėties 1918-1940 m. atspindys. Tačiau

susidomėjimas šių duomenų patikimumu kitų šalių tyrinėtojų darbuose
(tiesa, nagrinėjančiuose vokiečių ir lenkų Lietuvos Respublikoje padėtį4)
rodo, kad yra pagrindas analizuoti 1923 m. surašymo rezultatus. Pasta

roji aplinkybė paskatino šios monografijos autorius smulkiau išnagrinėti
rusų atvejį.

1897 ir 1923 m. surašymų rezultatų refleksija lietuvių istoriografijoje
Politinis konstravimas 1897 ir 1923 m. surašymuose atkreipė įvairių laik
mečių tyrinėtojų dėmesį, nors nebuvo sistemingai nagrinėjamas. Lietuvių
visuomenės veikėjai dėl suprantamų priežasčių jau nuo 1918 m. savo

veikaluose siekė atskleisti tokių duomenų lietuviškose gubernijose ne
tikslumą. Ekonomistas Albinas Rimka teigė, jog „1897 m. rusų valdžios

statistika negali būti laikoma be klaidų" (Rimka 1918: 19)5. Tuo tarpu
viename iš Centrinio statistikos biuro leidinių buvo nurodyti ne tik su
rašymų trūkumai, bet ir pripažinta, kad „nors ir nepilni, rusų ir vokiečių
statistikos daviniai apie Lietuvą mums yra svarbūs, nes kitokių reikalin

gų davinių Lietuvos antropologinio ir ekonominio ūkio raidai nušviesti
neturime" {Lietuvos statistika 1920-1930 metais 1931: 8).

4Plačiau ir. Hermann, A. (2000) Lietuvių ir vokiečių kaimynystė. Vilnius: Baltos lankos.
323 p.; Buchowski, K. (2003) „Retorsijos įkaitai (Lenkai Lietuvos Respublikoje 19181940 metais)" // Darbai ir dienos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
T. 34. P. 49-102.
5Pasak A. Rimkos (1886-1944), lietuviai buvo nuskriausti, nes „galima prileisti, kad
svetimųjų žmonių darytuose Lietuvos santykių tyrinėjimuose randamieji lietuvių di
džiausieji skaičiai geriausiais atsitikimais gali rodyti vidutinį dalykų stovį, o 1897 m.
oficialinės statistikos daviniai gali būti laikomi lietuvių mažiausiais (minimumo) skai
čiais, lenkų gi, gudų ir rusų skaičių daviniai savaime turi keistis į kitą pusę, t. y. ro
dyti tik vidutinius ir didžiausius (maksimumo) skaičius" (Rimka 1918: 33).
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Sovietmečiu istorikas Vytautas Merkys pažymėjo, jog „bendras visų

Rusijos imperijos statistikos leidinių, nurodančių gyventojų tautybę, trū
kumas yra tas, kad juos sudarant, gyventojų tautybė buvo užrašoma ten

dencingai siekiant tam tikrų politinių tikslų" (Merkys 1958: 86). Riman
tas Vėbra teigia, kad 1897 m. surašymo duomenys „negali visiškai at
skleisti to meto gyventojų tautinės, luominės padėties, atskirų užsiėmimo

grupių santykio, nes pati statistika buvo labai nepatikima (ne tik dėl
valdininkų aplaidumo, bet ir dėl to, kad daugelis gyventojų nurodydavo
netikslius duomenis)". Priduriama, kad „nevengdama net klastojimų, ca
ro administracija stengėsi statistikos duomenimis pateisinti tautinės prie

spaudos ir asimiliacinę kolonijinę politiką" (Vėbra 1990: 15).
Istoriko Vlado Sirutavičiaus straipsnyje, skirtame tautiškumo suvoki
mui XIX a. Lietuvoje, pabrėžiama, jog, „norint užtikrinti daugiataučio
krašto efektyvų administravimą, buvo būtina žinoti ir to krašto gyvento
jų tautinę sudėtį. Suprantama, kad oficialūs statistiniai surašymai neiš
vengė ir tendencingumo: jie buvo veikiami tautinės politikos, o galiausiai

ir patys padėjo ją formuoti" (Sirutavičius 2004: 5). V. Merkys viename
iš savo veikalų priėjo prie išvados, kad „ne visi suaugę gyventojai tuomet

sugebėjo įvardyti savo kalbą ir juolab suvokti savo tautybę. Mat dar ilgai,
net per II pasaulinį karą (ir net po jo) dalis Vilniaus krašto gyventojų
katalikų nebuvo susitapatinę su kuriuo nors brandžiu etnosu, savo kalbą
vadino paprastąja (ne baltarusių) ir save laikė vietiniais (tuteišiais). Tačiau

per 1897 m. surašymą jie buvo priskirti prie baltarusių" (Merkys 2006:
88). Etnologo Petro Kalniaus manymu, 1897 m. surašymas iškreipia etni

nių grupių statistikos vaizdą ,jau vien dėl to, kad laikytasi principo apie
asmens etninę priklausomybę spręsti pagal jų kalbą, tačiau nesivarginta
tai nustatyti pagal jų savimonę arba, kitaip sakant, pagal pačių gyvento
jų apsisprendimą, kuo esama. Nes, kaip žinome, ta pačia kalba gali kal
bėti skirtingų tautybių atstovai, o vieni tos pačios tautos atstovai gali

kalbėti viena, kiti - kita kalba" (Kalnius 2002: 477).
1923 m. surašymas lietuvių istoriografijoje netapo panašios kritikos
objektu. Suprantama, kad šio surašymo vykdytojai taip pat viešai neaptarinėjo įvairių procedūrinių niuansų ir apsiribojo svarbiausių etnodemografinių tendencijų, ištikusių Lietuvos visuomenę po Pirmojo pasaulinio
karo, apibendrinimu oficialiojoje surašymo duomenų publikacijoje ir tuo-
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metėję spaudoje. Lietuvos valdžios institucijos, kurios 1923 m. organi
zavo ir atliko valstybės gyventojų inventorizavimą, natūraliai nejautė
poreikio kvestionuoti šio inventorizavimo rezultatų. Juolab kad jie atitiko
lietuvių visuomenės lūkesčius ir buvo palankūs lietuvių tautinės valstybės
vizijai. Istoriko Sauliaus Kaubrio teigimu, baltarusių atstovai pateikė val

džios institucijoms skundą, esą surašinėtojai dalį baltarusių priskyrė len
kų ir rusų kategorijoms. Šis autorius mano, jog per 1923 m. surašymą

kilę gyventojų apskaitos sunkumai „buvo neesminiai ir faktiškai neiškrai
pė surašymo duomenų" (Kaubrys 2002: A\-Ą2). Išsamiau 1923 m. sura

šymo duomenų patikimumo problema lietuvių istoriografijoje iki šiol
netyrinėta.

Rusų visuomenės veikėjai po Pirmojo pasaulinio karo mėgino įrody
ti, kad jų skaičius didesnis, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio, tačiau paly
ginti neaktyviai6. Aleksandras Timinskis pabrėžė, kad „kruopšti surašymo

duomenų analizė įtikino jį gautų rezultatų patikimumu, nors ir pusė
[šalies] gyventojų buvo neraštingi bei menkai suvokė surašymo tikslus".
Jis pridūrė, jog duomenys yra teisingi, ,jei surašymo metu nebuvo pa

gražinimo atvejų valstybinės tautos naudai arba statistikos klaidų"
(Thmhhckhh 1928: 5). Tuo tarpu lenkų ir vokiečių atstovų veikla, kves
tionuojant 1923 m. surašymo rezultatus Seime ir skelbiant viešai alter
natyvius duomenis, rodo, kad nepasitenkinimas kitų etninių mažumų
gretose buvo didesnis ir aiškiau išreikštas7.

6Pvz., 1920 m. Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratinė sąjunga spaudoje pareiškė,
jog „visuomenėje ir net administracinėse institucijose paplitusi nuostata apie menką
rusų skaičių Kaune, pasirodo, nevisiškai tiksli. Iš viso pačiam Kaune ir priemiesčiuose
priskaičiuojama iki 1 !4 (1500 žmonių - aut. pastaba) tūkstančio stačiatikių tikėjimo
rusų, taip pat yra rusų katalikų, liuteronų ir kt. grupės". Straipsnyje pažymima, kad
rusų matomumą menkino vidinės organizacijos stoka, nusišalinimas nuo politinės ir
visuomeninės veiklos (PyccKa^ kojiohh^ b Kobho // 3xo. 27 okth6ph 1921 r. JV 2).
71923 m. surašymas užfiksavo šalyje 65,5 tūkst. lenkų (3,23 proc. visų gyventojų).
Kaip pažymi lenkų istorikas K. Buchovskis, „tais pačiais metais per rinkimus į Seimą
už lenkų mažumos sąrašą buvo atiduota 63,5 tūkst. (7,1 proc.) balsų. Rinkimų rezul
tatai leido lenkams daryti prielaidą, kad surašymo duomenys apie lenkų tautinę mažu
mą gali būti nepatikimi". Alternatyviais Lenkų centrinio rinkimų komiteto skaičiavi
mais, lenkų nuošimtis šalies visuomenėje sudarė 9,99 proc. (lietuvių - 76,37 proc.,
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1.2. Gyventojų kategorijų konstravimas
1897 ir 1923 m. surašymuose
Vienas iš esminių surašymų struktūros principų- gyventojų kategorizavimas.

Jis atliekamas pagal iš anksto vykdytojų apibrėžtus kriterijus. Visuomenės
kategorizavimo turiniui būdinga evoliucija, todėl ir gyventojų kategorijų
(įskaitant etnines) atsiradimas ir jų kaita yra vienas iš šios evoliucijos pada
rinių. Europos valstybėse ilgą laiką didesnė iniciatyva atliekant gyventojų
surašymus priklausė bažnyčiai negu valstybei. Pvz., Katalikų Bažnyčia jau

nuo XVI a. rūpinosi parapijiečių registracija, kurioje lemiamu požymiu tapo
konfesija. Suprantama, kad ši registracija apėmė tik ribotą visuomenės dalį.

Visuotiniai gyventojų surašymai tapo naujųjų laikų istorijos reiškiniu, kai
XVIII a. pabaigoje-XIX a. pradžioje Europos ir Šiaurės Amerikos8 valsty
bėse buvo pradėtos kurti ir plėtoti nacionalinės statistikos sistemos. Jos tapo
viena iš svarbiausių valstybės modernizacijos priemonių (Kertzer, Arei 2002).
Savitas šio proceso atgarsis Lietuvoje - 1790 m. Abiejų Tautų Respublikos

gyventojų surašymas (Jasas, Truska 1972). Taigi, pasaulinėje praktikoje fik
suoti gyventojų skaičių, juos skirstyti pagal asmeninės identifikacijos prin-

žydų - 8,98 proc, vokiečių - 2,2 proc, o rusų - 2,1 proc.). Minėto autoriaus teigimu,
etninės mažumos jautėsi nuskriaustos oficialiosios statistikos, todėl susidariusios Sei
me mažumų (lenkų, žydų ir vokiečių) frakcijos patikrino dalį 1923 m. surašymo duo
menų. 1924 m. balandžio 15 d. jos pateikė interpeliaciją, kurioje išvardijo daugiau kaip
700 pažeidimų. Ministras pirmininkas Ernestas Galvanauskas atmetė falsifikavimo įro
dymus kaip nepatikimus ir teigė, kad nėra pagrindo taisyti surašymo duomenų. Rusų
atstovo Antrajame Seime Jevtichijaus Jerino (Eemuxuū Epuu) reakcija į šią diskusiją
nežinoma. K. Buchovskis reziumuoja, kad Lietuvos vyriausybė gynė 1923 m. surašy
mo duomenis, o „tai atvedė prie pastebimo tautinių mažumų teisių ribojimo" (Buchowski 2003: 50-51). Vokiečių istoriko Arthuro Hermanno teigimu, Lietuvos vidaus
reikalų ministerija paskelbė, jog, išankstiniais duomenimis, 1923 m. surašymo metu
vokiečiais užsirašė 23 973 asmenys. Vokiečių atstovams užprotestavus, kad šie duome
nys neatitinka tiesos, Vidaus reikalų ministerija pakoregavo vokiečių skaičių iki 29 231
(Hermann 2003: 224).
Pradedant 1850 m. surašymu atsirado skiriamoji riba tarp „gimusiųjų Amerikoje" ir
„negimusių Amerikoje", kuri atspindėjo iki šiol išlikusį gyventojų skirstymo pagal imi
gracijos laiką principą.
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cipą įvairių socialinių ir kultūrinių kategorijų (rasė, etninė grupė, kalba,
religija ir kt.) pagrindu būdinga ilgiau nei du šimtmečiai. Dabartiniame
pasaulyje atsirastų mažai valstybių, kurios neatlieka reguliarių gyventojų
surašymų. Jų atsisakymo priežastis dažniausiai yra ne valstybinio aparato
silpnumas ar lėšų trūkumas, bet pavojai, kuriuos slepia gyventojų skirsty
mo pagal įvairias socialinės identifikacijos kategorijas procedūra. Sukaup

ta istorinė patirtis šiuo požiūriu yra labai prieštaringa ir įvairialypė.
Amerikiečių sociologas B. Andersonas, pasitelkdamas kolonijų pa
vyzdį, pažymi statistikos reikšmę įtvirtinant ir plečiant valstybės kon
trolę. Šis mokslininkas atkreipė dėmesį į surašymą kaip į vieną pirminių
kolonijinės valstybės funkcionavimo mechanizmų ir pastebėjo, kad „ti
kroji XIX amžiaus aštuntojo dešimtmečio gyventojų surašinėtojų įdieg
ta naujovė buvo ne tai, jog jie sukūrė etnines-rasines klasifikacijas, bet

tai, kad jie jas sistemingai kvantifikavo" (Anderson 1999: 189). Anot
B. Andersono, valstybė, besitvarkydama savo teritorijoje, pavertė visus
joje esančius savo nuosavybe, tuo tarpu „tam tikros demografinės trian

guliacijos dėka gyventojų surašymas formalią žemėlapio topografiją
prisotino politinio turinio". Būtent dėl surašymo procedūros imperijų

vyriausybės įgaudavo gebėjimą skirti ir išskirti tautas, regionus, religijas,
kalbas joms pavaldžių gyventojų gretose (Anderson 1999: 183-208).
Sunku būtų paneigti, kad iš pat pradžių iki nūdienos gyventojų sura
šymuose žmonės yra skirstomi į grupines kategorijas - stabilias, apibrėž
tas ir pažyminčias tokias savybes kaip rasės, tautos, piliečiai, nepiliečiai,

tikintieji ir kt. Ydinga, kad panašiais atvejais socialiniai ryšiai lieka ne
nagrinėjami sudėtingesniame ir lankstesniame kontekste, o gyventojų
kategorizavimas nėra vertinamas kaip situacinis. Tuo tarpu surašymų

duomenys pagal gyventojų kategorijas yra santykiniai pačių gyventojų
atžvilgiu, panašiai kaip geografinis arba administracinis žemėlapis yra
sąlyginis vaizduojamos vietovės atžvilgiu (Appadurai 1993: 332). Tiesa,
būtent pastarieji duomenys tampa įvairių valstybėje atliekamų politinių
procedūrų, kurios smarkiai lemia etninių grupių padėtį visuomenėje,
objektu (pvz., nulemia paramos mažumų organizacijoms ir konfesinėms
bendruomenėms mastą, švietimo organizacijos pobūdį ir kt.)

Kita vertus, valstybė svarbiu surašymo tikslu iki šiol laiko ypatingo
socialinės realybės vaizdinio konstravimą, kai visi surašomi žmonės, ne-
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paisant etninių, konfesinių ar socialinių skirtumų, įtraukiami į vieną ben

drą (pvz., piliečių, regiono ar valstybės) gyventojų kategoriją. Šitaip yra
įgyvendinamas politinio bendruomeniškumo konceptualizavimas, kai in

dividai tariamai dalijasi kolektyviniu tapatumu. Šis vaizdinys taip pat
dažnai buvo paverčiamas politinių ir teisinių procedūrų objektu (pvz.,
mokesčių surinkimas, karo prievolės atlikimas ir kt.). Panašūs tikslai

išlieka iki šių laikų, tačiau atliekant surašymus iškilo ir kitokių uždavinių.
Vykstant politinėms, ekonominėms ir socialinėms permainoms surašymų
turinys įgauna naujoviškų atspalvių. Vis dėlto gyventojų inventorizavimo

forma išlieka menkai pakitusi. 1923 m. surašymo vykdytojai, atsižvelg
dami į pokyčius Lietuvos visuomenėje po Pirmojo pasaulinio karo ir ša
lies politinius interesus, vadovavosi skirtingomis nuostatomis nei 1897 m.

surašymo vykdytojai. Išsamus šių surašymų struktūros lyginimas būtų
neabejotinai plačios analizės objektas, todėl šiame skyriuje apsiribojama
tik etninių ir konfesinių kategorijų konstravimo palyginimu. Papildomai
nagrinėjamos gyventojų skirstymo pagal pilietinės priklausomybės krite
rijų kolizijos.

Gyventojų kategorijų konstravimo kriterijai
V. Tiškovas taikliai pastebėjo, kad atliekant 1897 m. surašymą suraši
nėtojams nebuvo nurodyta remtis individų asmeninio apsisprendimo

(saviidentifikacįjos) kriterijumi, kuris tapo lemiamas nustatant individų
etninę priklausomybę vėlesnių laikotarpių visuomenėse. Rusijos impe

rijos gyventojams dabartinė tautybės ar tautiškumo sąvoka tiesiog ne
buvo žinoma (Thiukob 2003: 186-187). Šios išlygos ignoravimas daž
nai suteikia pagrindą nepagrįstoms interpretacijoms, kuriomis siekiama
rekonstruoti Rusijos imperijos visuomenės etninę sudėtį XIX a. pabai
goje. Derėtų pažymėti, kad 1897 m. surašyme prioritetas teiktas lin

gvistinės identifikacijos kategorijai. Žvelgiant iš nūdienos pozicijų,
kalbiniu kriterijumi konstruojamose grafose atsispindi tik santykinė Ru
sijos imperijos gyventojų etninio pasiskirstymo kompozicija. 1923 m.

ir vėlesnių surašymų Lietuvoje vykdytojai vadovavosi kitokiu kriterijumi,
todėl įvairiuose leidiniuose (ypač neakademinio pobūdžio) dažnai lieka
neįvertinama svarbi aplinkybė, kad nuo XIX a. pabaigos iki 1923 m.

37

1.

ISTORINĖ-DEMOGRAFINĖ APYBRAIŽA

bei vėlesnių laikotarpių sąvokos „rusas" (kaip ir „lietuvis", „lenkas" ar

„baltarusis") turinys patyrė nemažai transformacijų. Į šią aplinkybę
derėtų atsižvelgti lyginant etninių kategorijų rodiklius Rusijos imperijos
ir Lietuvos Respublikos gyventojų surašymuose ir apskritai mėginant
atskleisti sąvokos „rusai" turinį 1918-1940 m.
Individo etninės kilmės ir vartojamos kalbos „suplakimo" operaci

joje glūdi trys esminės problemos. Pirma, XIX a. pabaigoje gimtąja
kalba greičiausiai buvo laikoma kalba, kurią žmogus mokėjo geriausiai
ir vartojo dažniausiai. Ši kalba nebūtinai sutapo su individo etnine kil
me. Antra, Rusijos imperijoje dalis ne rusų gyventojų dėl vyravusios

švietimo sistemos poveikio patyrė kalbinę asimiliaciją. Trečia, dalis
gyventojų neskyrė etninės savivokos nuo konfesinės. Jeigu iš „rusų"

kategorijos atstovų būtų galima atrinkti nestačiatikius, tikėtina, kad etni
nių rusų skaičius būtų tikslesnis. Tai padaryti buvo įmanoma 1897 m.
surašymo pirminių duomenų apskaitoje, tačiau tokios operacijos porei

kio nejautė patys surašymo organizatoriai. Rusais galėjo būti laikomi
visi, kurie kalbėjo rusiškai, nors patys savęs nelaikė rusais, taip pat

asmenys, išpažinę oficialią Rusijos imperijos religiją - stačiatikybę (žr.
plačiau poskyrį Konfesinių kategorijų klasifikacija). Etninių kategorijų
konstravimas, remiantis gimtosios kalbos kriterijumi, dažnai atitiko Ru
sijos imperijos politinius interesus nacionaliniuose pakraščiuose, kuriuo

se dominavo kitų grupių atstovai. Trijų slavų lingvistinių grupių - di
džiarusių, baltarusių ir mažarusių - sujungimas į bendrą sąvoką „rusai"

ir manipuliavimas ja politinėje praktikoje sudarė galimybę, iškilus po
reikiui, paryškinti „rusų" kiekybinį svorį vietos visuomenėje. Rusų is
torikas Vladimiras Kabuzanas, išanalizavęs demografinius procesus

Rusijos imperijos teritorijoje, priėjo prie išvados, kad kalbinio kriterijaus
taikymas „iškreipė tikrąjį dalies etnosų gausumą ir iš dalies padidino
rusų skaičių" (Ka6y3aH 1996: 10).
1897 m. surašymas atspindi ir priešingą tendenciją, kai, skaidant pa
gal kalbinį kriterijų nerusų gyventojų grupes, buvo konstruojamas šių
grupių nevienalytiškumo, negausumo ir menkos politinės brandos vaiz
dinys. Imperijų vyriausybių ideologinėse nuostatose tokioms mažumų

grupėms vardan išlikimo dažniausiai rekomenduojama prisitaikyti prie
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susiklosčiusios politinės situacijos, šlietis prie politiškai dominuojančios
tautos ir atsisakyti politinių pretenzijų. Be to, imperijoms parankūs atve

jai, kai vyksta dviejų ar keleto etninių grupių konkurencija dėl tos pačios
teritorijos. Manipuliavimas šių konkurentų gausumu neretai taip pat turi
politinę potekstę ir savaip atsispindi oficialiosios statistikos šaltiniuose.

Vienu iš pavyzdžių įvardytinas lietuvių išskaidymas 1897 m. surašyme į
„lietuvių" ir „žemaičių" kategorijas9. Pvz., jų atstovai Kauno gubernijo
je sudarė atitinkamai 37,2 proc. ir 28,8 proc. visų gyventojų, nors bendras

rodiklis būtų siekęs 66,0 proc. ir liudijęs apie ryškų lietuvių dominavimą
vietos visuomenėje (IJepecm eceo^rųan nepenucb... (T. 17) 1904: IX—X).
Tuo tarpu 1923 m. surašymo vykdytojai buvo suinteresuoti lietuvių do
minavimo nepriklausomoje Lietuvoje „įrodymais", todėl jiems bet kokie
lietuvių kategorijos skaidymai buvo a priori neparankūs.

Panašios peripetijos dažnai sunkina etninių grupių demografinių ro
diklių lyginimą laiko perspektyvoje ir lemia skirtingų duomenų interpre
tacijų atsiradimą. Be to, kaip minėta, ilgainiui kinta etninės priklauso
mybės nustatymo kriterijai. 1923 m. Lietuvoje lemiamu kriterijumi buvo
deklaruotas individų asmeninis apsisprendimas. Surašymo pirminių re
zultatų apžvalgoje Centrinio statistikos biuro direktorius Gustavas Fe-

Panašiais ideologiniais konstruktais netikėčiausiais budais operuojama ir nūdienos
praktikoje. Pavyzdžiui, 2007 m. Lietuvoje vėl įsiplieskė „žemaičių"ir „lietuvių" išskir
tinumo debatai. Panašūs debatai nėra nulemti vien praeities įvykių. Jie atspindi šiuolai
kines europines tendencijas, palankias regionalizmo skatinimui ir liudijančias apie
atskirų regionų gyventojų tebesitęsiantį etninio tapatumo paieškos siekį. 2007 m. že
maitis Egidijus Skarbalius teigė, kad „Žemaičiai žada, kad jei reikės, net Strasbūro
teisme įrodinės savo teisę dokumentuose oficialiai vadintis žemaičių tautybe". Teisin
gumo ministerija trims telšiškiams leido įrašyti į pasus žemaičių tautybę, tačiau vėliau
persigalvojo. „Man dar neteko girdėti, kad kur nors pasaulyje žmogus yra verčiamas
įrodinėti tokį dalyką (tautybę - aut. pastaba). Tai yra deklaruojamas dalykas. Paban
dykime kokiam škotui liepti įrodinėti, kad jis škotas", - aiškina E. Skarbalius. Lietuvos
gyventojų refleksija svyruoja nuo romantinio iki realistinio požiūrio į šią problemą.
Pastarajai kategorijai priskirtinas Delfi portalo skaitytojo Nežiniuko, kviečiančio blai
viai įvertinti žemaičių situaciją, komentaras: „Kvailiams, kurie nesidomėjo istorija...
Žemaitiją atskirti nuo Lietuvos pradžioje naudinga buvo vokiečių ordinams, o vėliau
rusams ir lenkams, nes suskaldytą tautą lengviau valdyti... Baikim kelt nereikalingas
separatizmo idėjas..." (žr. plačiau Žemaičiai žada net kreiptis į Strasbūrą 2007).
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terauskas teigė, kad „požymiai, pavartoti tautybės apibudinimui 1897 m.
ir dabar yra skirtini - surašant gyventojus 1897 m. tautybės požymiu

skaitė gimtąją kalbą. Mes šiame reikale vadovavomės kiek kitokiu - as
meniniu apsisprendimu. Tarp šių dviejų požymių yra, žinoma, daug ben
dra, bet vis tiek jie skirtini <...>. Demografijoj tautybės klausimas yra

vienas painiausių. Atskirti vieną tautybę nuo kitos kokiu aiškiu požymiu
negalima. Nei tikybos, nei kalbos požymis tam atvejui netinka"10.
1923 m. surašymo procedūros komentarai oficialioje duomenų publi

kacijoje rodo, kad individų apsisprendimo dėl etninės priklausomybės
principas buvo užtikrinamas „sąmoningai gyventojams užsirašant" ir „vi

siškai bet kokią prievartą pašalinant". Juridiškai šiuo pašalinimu buvo
pavesta rūpintis valsčių seniūnams. Publikacijoje pastebėta, kad gyven
tojų parodymai kartais kito 2-4 kartus. Vis dėlto šie svyravimai vykdy
tojų traktuoti kaip individų brandos išraiška, nes esą „tai kaip tik ir liu
dija, jog gyventojai pareiškė visišką sąmoningumą šiuo svarbiu reikalu"
{Lietuvos gyventojai 1925: XXXIV).
Nepaisant visų išvardytų priemonių, nustatant Lietuvos gyventojų etni
nę priklausomybę, buvo sudėtinga išvengti surašymams būdingo schematizmo. Individams, kuriems iškilo sunkumų dėl savo tapatumo apibrėžimo
(pvz., siejant jį su pilietine ar konfesine priklausomybe), siūlomas kate
gorijų sąrašas galėjo atrodyti per „ankštas". Kaip panašiose situacijose
buvo sprendžiamos tapatumo dilemos ir kokie veiksniai nulemdavo galu

tinį individų apsisprendimą? Individo gimtoji kalba ar kalba, kurią jis
geriausiai mokėjo? O galbūt jo išpažįstama religija? Ne mažiau svarbu,
kaip kylančias individų tapatybės dilemas reflektuodavo surašinėtojas (pvz.,
jeigu gyventojas, paklaustas apie tautybę, įvardydavo save „sentikiu",
„stačiatikiu" ar „baltarusių tautybės lietuviu" {^iumoeeų čenopyccmū
HauuoHanbHocmu)n ir pan.

10 1923 m. lapkričio 9 d. Centrinio statistikos biuro direktoriaus G. Feterausko praneši
mas apie pirminius 1923 m. gyventojų surašymo duomenis (greičiausiai — Ministrui
pirmininkui arba Ministrų kabinetui) // LCVA, f. 923, ap. 1, b. 313, 1. 267.
" 1921 m. rugsėjo 9 d. Vinteliškių dvaro (Telšių aps.) savininko A. Butvilovskio prašy
mas Gudų reikalų ministrui // LCVA, f. 377, ap. 5, b. 11, 1. 35.
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Atsakymai į panašius klausimus neatsispindi surašymų duomenų pu
blikacijose. Jie slypi „tarp eilučių", tačiau jų įvertinimas svarbus siekiant
rekonstruoti visuomenės etninės struktūros bruožus ir lietuviškose gu
bernijose XIX a., ir nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. Kiekvie
nam iš šių atvejų būdingos išlygos, kurios sunkina rusų demografinių

charakteristikų lyginimą laiko perspektyvoje. Neatsitiktinai, kai tyrimuose
iškyla poreikis įvertinti rusų skaičiaus dinamiką nuo 1897 iki 1923 m.,
išvados smarkiai priklauso nuo lyginamų dėmenų (t. y. kokie rodikliai
yra lyginami: „rusų" - „didžiarusių", „rusų" - „didžiarusių" ir „balta

rusių" ir pan.). Nuo lyginimo metodikos priklauso statistinių skaičiavimų
paklaidų ribos, o ignoruojant minėtas išlygas, prieinama prie trivialių
išvadų.
Vienas iš 1923 m. surašymo privalumų, lyginant su 1897 m. surašy
mu, priklausė nuo grafos „kiti" įtraukimo į bendrą kategorijų sąrašą.
Rusijos imperijos gyventojams nebuvo suteikta tokia pasirinkimo alter
natyva (Sirutavičius 2004: 4-5). Kita vertus, patekusiųjų į grafą „kiti"
skaičius Lietuvoje buvo palyginti nedidelis (1592 asmenys, arba 0,1 proc.

visų šalies gyventojų). Sis faktas leistų kelti prielaidą, kad svyruojančių
dėl etninio tapatumo individų apsisprendimas dažniausiai buvo priimamas
ne neutralios, bet vienos iš etninių kategorijų naudai. Vadinasi, egzistavo

subjektyvūs veiksniai, galiausiai nulemdavę individo susitapatinimą su
viena iš etninių grupių.

Etninių kategorijų klasifikacija
Etninių kategorijų spektro konstravimas 1897 ir 1923 m. surašymuose

buvo atliktas laikantis neformalios klasifikacijos, kuri savaip atspindėjo jų
vykdytojų politines ir ideologines nuostatas. Vykdytojų nuostatos lėmė
sąrašo turinį, kitaip sakant - kokios etninės kategorijos įtrauktos į sąrašą

ir kokiu eiliškumu jame išdėstytos. 1897 m. surašyme esminiai kategorijų
konstravimo principai galiojo visos Rusijos imperijos mastu, nors lietu

viškose ir kitose gubernijose susiformavo regioninė gyventojų etninio pa
siskirstymo specifika. Svarbiausias - rusų deklaravimas pirmoje etninių

kategorijų sąrašo pozicijoje. Šio principo taikymą lėmė ne tik rusų gausu
mo rodikliai, bet ir jų statusas Rusijos imperijos visuomenėje. Tiksliau
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tariant, etnonimu „rusai" (rus. pyccKue) 1897 m. surašyme buvo įvardija
mos trys rytų slavų lingvistinės grupės - „didžiarusiai" (rus. eenuKopoccbi),
„mažarusiai" (rus. Mcuiopoccbi) ir „baltarusiai" (rus. Oenopoccu). Kitu pa
gal svarbą šios klasifikacijos elementu Rusijos imperijos nacionaliniuose

pakraščiuose tapdavo tradicinės gyventojų grupės (autochtonai), lietuviš
kose (Kauno, Suvalkų ir Vilniaus) gubernijose - lietuviai, žemaičiai,

lenkai, žydai ir vokiečiai. Kiekybiniu požiūriu kiekviena iš šių etninių
grupių (išskyrus vokiečius) viršijo „rusų" kategorijos atstovų skaičių.
Paskutinėje etninių kategorijų klasifikacijos pozicijoje atsidūrė nekrikš
čioniškąsias religijas išpažinę totoriai, karaimai ir kitų konfesinių grupių
atstovai. Jie sudarė lietuviškose gubernijoje palyginti menką gyventojų
dalį (apie 0,2 proc.) (žr. 1.1 pav.).
1923 m. surašyme buvo atsisakyta Rusijos imperijos statistikos lei

diniams būdingo įvairių lingvistinių grupių sujungimo po bendru etno
nimu praktikos. Trinaris „rusų" junginys virto atskiromis „rusų", „ukrai
niečių" ir „baltarusių" kategorijomis. Išimtį sudarė lietuviai, kurių kie

kybinis dominavimas nepriklausomoje Lietuvoje turėjo būti įtvirtintas
statistiniais rodikliais. Tad iš 1897 m. surašyme diferencijuotų „lietuvių"
ir „žemaičių" 1923 m. išliko tik „lietuvių" kategorija. Lemiamu etninių
kategorijų klasifikacijos kriterijumi, kuris nulėmė jų vietą sąraše, buvo
grupės gausumas. 1923 m. surašyme kiekvienas informacinis blokas
buvo pradedamas lietuviais ir toliau nuosekliai komponuojamas iki pa
čių negausiausių etninių grupių. Šio kriterijaus parinkimas atitiko tauti

nėms valstybėms būdingą interesą įsitikinti jose egzistuojančios visuo
menės monoetniškumu. Lietuvių politikos ir visuomenės veikėjas Rapo
las Skipitis savo atsiminimuose pažymi, kad, svarstant 1922 m. valsty

bės Konstitucijos projektą, šalies vyriausybei etninių mažumų santykinis
svoris visuomenėje atrodė didesnis, nei patvirtino 1923 m. surašymo

duomenys: „Apie visų piliečių lygias teises anuo metu reikėjo kalbėti,
nes tuomet atrodė, kad Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos miestų gyven
tojų daugumą sudaro nelietuviai arba bent nelietuviškai kalbantieji. Pa
viršutiniškai žiūrint tuomet atrodė, kad ir visame krašte žydų, lenkų ir
rusų buvo daug daugiau, negu 1923 m. visuotinis Lietuvos gyventojų
surašymas nustatė" (Skipitis 1961: 76-77).
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Nors minėta klasifikacija - pernelyg apibendrinta lietuviškų guberni
jų ir nepriklausomos Lietuvos gyventojų kategorizavimo etniniu pagrin

du schema, tačiau ji iš esmės atspindi tuo metu vyravusį politinį ir ideo
loginį foną. 1897 m. surašymas atskleidė ne tik imperijos pakraščių vi
suomenės etninę sudėtį, kolonizacinių procesų padarinius ir kitokius
duomenis, bet ir tapo svarbiu ideologiniu instrumentu, kuriuo Rusijos

imperija siekė įtvirtinti politiškai dominuojančios grupės statusą ir pa
grįsti savo teisę į neva „nuo amžių rusiškų" teritorijų valdymą. Operavimas tokiais duomenimis turėjo padėti įteigti visuomenei, kad rusai

imperijos pakraščiuose yra neatsitiktiniai gyventojai, valstybės dėmesys
jų poreikiams (cerkvių ir mokyklų tinklų plėtra, nuosavybės rusams su
teikimas ir kt.) - dėsningas ir pateisinamas. V. Sirutavičius pažymi, kad
„tokių statistinių surašymų autoriai, norėdami pabrėžti istorinės Lietuvos
žemių „rusiškumą", stengėsi užfiksuoti kuo daugiau ir įvairių „rusiškų"
genčių (be rusų, baltarusių ir ukrainiečių, išskirdami dar smulkesnes gru
pes - krivičius, juodrusius ir kt.). Stengtasi įrodyti, jog rusai yra nuo
seno krašte gyvenantys autochtonai, o „lenkiškasis elementas", t. y. len

kiškai kalbantys istorinės Lietuvos bajorai, tėra tik „vėlesnieji atėjūnai"
(Sirutavičius 2004: 5).
Tautinėse valstybėse surašymų rezultatais dažnai grindžiama daugumos
interesus atitinkanti politika socialinėje, ekonomikos ir kultūros srityse, taip
pat nustatomi etninės daugumos ir etninių mažumų santykių įvairiose visuo
meninės veiklos sferose principai. Vienas iš pagrindinių principų - įtakos,
proporcingos etninės grupės santykiniam svoriui visuomenėje, formavimas.
Pažymėtina, jog gausus etninių kategorijų spektras, o ypač gausios mažumos
paprastai neatitinka tautinės valstybės interesų. Panašios situacijos demo
kratijos sąlygomis didina etninės daugumos įsipareigojimus etninėms ma
žumoms. XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje daugumai Rytų
Europos valstybių etninių mažumų teisių apsauga tapo rimtu iššūkiu, tuo

tarpu baimė dėl jų liberalizavimo - viena iš autoritarinių režimų įtvirtinimo
prielaidų. Pilietiškumo pradų, švelninančių etninės daugumos nacionalizmo

sklaidą ir sudarančių palankesnes prielaidas etninių mažumų raiškai politi
nėje ir kitose srityse, skatinimas daugumoje aptariamo laikmečio tautinių
valstybių nebuvo suvokiamas kaip savaiminė vertybė. Polinkis į monoetni-
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nės visuomenės kūrimą ir fobijų etninių mažumų atžvilgiu raiška nebuvo
svetima ir lietuvių visuomenės veikėjams, tautinės ideologijos atstovams12.
1923 m. surašymo duomenys apie visuomenės etninę sudėtį suteikė
savitą palengvėjimą nacionalizmo pakilimą išgyvenusiems lietuvių visuo

menės veikėjams. Šiais duomenimis, faktiškai buvo patvirtintas lietuvių
absoliutus dominavimas (83,9 proc.) valstybėje (neįskaitant Vilniaus ir
Klaipėdos kraštų). Likusių etninių grupių bendras nuošimtis šalies visuo
menėje siekė 16,1 proc. Iš jų aukščiausiais rodikliais pasižymėjo žydų
(7,6 proc), lenkų (3,2 proc), rusų (2,5 proc.) ir vokiečių (1,2 proc.)
mažumos. Iš viso 1923 m. surašymo metu buvo užfiksuotos 26 etninės

grupės {Lietuvos gyventojai 1925: XXXIV). Derėtų atsižvelgti į tai, kad
etnocentrinių idėjų sklaida Lietuvos visuomenėje 1923 m. buvo gerokai
menkesnė nei sovietinės okupacijos išvakarėse. Belieka spėlioti, kokia

šalies visuomenės etninė kompozicija būtų užfiksuota tautininkų valdymo
laikmečiu (pvz., ar nebūtų daugiau etninių mažumų atstovų užsirašymo
lietuviais atvejų iš konformistinių paskatų ir pan.)13.

12Pvz., Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui (1873-1929) Lietuva atrodė
nevisiškai lietuviška, esą „Svetimtaučiai — svečiai. Svečiams paprastai šeimininkų na
muose duodamas tik patariamas balsas, ir dori svečiai paprastai tuo visiškai tenkinasi.
Mes duodame jiems sprendžiamąjį balsą, iš mandagumo sugalvoję žodį „piliečiai",
kuris atima nuo lietuvių dalį teisių, bet svečiams dar ir to maža <...>" (pgl. Truska
2005: 81). 1939 m. lietuvių filosofas ir pedagogas Antanas Maceina (1908-1987) vie
name iš savo darbų pažymėjo, kad „Mūsų laikais valstybės ribos turi sutapti su tautos
ribomis, o tautos viduje gyvenantys svetimtaučiai turi būti įjungti į tautos kultūrą ligi
nutautinimo arba iškelti į savą valstybę, arba palikti kaip svečiai, besinaudoją prieglau
dos teisėmis" (Maceina 1939: 227-230). Tuo tarpu lietuvių geografas Stanislovas Tar
vydas (1903-1975) prilygino kitataučius dinamitui, „kuriuo iš vidaus galima išsprog
dinti kiekvieną valstybę, turinčią daugokai tautinių mažumų", ir teigė, kad
„humaniškiausia tautinės politikos kryptis - bus ta, kuri favorizuos kitataučių emigra
ciją". Šio autoriaus įsitikinimu, „svetimtaučių priėmimas Lietuvos pilietybėn turi būti
visai sustabdytas ir labai suvaržyta imigracija" (Tarvydas 1939: 104, 269).
13Dėl neaiškių priežasčių Lietuvoje buvo atidėliojamas antrojo visuotinio gyventojų su
rašymo vykdymas (nors numatytas įstatymu ne vėliau kaip praėjus 10 metų nuo pirmo
jo). 1933 m. kovo 10 d. prezidento A. Smetonos vardu paskelbtas „Visuotinio Lietuvos
gyventojų surašymo įstatymo" pakeitimas, pažymint lakoniškai, jog „Visuotinio sura
šymo laiką, jo programas ir organizaciją kiekvieną kartą nustato Ministerių kabinetas"
(Lietuvos valstybės teisės aktai 1996: 528). Iki pat 1940 m. vyriausybei nepavyko su-
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Tautinių valstybių vyriausybėms, formuojant vidaus politikos kryptis,
parankesnė padėtis, kai etninės mažumos yra negausios, nekompaktiškos
ir neatlieka didesnio vaidmens visuomenėje. Tad neatsitiktina, jog dalis
klausimų, susijusių su 1923 m. surašymo procedūra, buvo sprendžiami
valdžios institucijų slaptai. Ypač reprezentatyvus 1923 m. liepos 6 d.

slaptas Vyriausiosios visuotinio gyventojų surašymo komisijos pirminin
ko Antano Merkio pareiškimas Biržų-Pasvalio apygardos gyventojų su
rašymo komisijos pirmininkui. Dokumente, apeliuojant į kitų Europos

valstybių patirtį, buvo išreikšta rekomendacija imtis šioje apygardoje
preventyvių priemonių prieš galimą etninių mažumų atstovų poveikį su
rašymo rezultatams: „Paskutiniųjų kitose valstybėse gyventojų surašymų

praktika (Latvija, Estija, Čekoslovakija ir kt.) parodė, jog svetimos ma
žumos dažnai stengiasi pasinaudoti surašymais, kad dirbtinai padaugintų
savo mažumų skaičių. Kad to nebūtų ir pas mus, tad Vyr. Vis. Gyv. Sur.
Komisija prašo Tamstos labai atsargiai pasirinkti rajonų vedėjus ir sura
šinėtojus, o labiausiai tose vietose, kuriose yra išsiplėtę svetimtaučių
priešingos valstybei organizacijos".14 Tikėtina, jog analogiškos instrukci

jos pasiekė 1923 m. kitas surašymo apygardų komisijas, kurios savo
ruožtu vykdė kruopščią žemesnės grandies surašinėtojų atranką iš esą
patikimų ir lojalių Lietuvos valstybei kadrų15.
Neatmestina, jog Lietuvos valdžios institucijoms esą nelojalių etninių
mažumų organizacijų atstovų eliminavimas iš 1923 m. surašymo procedū-

rasti surašymui nei tinkamo laiko, nei lėšų. Galbūt atidėliojimą lėmė ne tik finansiniai
ar organizaciniai veiksniai. Galbūt Lietuvos vyriausybė vengė išvysti lūkesčių neatitin
kančius rezultatus (pvz., dėl vokiečių aktyvios veiklos Klaipėdos krašte, sudėtingų
santykių su Lenkija ir kt.). Kaimyninėje Latvijoje gyventojų surašymai iki 1934 m.
valstybės perversmo buvo nuosekliai atliekami kas penkerius metus (iš viso keturi 1920, 1925, 1930 ir 1935 m.). Estijoje įvyko du (1922 ir 1934 m.) surašymai.
141923 m. liepos 6 d. slaptas Vyriausiosios visuotinio gyventojų surašymo komisijos
pirmininko A. Merkio pranešimas Nr. 508 Biržų-Pasvalio apskrities gyventojų surašy
mo komisijos pirmininkui // LCVA, f. 1381, ap. 1, b. 113, 1. 41.
151923 m. surašymo instrukcijose buvo reglamentuotos surašinėtojų samdymo gairės,
nurodant, jog „be visų kitų reikalavimų, surašinėtojas turi žinoti: 1) lietuvių kalbą;
2) savo apylinkę ir tos vietos ypatybes, turėti užtektiną bendrą išsilavinimą ir žinoti
maždaug taisyklingai rašybą" (LCVA, f. 923, ap. 1, b. 313, 1. 264-266). Šie reikalavi
mai menkino etninių mažumų atstovų galimybes dalyvauti surašymo procedūroje.

45

1. ISTORINĖ-DEMOGRAFINĖ APYBRAIŽA

ros atrodė būtinas siekiant objektyvesnių rezultatų, tačiau šios procedūros
monopolizavime galėjo slypėti ir kiti tikslai arba pavojai. Pvz., Lietuvos
vyriausybė nekėlė klausimo, ar surašinėtojai, kurie atitiko nustatytus atran

kos kriterijus, nepadidino dominuojančios grupės rodiklių ir kt.
Aptariant etninių kategorijų konstravimą 1897 ir 1923 m. surašymuo
se, tektų atsižvelgti ne tik į kategorijų klasifikacijos skirtumus, menki
nusius lyginimo galimybę, bet ir į sąvoką „rusai" ištikusias transforma
cijas. Sąvoka „rusas" XIX a. pabaigoje ir XX a. trečiajame dešimtmety

je skyrėsi iš esmės, todėl įvairių autorių pateikiamiems statistiniams
duomenims apie ikirevoliucinės Rusijos etninę sudėtį būtina revizija. Šį
skirtumą vaizdžiai charakterizuotų A. Čechovo apsakymo „Dama su šu
niuku" citata: „O ką, Jūsų vyras — vokietis? — paklausė Anos Sergejevnos
Gurovas, sužinojęs, kad jo pavardė „Fon Dideric". Ši atsakė: „Ne, jo
senelis, atrodo, buvo vokietis, tačiau jis pats - stačiatikis". Subtilybės,
susijusios su sąvokos „rusai" turiniu, nebuvo rašytojo išsigalvojimas. Dar
1989—1992 m. N. Kasatkinos atlikto tarpukario Lietuvos inteligentų ty

rimo rezultatai paliudijo, kad sunkumai, kildavę individams apibrėžiant
savo tapatumą (dėl etninių, lingvistinių ar konfesinių motyvų), buvo ap
tariamo istorinio laikmečio realija16.
Svarbu pažymėti, kad sąvoka „rusiškumas" (rus. pyccKocmb) įgavo
šiuo metu įprastą turinį tik po 1926 m. visuotinio gyventojų surašymo
Sovietų Sąjungoje. Būtent šio surašymo metu surašinėtojai paklausdavo
šalies gyventojų, ar jie tapatina save su rusais, ar su ukrainiečiais, o
galbūt su baltarusiais. Per 1897 m. Rusijos imperijos surašymą gyvento-

16 Vienas iš 1989-1992 m. N. Kasatkinos rusų inteligentijos tyrimo respondentų pažymė
jo, kad „pagal šeimos padavimą mūsų giminės pradininkas atvyko iš Olandijos į Rusi
ją Jelizavetos Petrovnos valdymo laikais. Jis buvo ar tai tekintojas, ar tai mechanikas..,
todėl pavardė greičiausiai turi olandiškas šaknis, nors mes vadinomės „vokiečiais".
Turbūt dėl to, kad mes buvome liuteronai, nors šeimoje buvo daug rusų (stačiatikių),
buvo, žinoma, ir vokiečių. Atrodo, buvo prancūzų ir lenkų. Namuose mes visada kal
bėdavome rusiškai. Vokiečiu aš tapau jau Rygoje, o iki tol buvau paprastu rusų vaiku".
Kitos respondentės atsakymas taip pat atspindėjo painius individų tapatumo vingius:
„tikriausiai būtų teisingas atsakymas, kad aš — lenkė. Aš kilusi iš ištremtų lenkų šeimos
(po 1830 m. sukilimo — aut. pastaba), tačiau aš visada buvau ir būsiu rusė. Kalbu ir
mąstau rusiškai. Mano tėvai gana abejingi bažnyčiai, o aš esu religinga" (N. Kasatki
nos asmeninis archyvas).
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jams buvo pateiktas klausimas ne apie tautybę, o apie gimtąją kalbą.
Nors pastarieji duomenys teikia nemažai pagrindo gyventojų etninės su
dėties istorinei rekonstrukcijai, tačiau istoriniai-demografiniai tyrimai
dažnai neskiria istoriškai nulemtų tapatumo formų ir sumaišo praeities ir
dabarties suvokimus apie „rusiškumą". Vengimas atsižvelgti į „rusiškumo"

turinio pokyčius laike, kaip ir mechaniškos surašymų bei kitokių statis
tinių duomenų apie gyventojus projekcijos, dažnai nulemia išvadas apie
rusus kaip apie kažkokią istoriškai susiformavusią ir stabilią laiko per
spektyvoje kolektyvinę struktūrą, o ne periodiškai besikeičiančią asme
ninės identifikacijos formą (Thiiikob 2003: 193). Panašiai individų tapa
tinimas ir tapatinimasis su rusais Rusijos imperijos lietuviškose guberni
joje ir nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m. kupinas įvairių išlygų.
Tuo tarpu lietuvių istoriografijoje išlygos, susijusios su minėtomis są
vokos „rusai" pokyčiais, dažniausiai nėra išsamiai aiškinamos ir pateikia
mos (ypač enciklopediniuose leidiniuose) lyg savaime suprantamos. Rei

kėtų pažymėti, kad net įvykių amžininkai neturėjo šiuo požiūriu aiškaus
nusistatymo. Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse lietuvių visuomenės
veikėjas Petras Klimas, brėždamas galimus būsimos Lietuvos valstybės
teritorijos kontūrus, pažymėjo, jog „rusais čia laikome slavų priedermės
didžiarusius, mažarusius ir baltarusius. Didžiarusių ir mažarusių gaivalas
yra Lietuvoje visai neseniai teatsiradęs. Tai yra buvę atsiųsti pravoslavai
bei sentikiai, būtent valdininkai ir kariuomenė miestuose ir kolonistai

sodžiuose" (Klimas 1917: 54). Šiuolaikinėje lietuvių istoriografijoje lygi
nant rusų skaičiaus dinamiką iš 1897 m. surašymo paprastai pasirenkami
„didžiarusiai", nors toks pasirinkimas reikalautų iš tyrinėtojų išsamesnių
paaiškinimų. 1897 m. duomenimis, bendras „didžiarusių" skaičius trijose
lietuviškose gubernijose siekė 175 955 asmenis, arba 4,7 proc. visų gy

ventojų. Šios kategorijos atstovų didesniu skaičiumi išsiskyrė Vilniaus ir
Kauno gubernijos (atitinkamai 78 623 ir 72 872 asmenys), mažesniu -

Suvalkų gubernija (24 460 asmenys). Didžiarusių procentinė dalis minėtų
gubernijų visuomenėje menkai skyrėsi nuo jų bendro rodiklio: Vilniaus
gubernijoje - 4,9 proc, Kauno - 4,7 proc, Suvalkų - 4,2 proc (IJepeaH
eceo6iųaH nepenucb... (T. 4, 17, 59) 1904). Vis dėlto „rusų" ir „didžiaru

sių" kategorijų rodiklių lyginimas yra toks pat santykinis kaip bendro
„lietuvių" ir „žemaičių" 1897 m. skaičiaus gretinimas su lietuvių skai
čiumi Lietuvoje 1923 m.
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Konfesinių kategorijų konstravimas
Savita klasifikacija gyventojų surašymuose išsiskiria konfesinių kate
gorijų konstravimas. Konfesijos įtaka individų etniniam tapatumui, ypač
tokiuose Rusijos imperijos regionuose kaip lietuviškos gubernijos, bu
vo neabejotinai didelė. Tai gerai suvokė ir 1897 m. surašymo vykdy

tojai. Svarbiausia kategorija Rusijos imperijos visuomenės konfesinėje
mozaikoje tapo „stačiatikiai". Stačiatikių eksponavimas konfesinių ka

tegorijų sąrašo pirmojoje pozicijoje atspindėjo valstybės ideologijos,
kuria kryptingai stiprintas stačiatikybės, kaip vienintelės valstybinės
religijos, statusas, prioritetus. Antroje pozicijoje atsidūrė „sentikių" ka

tegorija, nors jų bendruomenės juridiškai Rusijos imperijoje buvo ne
pripažįstamos (iki 1905 m.) ir persekiojamos. Vis dėlto sentikystė, ne
paisant „erezijos" etiketės, buvo vienas iš ryškiausių rusų tapatumo

požymių. Lietuviškose gubernijose didelį konfesinių kategorijų spektrą
sudarė Vakarų krikščionių bažnyčių sekėjai („Romos katalikai", „evan
gelikai liuteronai", „evangelikai reformatai" ir kt.) ir judėjai (tuomečiais
terminais - „izraelitai"). Galiausiai 1897 m. surašymo duomenų suves

tinėse būdavo įvardijamos nekrikščioniškosios religijos (islamas, karaizmas ir kt.).
Siekiant rekonstruoti Rusijos imperijos visuomenės etninę sudėtį pa

gal konfesinių kategorijų rodiklius, būtų rizikuojama nukrypti į spėlionių
sritį. Judaizmas ir sentikystė (išskyrus retas išlygas) iš tiesų buvo tik
žydų ir rusų tapatumo skiriamasis požymis. Stačiatikių, katalikų ir pro
testantų atveju šis dėsnis negaliojo, nes pastarosioms bendruomenėms

priklausė įvairių etninių grupių atstovai. Neatsitiktinai Rusijos imperijos
valdininkų, atlikusių demografinių duomenų apskaitą, darbinėje prakti
koje pasitaikė nepagrįstų konfesijos ir etniškumo suplakimo atvejų, iškreipdavusių visuomenės etninės mozaikos vaizdą (ypač vakariniuose

pakraščiuose). Palyginimui, XIX a. šeštajame dešimtmetyje Suomijos
Didžiojoje Kunigaikštystėje Rusijos imperijos valstybinių statistikos ins
titucijų tarnautojai rusais laikė visus stačiatikius, todėl duomenų suves

tinėse didelė dalis stačiatikių tikėjimo karelų ir suomių nepagrįstai pa
kliūdavo būtent į „rusų" kategoriją (Ka6y3aH 1996: 165). Išlikusių šal-
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tinių analizės duomenys taip pat rodo, kad panašios painiavos dėl tikė

jimo ir etninės kilmės sąmoningo ar nesąmoningo tapatinimo pasitaikė
lietuviškose gubernijose17.

Rusijos imperijos politinė konjunktūra traktavo stačiatikybę kaip rusiš
ko tapatumo požymį. Tuo tarpu į 1897 m. surašymo akiratį nebepateko

XIX a. pirmoje pusėje gausi vakarinėse Rusijos imperijos gubernijose
unitų grupė. Ji neretai tapatinama su dabartinių baltarusių ir ukrainiečių
protėviais. Unitų Bažnyčios likvidavimas buvusios LDK teritorijoje turė
jo didelę politinę reikšmę. Nuo 1596 m. Bresto (Brastos) unijos beveik
dviem šimtmečiams unitų klausimas tapo svarbia politine korta Abiejų
Tautų Respublikos ir Rusijos imperijos politiniuose santykiuose. Rusijos
valdovai, formuodami kaimyninės valstybės stačiatikių interesų ir teisių
gynėjų įvaizdį, manipuliavo šia korta ne tik patenkindami savo imperijos
teritorinės plėtros ambicijas. Jie faktiškai kvestionavo kitokias nei rusiškas
unitų tapatumo apraiškas ir galiausiai 1839 m. sugrąžino juos į esą „tikrą

jį tikėjimą" - stačiatikybę. Unitų bažnytinės organizacijos sunaikinimas
ilgainiui iš tiesų sudarė prielaidas vis dažniau unitus tapatinti su rusais.

Vis dėlto abejotina, ar jų tapatumas buvo taip lengvai ištrinamas kaip
skaičiai iš statistinių leidinių grafų. Kita vertus, greičiausiai vardan mono-

konfesinės Rusijos imperijos visuomenės vaizdinio įtvirtinimo dabartinių
ukrainiečių protėviams 1897 m. surašyme atiteko savitos kompensacijos
pavidalu lingvistinės „mažarusių" grupės statusas.

17 P. Klimas (1891-1969) viename iš savo veikalų pateikia pavyzdį, kaip rusų valdininki
jos sąmonėje buvo suvokiami protestantai: „Į akis krinta žymus vokiečių procentas Su
valkų gubernijoje. Ypačiai didelis jų skaičius rodomas Vilkaviškio paviete (15,91 proc.)
ir Naumiesčio (7,12 proc). Bet jeigu mes paimsime prof. E. Volterio 1889 m. darytą čia
tautų sąrašą, tai pastebėsime, kad iš tų vokiečių ten nurodyta vos 14 proc. vokiečių ki
limo tesant. Visi kiti tėra lietuviai protestantai evangelikai. Matyti, surašinėtojai, rusų
valdininkai, ilgai galvos nelaužę, tuos protestantus, kaip paprastai, vokiečiais užrašinėjo
<...>. Tatai, be abejonės, bus atsitikę ir Kauno gubernijoje" (Klimas 1917: 61). Neat
mestina prielaida, kad 1897 m. surašymo metu dauguma stačiatikių Rusijos imperijos
pakraščiuose pagal panašią logiką buvo priskirti „rusų" kategorijai. Pvz., Kauno guber
nijoje didžiarusių gretose buvo užfiksuotas absoliutus stačiatikių dominavimas (46 514,
arba 96,0 proc.) (Flepecm eceo6iųcm nepenucb ... (T. 17) 1904: 3).
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Kitaip tariant, rytų slavų unifikavimas religiniu pagrindu buvo reikšmin
ga Rusijos imperijos vyriausybės politikos dalis18. Politiniais sumetimais
taip pat buvo skatinamas kitų konfesijų atstovų perėjimas į stačiatikybę. Be
to, iki pat XX a. pradžios buvo imamasi įvairių priemonių (įskaitant dis
kriminacines) stačiatikybės „atskalūnams" - sentikiams - sugrąžinti į Sta

čiatikių Bažnyčios prieglobstį. 1897 m. surašyme sentikiai, kitaip nei unitai,
išliko konfesinių kategorijų sąrašo dalimi. Tiesa, jie buvo priskirti katego
rijai, kurios formuluotėje pabrėžtinai akcentuojamas nelygiavertis sentikių
santykis su dominuojančia Rusijos imperijoje religija - „sentikiai ir nukrypusieji nuo stačiatikybės" (rus. cmapoo6pndųu u yKJioH^tonįuecR om
npaeoaiaeuH). Tuo tarpu sentikiai, kurie pasidavė, pripažindami Švenčiau

siojo Sinodo autoritetą, oficialiosios bažnyčios įtakai, Rusijoje buvo vadi
nami vientikiais. 1897 m. surašyme jie buvo įtraukti į „stačiatikių ir vientikių" (rus. npaeocnaenue u eduHoeepųbi) kategoriją19.
1923 m. surašyme, lyginant su 1897 m., pakito ne tiek konfesinių

kategorijų sąrašas, kiek jų klasifikacija. Vienu iš lemiamų kriterijų, nu
lėmusių šios klasifikacijos pobūdį, tapo konfesinės grupės gausumas. Tad
dėsninga, jog konfesinių kategorijų sąrašo viršūnėje atsidūrė „Romos
katalikai", kurie sudarė absoliučią Lietuvos gyventojų daugumą. Tiesa,
toliau konfesinių kategorijų sąrašas buvo konstruojamas laikantis nebe
gausumo, o abėcėlinio principo (pvz., „baptistai", „graikų katalikai", „liu
teronai", „reformatai" ir kt.). Savitą išimtį sudarė „musulmonų" (tuome
čiais terminais - „magometonų") kategorija, kuriai šioje klasifikacijoje

atiteko paskutinė pozicija.

18Rusijos pasaulietinės valdžios kontroliuojamos Rusijos Stačiatikių Bažnyčios (toliau RSB) atstovai 1905 m. balandžio 17 d. tolerancijos aktą, paskelbtą caro Nikolajaus II,
įvertino kaip smūgį jų dominuojančiai pozicijai. Jie nuogąstavo, kad tolerancijos sąly
gomis savarankiškai savo veiklą organizuojančios kitų konfesijų bažnyčios įgis prana
šumą prieš Stačiatikių Bažnyčią (IlocnejioBCKHH 2005: 25).
19Vientikiai, kaip konfesinė grupė, atsirado XIX a. pradžioje. Rusijos imperijos vyriau
sybė siekė, naudodama vientikystę kaip politinį instrumentą, panaikinti patriarcho Nikono reformų XVII a.viduryje lemtą schizmą RSB ir sugrąžinti į jos globą sentikius.
Vientikių pavaldumas RSB Švenčiausiajam Sinodui buvo skatinamas nuolaidomis kul
to srityje, taip pat suteikiant jiems teisę melstis pagal senąsias apeigas ir laikytis senų
jų religinių tradicijų (plačiau žr. Laukaitytė 2005: 379-398).
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1923 m. surašyme rusus daugiausiai reprezentavo dvi konfesinės
kategorijos, tačiau vietoj „stačiatikių ir vientikių" buvo vartojama „sta

čiatikių" kategorija. Tuo tarpu vientikių skaičius po Pirmojo pasaulinio
karo Lietuvoje apskritai nebuvo fiksuojamas. Manytina, jog, pakitus
krašte politinei situacijai, ši konfesinė grupė iš tiesų „ištirpo". Jos at
stovai greičiausiai susitapatino arba su stačiatikiais, arba sentikiais (pa
skutinis vientikių šventikas Jakovas Ankudinovas mirė Ukmergės aps.

Karališkių k. 1926 m.). Derėtų pridurti, kad konfesinių kategorijų kons
travimo skirtumus 1897 ir 1923 m. surašymuose smarkiai lėmė valdžios

institucijų tolerancijos religinių bendruomenių atžvilgiu laipsnis. Lietu
voje šis laipsnis buvo didesnis, todėl vėl susiklostė palankios prielaidos
fiksuoti konfesines kategorijas, kurios buvo ignoruojamos Rusijos impe
rijos laikmečiu (pvz., „unitų" arba „graikų katalikų" atvejis).
Taigi 1897 m. surašymo konfesinių kategorijų sąrašas rodė ne tik

didžiulės Rusijos imperijos visuomenės įvairovę, bet ir šios imperijos
vyriausybės politikos, kuria buvo stiprinamas rusų stačiatikių vaidmuo
nacionalinių pakraščių visuomenėje, padarinius. Savo ruožtu 1923 m.

surašymo duomenys objektyviau atspindėjo tradicinę Lietuvos gyventojų
konfesinę mozaiką. Šie duomenys padėjo suformuoti dominuojančio Va

karų krikščionių (pirmiausiai - katalikų) vaidmens visuomenėje vaizdinį.
Lietuvos valdžios institucijos, kuriose iki 1926 m. perversmo didelė įta
ka teko katalikų dvasininkams, rėmėsi tokiu vaizdiniu, kai reikėjo api

brėžti valstybės politiką konfesinių mažumų (įskaitant stačiatikius ir sen
tikius) atžvilgiu. Būtent 1923 m. surašymo duomenimis buvo grindžiamas
proporcingos finansinės paramos iš valstybės biudžeto religinėms ben
druomenėms skirstymas. Išlikę šaltiniai taip pat bylotų, kad minėto pro
porcingumo principas skatino precedentus, kuriais priešintasi kažkurios
iš religinių bendruomenių „išskyrimui iš kitų" (pvz., Lietuvos valdžios
institucijos galėjo pareikšti konfesinėms mažumoms, prašydavusioms di
desnės paramos iš valstybės biudžeto, nei buvo numatyta metinėje sąma
toje, esą jos pretenduoja į privilegijuotą statusą ir pan.).

Pilietinės priklausomybės kriterijus
Nuo XIX a. pabaigos valstybės norėjo ne tik sukaupti informaciją apie
įvairius visuomenės segmentus, bet ir apskritai suskaičiuoti visus žmones
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ir atskirti „savus" nuo „svetimų". Tad svarbiausiomis kategorijomis su
rašymuose tapo „piliečiai" ir „nepiliečiai". Paminėtina, jog 1897 m. Ru

sijos imperijoje klausimas apie gyventojų pilietybę apskritai nebuvo ke
liamas. Visi gyventojai buvo laikomi Rusijos imperatoriaus pavaldiniais.

Papildoma legitimacija, apibrėžiant valstybės gyventojų statusą, tuo me
tu neatrodė tikslinga. Individų pilietinio ir kultūrinio tapatumo skirtį
Rusijos imperijoje atspindėjo kategorijos „stačiatikiai" ir „svetimšaliai"
(rus. UHopodifbi). 1923 m. surašymo metu nuolatiniai ir nenuolatiniai
Lietuvos gyventojai buvo suskirstyti į „piliečių" ir „svetimšalių" (t. y.

nepiliečių) kategorijas. Kita vertus, minėtų kategorijų išskyrimu, sąmo
ningai ar ne, nepavyko išvengti Lietuvos gyventojų etninės sudėties iš

kraipymų. 1923 m. surašymo vykdytojams atrodė tikslinga skirstyti pagal
etninį požymį tik piliečius, tuo tarpu „svetimšalių" grafoje buvo nurodo
ma tik individų pilietinė priklausomybė. Pastarasis variantas pasirinktas
esą dėl nedidelio jų skaičiaus, „o dar ir dėl to, kad skirstymas svetimša
lių neturi reliatyvinės reikšmės, nes daugelis jų negali atskirti pilietybės
nuo tautybės" (Lietuvos gyventojai 1925: XXXVI). Dėl šios priežasties
1923 m. surašyme matyti tik Lietuvos Respublikos piliečių etninės sudė
ties ir pasiskirstymo valstybės teritorijoje rodikliai. Į šią aplinkybę būtina
atsižvelgti, siekiant nustatyti kai kurių etninių grupių gausumą.

Tikėtina, kad aptariamu atveju įtrauktas į „svetimšalių" kategoriją
Švedijos pilietis iš tiesų buvo švedų tautybės, tačiau atvykusių į Lietu
vą iš Sovietų Sąjungos asmenų etninė sudėtis buvo neabejotinai įvairi.
Taigi „svetimšalių" etninės priklausomybės neįvardijimas atima galimy
bę bent apytikriai nustatyti, kiek 1923 m. Lietuvoje galėjo gyventi po
revoliucinio srauto migrantų (tarp jų - rusų). Išlikusių šaltinių duomenys
rodo, jog šių migrantų registracija pagal vadinamuosius Nanseno pasus
buvo atliekama vėlesniais metais. Tuo tarpu 1923 m. bendras „svetim

šalių" skaičius šalyje siekė 7179 asmenis. Iš jų Sovietų Sąjungos pilie
čių - 2535. Šių gretose buvo užfiksuoti 1244 (49,1 proc.) stačiatikiai ir
60 (2,4 proc.) sentikių (Lietuvos gyventojai 1923: 31-32). Neatmestina,
kad didžioji dalis minėtų konfesijų atstovų buvo būtent rusai (taip pat
baltarusiai ar ukrainiečiai). Porevoliucinio srauto migrantai dažnai įvardi

jo save pabėgėliais „be pilietybės", todėl neaišku, kokiais kriterijais va
dovaujantis jie buvo surašinėtojų fiksuojami per 1923 m. surašymą.
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kiekybinių rodiklių analizė
1923 m. surašymo metu Lietuvoje gyveno 50 460 rusų, įgijusių šalies
pilietybę. Jie sudarė 2,5 proc. visų šalies gyventojų. Pagal šiuos rodiklius

rusai tapo ketvirta pagal dydį Lietuvos etnine grupe (po lietuvių, žydų
ir lenkų). Vis dėlto, 1923 m. prijungus prie Lietuvos Klaipėdos kraštą20,
išaugo vokiečių kiekybiniai rodikliai (nuo 1,4 proc. iki 4,1 proc. visų
šalies gyventojų). Tad teisingiau teigti, kad 1923-1939 m. rusai pagal
gausumą ir proporcinį svorį Lietuvos visuomenėje užėmė penktą pozici
ją (žr. 1.2 pav.). Jau amžininkai, skaičiuodami etninių grupių demogra

finius pokyčius Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo, pasitelkdavo skir
tingą skaičiavimo metodiką, todėl jiems nepavyko prieiti prie bendrų
išvadų dėl rusų rodiklių dinamikos. A. Timinskis, remdamasis 1897 iki
1923 m. surašymo duomenimis, teigė, kad rusų nuošimtis sumažėjo nuo
4,4 proc. iki 2,5 proc. (Thmhhckhh 1928: 6)21. Centrinio statistikos biu
ro direktorius G. Feterauskas pirminių 1923 m. surašymo duomenų ap
žvalgoje nurodė analogišką pokytį nuo 6,5 proc. iki 2,5 proc.22 Šis faktas
patvirtina, jog egzistavo ir skirtingos „rusų" sąvokos interpretacijos. Vie

nas iš minėtų veikėjų iš 1897 m. surašymo greičiausiai pasirinko didžia
rusių, kitas - bendrą didžiarusių ir baltarusių rodiklį.

20Susumavus 1923 m. Didžiosios Lietuvos ir 1925 m. gyventojų surašymo Klaipėdos
krašte duomenis paaiškėtų, kad rusų piliečių skaičius po šio krašto prijungimo šalyje
išaugo nedaug - iki 50 727 asmenų (tuo tarpu nuošimtis sumažėjo iki 2,35 proc.)- Nors
šis matematinis veiksmas mechaniškas, nes surašymus skyrė dvejų metų laikotarpis,
tačiau tikėtina, kad suminiai rezultatai atspindėjo bendrą rusų gausumo pokyčių ten
denciją (Lietuvos statistikos metraštis 1927: 22).
21A. Timinskis atliko šiuos skaičiavimus, sumuodamas iš 1897 m. Rusijos imperijos
surašymo visų Kauno gubernijos apskričių, keturių Suvalkų gubernijos apskričių ir
vienos Vilniaus gubernijos apskrities rusų rodiklius. Ši teritorija daugmaž atitiko Lie
tuvos valstybės teritoriją po 1918 m. (Thmhhckhh 1928: 6).
221923 m. lapkričio 9 d. Centrinio statistikos biuro direktoriaus G. Feterausko praneši
mas apie pirminius 1923 m. gyventojų surašymo duomenis (greičiausiai - Ministrui
pirmininkui arba Ministrų kabinetui) // LCVA, f. 923, ap. 1, b. 313, 1. 267.
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1923 m. surašymo duomenimis, rusų pasiskirstymas pagal gyvenamąją
vietą nedaug skyrėsi nuo bendro Lietuvos gyventojų nuošimčio miestuose

ir periferijoje vidurkio. Šis siekė atitinkamai 14,9 proc. ir 76,8 proc, įskai
tant svetimšalius. Rusai, kaip ir dauguma kitų Lietuvos etninių grupių, iš

siskyrė palyginti mažu atstovų nuošimčiu miestuose (14,8 proc). Jie pagal
šį rodiklį lenkė lietuvius (10,2 proc.) ir lenkus (13,6 proc). Miestiečių
dalimi ryškiai iš kitų etninių grupių išsiskyrė žydai (63,5 proc.) ir vokiečiai
(34,7 proc). Pagal atstovų procentinę dalį periferijoje rusai (82,0 proc.)
lygiavosi su lietuviais (83,3 proc.) ir lenkais (82,5 proc). Mažiausi kaimo
gyventojų rodikliai buvo užfiksuoti tarp vokiečių (58,2 proc.) ir žydų
(5,2 proc). Tuo tarpu miesteliuose (t. y. gyvenvietėse, kuriose gyventojų

skaičius neviršijo 2000) rusų procentinė dalis (3,2 proc.) buvo menkiausia
palyginti su visomis kitomis etninėmis grupėmis. Šiuo rodikliu pirmavo žy
dai (31,3 proc), toliau rikiavosi vokiečiai (7,2 proc), lietuviai (6,5 proc) ir
lenkai (4,0 proc) (Lietuvos gyventojai 1925: XXXV, taip pat žr. 1.3 pav.).
1897 m. surašyme užfiksuoti ne tokie išsamūs etninių grupių pasiskirs

tymo miestuose ir periferijoje rodikliai. Jų pakaktų konstatuoti, kad po
Pirmojo pasaulinio karo gerokai sumažėjo rusų skaičius ir santykinis svoris
didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tiesa, šiuo atveju svarbus skaičiavimo
principas, kuriuo grindžiamas teiginys. Didelio rusų sumažėjimo miestuo
se tendencija tampa ypač akivaizdi, jeigu į skaičiavimus iš 1897 m. sura

šymo įtraukiami kariškiai ir jų šeimų nariai. Rusų (didžiarusių) procentinė
dalis Kauno mieste, įskaitant šį segmentą, siekė 17,9 proc, Panevėžyje 5,8 proc, Šiauliuose - 4,7 proc, Ukmergėje (iki 1918 m. - Vilkmergė
je) - 8,6 proc. (žr. 1.4 pav.). Be to, paminėtina, jog rusų (didžiarusių)

miestiečių ir periferijos gyventojų Kauno gubernijoje santykis, skaičiuojant
su kariškiais ir jų šeimomis, sudarė atitinkamai 35,8 proc. ir 64,2 proc, be
šio segmento - atitinkamai 19,8 proc. ir 80,2 proc. (apskaičiuota remiantis:
TlepectR eceo6iųan nepenucb... (T. 17) 1904: 2-4). Taigi, aptariamos ten

dencijos apibrėžimui yra svarbu, kurie iš paminėtų rodiklių yra tyrinėtojų
atrenkami lyginamajai 1897 ir 1923 m. surašymų duomenų analizei.

Rusų, kitaip negu daugumos kitų Lietuvos etninių mažumų, skaičius
ir pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą buvo nulemtas ne lokalių veiks

nių, bet istoriškai ilgalaikių migracinių procesų, kurių priežastys slypėjo
Rusijos vidaus ir užsienio politikoje. Tiesa, rusų migracijos į Lietuvą

tapatinimas su rytų slavų (lietuvių kunigaikščių žmonų, pirklių, vienuolių
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ir kt.) apsigyvenimu lietuvių etninėse žemėse LDK vargu ar būtų korek
tiškas. Tuo tarpu patriarcho Nikono bažnytinių reformų padariniai lėmė

rusų sentikių persikėlimą iš Rusijos imperijos į Abiejų Tautų Respubli
ką (XVII a. antra pusė-XVIII a. pabaiga), Rusijos imperijos teritorinė
ekspansija - rusų migraciją iš centrinių regionų į lietuviškas gubernijas
(XIX a.-XX a. pradžia), o 1917 m. Spalio perversmo ir Rusijos pilietinio

karo (1918-1920) baigtis - dalies baltosios emigracijos atstovų apsisto
jimą nepriklausomoje Lietuvoje.
Pastarieji veiksniai pasitarnavo skirtingais laikotarpiais (iki 1940 m.)
rusų skaičiaus Lietuvoje augimui, tačiau derėtų išskirti ir veiksnius, ku

rie lėmė priešingą tendenciją. Esminis iš jų - didelės dalies lietuviškų
gubernijų gyventojų evakuacija Pirmojo pasaulinio karo pradžioje (1915)
į Rusijos imperijos centrinius regionus. Anot A. Timinskio, vykstant eva
kuacijai „rusų valdininkija, namų savininkai, dvarininkai, amatininkai,

laisvųjų profesijų atstovai, visa tai, kas sudarė inteligentiją, išvyko iš
Lietuvos ir daugelis jau nebesugrįžo atgal dėl revoliucijos ir naujos po
litinės padėties" (Thmhhckhh 1931: 117-120). Kita vertus, šiame teigi

nyje nutylima, jog didelė dalis pasitraukusiųjų buvo ne šiaip sau „pabė
gėliai", bet Rusijos imperijos administracinio aparato tarnautojai. Jie

tiesiog neturėjo galimybių po Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo sugrįž
ti į tarnybos vietas. Rapolas Skipitis, 1920^1922 m. ėjęs vidaus reikalų
ministro pareigas, manė, jog evakuacijos padariniai yra dėsningi. Jo tei
gimu, „kodėl tokia didelė dalis rusų paliko Lietuvą nesunku suprasti. Juk

didžioji dauguma buvusių Lietuvos rusų valdininkų buvo kilę iš pačios
Rusijos, neturėję teisėto pagrindo grįžti į Lietuvą" (Skipitis 1961: 265266). Pastebėtina, kad tokius asmenis R. Skipitis įvardijo pabėgėliais, tuo
tarpu nuolatinius Lietuvos gyventojus (įskaitant dalį rusų senbuvių), at
sidūrusius evakuacijoje, - tremtiniais23.

23 R. Skipitis, aiškindamas šias sąvokas, pažymi: „Į pabėgėlių, o ne tremtinių kategoriją
tenka įtraukti visus buvusius Lietuvos rusus valdininkus. Jų dauguma buvo kilę iš Ru
sijos, jie tik grįžo į savo tėvynę ir ten beveik visi gavo tarnybas. Pabėgėliais taipogi
laikau buvusius Lietuvos rusus dvarininkus ir tuos rusus ūkininkus, kurie rusų caro
valdžios rūpesčiu buvo įkurdinti Lietuvoje rusifikacijos tikslams. Gyvendami Lietuvoje
jie jautė didesnę ar mažesnę Rusijos globą, tai prasidėjus karui ir vokiečių okupacijai,
jie bėgo pas savo globėją. Žinomuosius grafus Zubovus ir keletą kitų rusų dvarininkų,
kurie buvo nuoširdūs lietuvių draugai, iš tos kategorijos išskiriu" (Skipitis 1961: 256).
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Rusų senbuviai, vykstant nuo 1918 m. pabėgėlių sugrąžinimui iš Sovie
tų Rusijos, naudojosi galimybe sugrįžti iš evakuacijos vietų į nepriklauso
mą Lietuvą. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jų sugrįžimo sąlygos priklau
sė ne tik nuo asmeninio apsisprendimo, bet ir nuo Lietuvos vyriausybės

vykdytos imigracijos politikos. Šios politikos tyrinėtojas Tomas Balkelis
nustatė, kad pabėgėliai, vykstant spontaniškam jų sugrąžinimui (1918 m.—

1920m. vasara) galėjo keliauti iš esmės be valstybės institucijų kontrolės.
Organizuoto pabėgėlių grąžinimo (1920 m. vasara-1924 m.) metu Lietu
voje pilietinės valstybės sampratą išstūmė tautinės valstybės samprata. Tad
pabėgėlius nelietuvius imta dažniau vertinti kaip svetimtautį elementą,
keliantį pavojų šalies ir visuomenės stabilumui. Pabėgėliai, kurie neteko
evakuacijos vietose savo dokumentų arba neturėjo giminių Lietuvoje, nuo

1921m. pabaigos praktiškai nebegalėjo sugrįžti į Lietuvą. 1921 m. gegu
žę, remiantis šiais motyvais, buvo atmesti 25 proc, tų pačių metų lapkri

tį - 61 proc. prašymų (Balkelis 2006: 57, 59). Patekimas į grįžtančiųjų
ešelonus taip pat negarantavo teisės likti nuolat gyventi Lietuvoje. Pažy

mėtina, jog kiekvienas grįžtantis asmuo privalėjo įgyti VRM Tremtinių ir
belaisvių grąžinimo skyriuje liudijimą, kad jis „tikrai yra tremtinys, grįžtąs
iš Rusijos tėvynėn"24.

Taigi į nepriklausomą Lietuvą iš evakuacijos vietų Rusijoje sugrįžo
ne visi rusai, kurie to pageidavo. Išlikusių archyvinių šaltinių duomenys
rodo, kad nuolatinio prieglobsčio šalyje ieškojo tarnavusių lietuviškose

gubernijose rusų valdininkų ir karininkų vaikai, buvę vokiečių karo be
laisviai, už lietuvių ištekėjusios rusų kilmės našlės su vaikais ir kt. Ne
kiekvienam iš jų pavyko gauti Lietuvos vyriausybės leidimą pasilikti
laikinai ar nuolat gyventi šalyje. Valdžios institucijose egzistavo šios
kategorijos asmenų atrankos kriterijai25. Kokiu mastu šis veiksnys pavei-

24M. Vedenskienės liudijimas // LCVA, f. 394, ap. 4, b. 43, 1. 826.
251921 m. rugpjūčio 19 d. VRM atsisakė pripažinti Lietuvos piliečiu gimusį Šiauliuose
rusų karininko šeimoje Nikolajų Bachmetjevą ir neleido jam atsigabenti į šalį iš Petro
grado žmonos ir 4 vaikų (LCVA, f. 377, ap. 5, b. 9, 1. 175). 1922 m. kovo 24 d. VRM
analogiškai išsprendė Jurgio Gorochovo, „kuris nors ir gimęs Kaune, tačiau jo tėvas
rusų valdininkas, atkeliavęs Lietuvon iš Rusijos", pilietybės klausimą (Ibid, 1. 65).
1922 m. liepos 4 d. VRM nutarė apskritai nesvarstyti karo belaisvio Fiodoro Andrejevo
1922 m. birželio 16 d. prašymo, kurį esą derėtų pateikti „tik valstybine kalba, o ne
nesuprantama" (Ibid, f. 394, ap. 4, b. 43, 1. 394).
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kė rusų kiekybinius rodiklius, sudėtinga įvertinti dėl statistinių duomenų
stokos. Lietuvos visuomenę ištikusius po Pirmojo pasaulinio karo etnodemografinius pokyčius mėgino apskaičiuoti R. Skipitis26. Jei šio autoriaus

duomenys atitinka tikrąją padėtį (abejotina, ar šiuo atveju galimas abso
liutus tikslumas), rusus pagal negrįžusių iš evakuacijos vietų į Lietuvą
skaičių lenkė tik žydai (atitinkamai 55 000 ir 80 000 asmenų). Pagal
negrįžusiųjų nuošimtį (61,1 proc.) rusai užėmė pirmą vietą tarp visų
Lietuvos etninių grupių (pvz., lietuvių rodiklis siekė 14,0 proc, žydų 50,0 proc, lenkų ir kitų tautybių - 42,9 proc) (Skipitis 1961: 265).
Svarbu pažymėti, kad net ir keleto šimtų arba tūkstančio narių netektį
tokia etninė mažuma kaip rusai traktavo kur kas jautriau nei lietuvių
visuomenė ar valdžios institucijos.

Rusų pasiskirstymas miestuose
1923 m. Lietuvos miestuose buvo užfiksuoti 7458 rusai. Iš jų 4402
(59,1 proc.) gyveno keturiuose didžiausiuose šalies miestuose: Kaune -

2914 (39,1 proc), Panevėžyje - 633 (8,5 proc), Ukmergėje - 551
(7,4 proc), o Šiauliuose - 304 (4,1 proc). Rusų nuošimtis Ukmergėje
siekė 5,2 proc. visų gyventojų, Panevėžyje - 3,3 proc, Kaune - 3,2 proc,
Šiauliuose - 1,4 proc. Palyginimui, visuose išvardytuose miestuose rusus

skaičiumi ir nuošimčiu lenkė lietuviai ir žydai. Panevėžyje rusai atsidūrė
ketvirtoje vietoje (po lietuvių, žydų ir lenkų), Kaune - penktoje (po lie
tuvių, žydų, lenkų ir vokiečių). Rusų nuošimtis mažesniuose šalies mies
tuose buvo palyginti nedidelis (Mažeikiuose - 1,8 proc, Tauragėje 1,7 proc, Alytuje, Kalvarijoje ir Rokiškyje - po 1,6 proc, Kėdainiuose
ir Kupiškyje — 1,5 proc, Telšiuose - 1,4 proc ir t. t.). Ryškią išimtį
sudarė Zarasai, kur 1923 m. surašymo metu rusai sudarė 18,9 proc. visų
gyventojų (Jonavoje - 3,7 proc, Raseiniuose - 2,5 proc, Jurbarke 2,5 proc.) {Lietuvos gyventojai 1925: 41).

26 R. Skipičio skaičiavimais, iš 550 000 pabėgėlių 1918-1921 m. į Lietuvą sugrįžo apie
365 000 (66,4 proc). Sugrįžusiųjų gretose rusų buvo apie 35 000 (9,6 proc), nors
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje evakuavosi apie 90 000 (palyginimui, lietuvių 250 000, žydų - 160 000, lenkų ir kitų tautybių ^ 50 000). Iš minėtų 35 000 sugrįžusių
rusų, 1918-1919 m. grįžo į Lietuvą 30 000 (85,7 proc), o 1920-1921 m. - tik 5000
(14,3 proc.) (Skipitis 1961: 265).
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Be to, Zarasai (iki 1918 m. - Novoaleksandrovskas) tapo vieninteliu
Lietuvos miestu, kuriame nuo 1897 iki 1923 m. išaugo rusų nuošimtis (nuo

16,2 proc. iki 18,9 proc). Šis miestas minėtu rodikliu (įskaitant kariškius
ir jų šeimas) atsiliko nuo Kauno (25,8 proc.) ir Kalvarijos (20,9 proc),
tačiau lenkė Ukmergę (15,4 proc), Marijampolę (14,4 proc), Panevėžį
(12,7 proc), Šiaulius (9,6 proc), Kudirkos Naumiestį (iki 1918 m. - Vladislavovą) (8,8 proc), Raseinius (6,4 proc), Telšius (4,9 proc), Šakius
(1,3 proc.) ir Prienus (0,9 proc). Rusų nuošimtis, atėmus kariškius ir jų
šeimų narius, buvo aukščiausias Zarasuose (16,0 proc). Toliau sekė Kaunas

(7,9 proc), Panevėžys (6,9 proc), Ukmergė (6,6 proc), Raseiniai (6,4 proc),
Šiauliai (4,9 proc) ir kiti miestai (taip pat žr. 1.4 pav. ir 1.5 lentelę).
Reikšmingas veiksnys, dėl kurio po Pirmojo pasaulinio karo sumažė
jo rusų skaičius Lietuvos miestuose — Rusijos imperijos biurokratinio
aparato evakuacija 1915 m. Lojalus biurokratų aparatas turėjo pasitar

nauti Rusijos imperijos valdžios institucijų siekiui unifikuoti centrinių ir
periferinių regionų administravimą. Svarbiausiais rusų biurokratų kon

centracijos židiniais tapo gubernijų ir apskričių centrai. Juose veikė aukš
čiausios vietos valdžios institucijos, Rusijos centrinių ministerijų skyriai,
taip pat įvairios žemesnio rango politinės, teisminės, ekonominės ir vi
suomeninės įstaigos. Be to, biurokratinio aparato sklaida apėmė ir že
mesnio administracinio pavaldumo lietuviškų gubernijų miestus ir mies
telius, kuriuose veikė teismai, policija ir žandarmerija, taip pat įvairios

valstybinės ir specialios paskirties įstaigos (pasienio muitinės, pašto ir
telegrafo skyriai, valstybinių mokyklų tinklas ir kt.)27. Impulsu biurokra
tinio aparato sklaidai pasitarnavo susisiekimo infrastruktūros plėtra (pvz.,

geležinkelio tiesimas) ir kvalifikuotų specialistų poreikis.
Kita vertus, nederėtų suvokti biurokratinio aparato lietuviškose guber
nijose kaip išimtinai rusų visuomenės segmento. Tiksliau teigti, kad rusai
dominavo šiame segmente iki Pirmojo pasaulinio karo. Rusų valdininkų
protegavimas nuosekliau vyko aukščiausio lygmens lietuviškų gubernijų

27 M. Krupavičius (1885-1970) prisimena, kad ir tokiame miestelyje kaip Papilė „buvo
daug inteligentų, nes čia buvo visa eilė įvairių įstaigų: geležinkelio stotis, teismas,
tardytojas, gydytojas, vaistinė, parapija su dviem kunigais ir kt. Absoliuti dauguma jų
buvo rusai" (Krupavičius 1972: 81).
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politinėse institucijose. Vargu ar Rusijos imperijos vyriausybės tikslas
buvo „rusifikuoti" visą šių gubernijų valdymo vertikalę. Veikiau pakako
lojalių kadrų iš rusų tarpo, užtikrinančių sklandų biurokratinio aparato
veikimą. Tad žemesnio rango instancijose dirbo ir kolaborantai iš kitų
etninių grupių28. Paminėtina, jog 1897 m. iš visų „administracijos, teismų

ir policijos" kategorijos atstovų Kauno gubernijoje rusai (didžiarusiai)
sudarė 56,1 proc, tuo tarpu „pašto, telegrafo ir telefono" kategorijoje 63,4 proc. (apskaičiuota remiantis: IJepeaM eceodtųan nepenucb... (T. 17)

1904: 150-152).
Lietuviškų gubernijų miestuose rusų skaičiaus dinamikai nemažą reikš
mę turėjo valstybinių mokyklų ir stačiatikių parapijų plėtra. Jose dau
giausiai dirbo nevietinis pedagogų ir dvasininkų personalas. Minėtai di
namikai tam tikrą įtaką turėjo ir kitų segmentų (darbininkų, amatininkų,
pirklių ir kt.) atstovų atvykimas iš įvairių Rusijos imperijos regionų, nors
jų trauka į industriniu požiūriu menkai išsivysčiusius lietuviškų guberni
jų miestus buvo mažesnė negu į Rygą ar Revelį (Taliną). Kai kuriose
tarnybose rusų įdarbinimui buvo teikiama pirmenybė29.
Kitas svarbus veiksnys — kariuomenės dislokacija lietuviškų guberni
jų miestuose. 1897 m. duomenimis, kariškiai sudarė Kauno gubernijoje

24,2 proc. visų rusų (didžiarusių), tačiau šis rodiklis didžiausiuose mies
tuose buvo kur kas didesnis (Kaune - 64,9 proc, Ukmergėje - 53,3 proc,

28K. Grinius (1866-1950) savo atsiminimuose stebėjosi: „Nuostabi buvo ta rusų valdžia.
Jau nuo seniai rengėsi kariauti su Vokietija, o kai 1914 m. vasarą tas karas įvyko, tai
Marijampolės karo viršininko raštinė buvo pilna vienų vokiečių valdininkų. Be karių
viršininko ruso (o gal gudo?) pulkininko Radkevičiaus, visi kiti įstaigos tarnautojai
buvo vietiniai vokiečiai, vadinami prūsais, o juokais dažnai vadinami pusprūsiais arba
skersprūsiais <...>. Vietinių vokiečių buvo beveik visose valstybės įstaigose" (Grinius
1962: 101).
29Aleksandras Stulginskis (1885-1969), prisimindamas darbo paieškas jaunystėje, teigė,
kad „pasiekti valsčiaus raštininko vietą jokios vilties nebuvo, nes raštininkų pareigas
anuomet eidavo vien rusai" (Stulginskis 1980: 46). K. Grinius pažymi, kad Suvalkijos
kaimuose policininkai dažniausiai buvo parenkami iš rusų kilmės ir stačiatikių tikybos
atsargos kareivių, o lietuvių tarnybą imperijos policijoje šis autorius linkęs priskirti
pavienėms išimtims ir kolaboravimo atvejams: „Tik retkarčiais į jų tarpą įsiprausdavo
vietos gyventojas, skersprūsis arba prūsas, o jei lietuvis katalikas, tai dažnai rusams
parsidavęs niekšas" (Grinius 1962: 123-125).
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Šiauliuose - 45,0 proc, Panevėžyje - 43,5 proc). Dalinių dislokavimo

vietą kartais lėmė ne tik miesto dydis, bet ir jo strateginė padėtis. Daly
je Kauno gubernijos miestų rusų kariškių koncentracija buvo menka (Za
rasuose - 1,1 proc, Raseiniuose - 0,4 proc, Telšiuose - 0,3 proc).

Panašaus dydžio Suvalkų gubernijos miesteliuose užfiksuoti nepalyginti
aukštesni rodikliai (Kalvarijoje - 18,1 proc, Marijampolėje - 10,1 proc,
Kudirkos Naumiestyje - 6,5 proc, Vilkaviškyje - 3,9 proc, Virbalyje 3,3 proc) (apskaičiuota remiantis: TlepeaH eceo6iųan nepenucb... (T. 17)

1904: 118). Be to, pastarieji duomenys, atsižvelgiant į konspiracijos svar
bą, vertintini kaip minimalūs.

Nors Lietuva ir kitos Baltijos šalys netapo išskirtinės svarbos rusų
migrantų židiniais, tačiau dalis šių migrantų buvo linkę apsistoti jose,
tikėdami, jog bolševikų režimas Rusijoje neilgai trukus žlugs. Dalis ap
sistojusiųjų, sklaidantis panašioms politinėms iliuzijoms, traukėsi iš Lie
tuvos į stambius Europos rusų migrantų židinius (Paryžių, Prahą, Berly
ną, Belgradą ir kt.). Šių migrantų traukos centru Lietuvoje greičiausiai
tapo Kaunas, viliojęs juos labiau nei kiti miestai savo politiniu statusu,
ekonomine ir kultūrine svarba. Neatmestina, kad daliai iš jų teko prisi

glausti periferijoje, kurioje dominavo senbuviai. Juolab kad įsikurti mies
tuose apskritai nebuvo lengva dėl būstų stokos. Be to, rusų migrantų

skaičių iš dalies lėmė Lietuvos vyriausybės politika, kuri buvo ne itin
palanki vadinamiesiems svetimšaliams30.
Tuomečių tarptautinių organizacijų intencijos nustatyti rusų migrantų
skaičių skirtingose Europos šalyse užklupo Lietuvą nepasiruošusią. Iš

30 R. Skipičio teigimu, „nors Lietuvoje svetimšalių skaičius niekada neviršijo keliolikos
tūkstančių, o ilgiausiai svetimšalių skaičius sukosi apie dešimtį tūkstančių, bet lietuvių
visuomenė labai jautriai dabojo, kad svetimšalių būtų kuo mažesnis skaičius mūsų
besikuriančioj valstybėj. Mat mums atrodė, kad svetimšaliai, o jie beveik visi buvo
kitataučiai, sudaro pavojų mūsų valstybės saugumui. O kita vertus, pirmuosius kelerius
metus mus vargino maisto trūkumas, todėl kiekviena svetima burna buvo nepageidau
jama. Supratau tą mūsų visuomenės jautrumą ir gana šykščiai teduodavau leidimus
svetimšaliams apsigyventi Lietuvoje. O vis tiek tai iš vieno, tai iš kito visuomenininko
tekdavo išklausyti priekaištų už per didelį minkštumą svetimšalių įsileidimo atžvilgiu"
(Skipitis 1961: 229).
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1924 m. vasario 9 d. Lietuvos VRM Piliečių apsaugos departamento di

rektoriaus pareiškimo Užsienio reikalų ministerijai (toliau - URM) aiškė
ja, kad „statistikos žinios pabėgusiųjų iš Rusijos rusų V. R. M-joj neve

damos, todėl tiksliai pasakyti skaičius nėra galimybės, bet imant bendrai
tokių rusų Lietuvoj palyginti su kitais svetimšaliais labai nedaug"31. Vėliau
šis departamentas, atlikęs specialų tyrimą, informavo URM, jog iki
1924 m. sausio 31 d. šalyje apsistojo „kilusių iš Didžiosios Rusijos" 827 asmenys, ukrainiečių - 180, žydų - 1420 (iš viso 2427 asmenys)32.

Skubiai surinkti duomenys verčia abejoti jų patikimumu. Šiame do
kumente pripažįstama, kad rusų migrantai dažniausiai patekdavo į Lie

tuvą nelegaliai. Vykstant nelegaliai imigracijai, tiksli šios kategorijos
atstovų statistinė apskaita veikiausiai buvo neįmanoma. Ribotas šalies

valdžios institucijų dėmesys šių žmonių likimui dar labiau menkino
tokios apskaitos duomenų patikimumą. Rusų skaičiaus ir pasiskirstymo

pagal gyvenamąją vietą rodikliai būtų tikslesni, jeigu būtų galimybė,
remiantis 1923 m. surašymo duomenimis, įtraukti į miestiečių kategori

ją ne tik rusus piliečius, bet ir asmenis su laikinais leidimais gyventi
šalyje. Tad yra pagrindas manyti, jog 1923 m. Kauno mieste ir visoje

šalyje užfiksuotas rusų piliečių skaičius ir nuošimtis neatspindėjo tikro
sios padėties, kad šie rodikliai buvo šiek tiek didesni. 1937 m. viename
iš rusiškos spaudos leidinių, apeliuojant į Centrinį statistikos biurą, skel
biama, jog bendras asmenų be pilietybės skaičius šalyje 1929 m. siekė
10 604, 1932 m. - 6234, 1935 m. - 5451, 1937 m. - 519933.

Tikėtina, kad šie duomenys buvo sukaupti Centrinio statistikos biuro
padedant Nanseno skyriui Lietuvoje. Jie nebūtinai atspindėjo rusų tautybės

1924 m. vasario 9 d. VRM Piliečių apsaugos departamento direktoriaus pareiškimas
URM Tautų Sąjungos ir Lenkų departamento direktoriui // LCVA, f. 394, ap. 3, b. 568,
1. 1.
1924 m. vasario 18 d. VRM Piliečių apsaugos departamento direktoriaus pareiškimas
URM Tautų Sąjungos ir Lenkų departamento direktoriui // LCVA, f. 394, ap. 3, b. 568,
1. 5.
OraT. CBe^eHHfl o HHCJie 6e3noanaHux b JlHTBe 3a nocne/iH. flecH™jie™e // Hoebie
dmi. 17 ceHTs6ps 1937 r. N<> 38.
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asmenų skaičių. Su porevoliucine migracija tapatinosi ne tik rusų, bet ir
kitų tautybių asmenys. Rusų kultūros istorikas Markas Rajevas, rėmęsis
skirtingų tarptautinių organizacijų duomenimis, mano svyravus šių migran

tų skaičių Lietuvoje 1922-1937 m. nuo 5000 iki 8000 asmenų (PaeB 1994:
261-262). Viename iš Rusijoje pasirodžiusių veikalų, skirtų rusų migracijos
studijoms, teigiama, jog iki 1920 m. rusų migrantų skaičius Lietuvoje sie
kė apie 50 000-70 000 asmenų, 1921 m. viduryje - 50 000, 1923 m. - 5000,

1925 m. - 10 000 (IIojiaKOB 2000: 141). Vis dėlto išsamiau šių rodiklių
dinamikos priežastys nekomentuojamos. Šitoks duomenų neatitikimas yra
svari prielaida artimiausioje perspektyvoje revizuoti per 1923 m. surašymą
užfiksuotus rusų kiekybinius rodiklius, nurodyti tikslesnius arba įvardyti
išlygas, su kuriomis jie turėtų būti vartotini.

Rusų pasiskirstymas periferijoje
Rusų nuošimtis Lietuvos periferijos visuomenėje laikotarpiu tarp sura
šymų pakito nedaug. 1897 m. surašymo duomenimis, rusai (didžiarusiai)
Kauno gubernijoje sudarė 3,3 proc. visų jos gyventojų. Didesnis rusų
nuošimtis buvo užfiksuotas Zarasų (9,1 proc), Kauno (3,6 proc.) ir
Ukmergės (3,2 proc.) apskrityse, tuo tarpu likusiose šis rodiklis svyravo
tarp 1,1 proc. ir 1,8 proc. (apskaičiuota pagal Tiepean eceo6ufaH nepenucb...

(T. 17) 1904: 3). Suvalkų gubernijoje rusų nuošimtis tarp gyventojų sie
kė 2,6 proc. Marijampolės apskrityje jie sudarė 3,1 proc. visų gyventojų,

tačiau likusiose apskrityse šis rodiklis nesiekė 1,5 proc. (išskyrus Seinų
ir Suvalkų, kurių teritorija liko už nepriklausomos Lietuvos ribų). Vilniaus

gubernijoje 1897 m. surašymo metu rusų (didžiarusių) nuošimtis siekė
3,1 proc, tačiau čia, kitaip negu Kauno ar Suvalkų gubernijose, susitel
kė itin gausi baltarusių grupė (žr. plačiau 1.1, 1.2 ir 1.3 lenteles).

Apskričių ribos lietuviškų gubernijų ir nepriklausomos Lietuvos admi
nistracinio suskirstymo žemėlapiuose smarkiai skyrėsi, todėl rusų gausu
mo ar pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą rodiklių gretinimas bet ko
kiu atveju būtų santykinis. 1923 m. surašymo duomenimis, rusai sudarė
2,6 proc. visų periferijos gyventojų. Rusų nuošimčiu išsiskyrė Siaurės

Rytų Lietuvos apskritys: Zarasų (15,4 proc. visų gyventojų), Rokiškio
(6,6 proc), Utenos (4,5 proc.) ir Ukmergės (2,4 proc.) {Lietuvos gyven
tojai 1925: 41) (žr. 1.4 lentelę). Rusų buvo ganėtinai gausu Kauno
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(5,8 proc.) ir Šiaulių (2,6 proc.) apskrityse. Tose šešiose apskrityse (įskai
tant miestų gyventojus) užfiksuota 48,6 proc. visų rusų, įgijusių Lietuvos

pilietybę. Daugumoje šalies apskričių rusų nuošimtis neviršijo 2,0 proc.
Mažiausi rodikliai užfiksuoti Kretingos ir Marijampolės (po 0,3 proc),
Tauragės ir Vilkaviškio (po 0,8 proc.) apskrityse.
Kur kas išraiškingesnis rusų pasiskirstymo periferijoje 1923 m. ats
pindys - valsčių statistika (pvz., 1897 m. surašymo metu etninių grupių
pasiskirstymas valsčiuose nebuvo fiksuojamas). Pažymėtina, jog kai ku

riuose valsčiuose rusų nuošimtis siekė trečdalį arba penktadalį visų gy
ventojų. Pvz., Turžėnų valsčiuje (Kauno aps.) - 34,8 proc, Degučių (Za
rasų aps.) - 30,8 proc, Paupinės (Zarasų aps.) - 29,5 proc, Smalvų
(Zarasų aps.) - 26,8 proc, Viešintų (Panevėžio aps.) -21,1 proc, Obelių
(Rokiškio aps.) - 18,4 proc, Vaiguvos (Šiaulių aps.) - 17,8 proc. Rusai
daugiau kaip 10 proc. visų gyventojų sudarė penkiolikoje valsčių, o nuo
4 proc. iki 10 proc. — trisdešimt trijuose (iš viso Lietuvoje 1923 m. buvo
365 valsčiai). Pvz., Antalieptės (Zarasų aps.) — 9,7 proc, Antazavės (Za
rasų aps.) - 8,2 proc, Juodupio ir Skapiškio (Rokiškio aps.) - po 8,5 proc,
Leliūnų (Utenos aps.) - 8,3 proc, Meškų (Panevėžio aps.) - 8,7 proc,
Raudėnų (Panevėžio aps.) - 7,4 proc, Pašušvio (Kėdainių aps.) - 5,9 proc.
ir t. t. (apskaičiuota pagal: Lietuvos gyventojai 1925: 19-26, taip pat žr.
1.6 lentelę).
Vienas iš svarbiausių veiksnių, lėmusių rusų susitelkimo židinių pe

riferijoje išsidėstymą - sentikių migracija į Abiejų Tautų Respubliką.
Istoriko G. Potašenko teigimu, pirmieji sentikiai jos teritorijoje apsigy
veno XVII a. antroje pusėje. Nuo XVIII a. pradžios prasidėjo masinė

sentikių imigracija, kurią lėmė Rusijos Stačiatikių Bažnyčios skilimo dėl
patriarcho Nikono inicijuotų reformų (1652-1666) padariniai. Rusijoje
tuo metu prasidėjo sentikių persekiojimai. Dvarininkams jie tapo „išda
vikais" ir „dezertyrais", Stačiatikių Bažnyčiai - „raskolnikais" ir „ereti
kais". Dalis sentikių pasitraukė iš Rusijos dėl ekonominių motyvų (pvz.,

nepakeliamų prievolių, mokesčių ir kt). Įgyti palankesnes gyvenimo są
lygas LDK padėjo vietos dvarininkų interesas priimti sentikius į nuken
tėjusias nuo karo, nederliaus ir epidemijų žemes. Šis interesas, kaip ir

Abiejų Tautų Respublikoje santykinai vyravusi religinė tolerancija, padė
jo susiformuoti gausioms sentikių bendruomenėms (1795 m. iš viso apie

63

1. ISTORINĖ-DEMOGRAFINĖ APYBRAIŽA

25 000-30 000 asmenų) LDK šiaurės vakarų žemėse. Nuo XVIII a.

vidurio, vykstant Abiejų Tautų Respublikos padalijimams, sentikiai kėlė
si į šios valstybės vakarinę dalį. Iš vaivadijų (Livonijos, Kuršo, Polocko
ir Vitebsko), kurios ribojosi su Rusija, dalis jų pasiekė (ypač po 1772 m.
padalijimo) Vilniaus vaivadijos šiaurinę dalį (Rokiškio, Kupiškio, Zarasų
apylinkes) (IIoTaineHKO 2006: 7, 143, 162, 271).
Iki 1795 m. sentikiai būsimų lietuviškų gubernijų teritorijoje sudarė
dominuojančią konfesinę grupę tarp rusų (stačiatikiai, galbūt išskyrus
Vilniaus miestą, nesudarė didelės LDK lietuviškų žemių visuomenės da
lies). Rusų migracija į lietuviškas gubernijas iki Pirmojo pasaulinio karo
daugiausiai buvo stačiatikiškoji, tačiau dėl 1915 m. evakuacijos padari
nių nepriklausomoje Lietuvoje rusų gretose vėl ėmė dominuoti sentikiai.
1923 m. surašymų duomenys paliudijo Zarasų, Utenos, Ukmergės ir Kau

no apylinkių, kaip gausiausių rusų susitelkimo židinių, statusą. Tad ši
evakuacija, lėmusi didelius rusų kiekybinių rodiklių pokyčius miestuose,
palyginti menkai paveikė sentikių židinių išsidėstymą. Nors dalis sentikių
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje pasitraukė į atokesnius Rusijos impe
rijos regionus, tačiau dauguma jų sugrįžo į nepriklausomą Lietuvą.
Svarbiu veiksniu, lėmusiu rusų skaičiaus ir nuošimčio augimą, susi

telkimo židinių periferijoje geografiją, tapo lietuviškų gubernijų koloni
zacija. Ją ypač po 1863 m. sukilimo aktyviai ėmė vykdyti Rusijos im
perijos vyriausybė. Šios kolonizacijos metu buvo remiamasi tiek stačia

tikiais, tiek sentikiais, todėl periferijoje išaugo abiejų šių konfesinių
grupių atstovų skaičius. Rusijos imperijos vyriausybė šitaip mėgino stip
rinti ne tik senuosius (LDK) sentikių susitelkimo židinius, bet ir formuo
ti naujų kolonistų gyvenviečių tinklą, t. y. išplėsti kolonizacijos geografiją
ir suteikti jai lietuviškose gubernijose masinį atspalvį34.
34 Pvz., Mykolas Biržiška (1882-1962) savo atsiminimuose pažymi, jog po 1831 m. su
kilimo „Viekšnių dvaras buvo užimtas kazokų (kai kurie tarnautojai iš tų namų slaptai
išsivežė sau baldus, paveikslus, ratus), o paskui padalintas tarp burliokų, kurie neužilgo
čia buvo atkelti (Ferma arba Derevnia), ir cerkvės, kuri jiems buvo pastatyta (dvaro
griuvėsiai su sodnu, tvenkinys, malūnas) <...>. Kitoje miestelio pusėje, pusė kilometro
nuo jo, Ferma, kurioje po 63-čių metų apgyvendinta burliokai (tikriau Vitebsko gub.
gudai, buvę unitai, kurių pirmieji seniau slapta dar bažnyčion užbėgdavo ir kunigo
šaukėsi)" (Biržiška 1938: 36, 41).
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Neatsitiktinai 1897 ir 1923 m. surašymuose didesnis ar mažesnis ru

sų nuošimtis buvo užfiksuotas ne tik tradiciniais tapusiuose jų susitelki
mo židiniuose, bet ir labiau į vakarus nuo Vilniaus ir Kauno miestų
nutolusiose apskrityse. Kolonizacijos proceso detalės ganėtinai plačiai

išnagrinėtos lietuvių istoriografijoje (Vėbra 1990; Čepėnas 1992; Alek
sandravičius, Kulakauskas 1996), todėl prie jų nebus apsistota. Derėtų

tik konstatuoti, jog kolonizacija iš dalies padarė įtaką periferijos visuo
menės etninei sudėčiai, tačiau šio proceso rezultatai buvo gana fragmen

tiški ir neatitiko jo iniciatorių lūkesčių35. Rusų kolonistai dažnai išsibarstydavo smulkiomis salomis lietuvių žemdirbių dominuojamose apylinkė
se, tuo tarpu liko neišnaudoti kompaktiški rusų susitelkimo židiniai (t. y.

LDK sentikių bendruomenės), galėję būti baze nuosekliai tokių gyven
viečių tinklo plėtrai36.
R. Vėbros duomenimis, iki 1867 m. Kauno gubernijoje buvo įkurtos
165 kolonistų gyvenvietės, kuriose gyveno 1206 šeimos. 1876-1880 m.
apgyvendinta dar 2113 šeimų. Bendras kolonistų skaičius Kauno guber

nijoje (daugiausiai Kauno, Šiaulių, Ukmergės aps.) minėtu laikotarpiu
siekė apie 11 000 asmenų (Vėbra 1990). Istoriko Prano Čepėno teigimu,

Kai kuriems įvykių amžininkams atrodė, kad gabumais kolonizacijos srityje išsiskyrė
tik generalgubernatoriai Michailas Muravjovas ir Konstantinas Kaufmanas, derinę at
vykėlių iš kitų Rusijos imperijos gubernijų srautą su senųjų sentikių gyvenviečių tinklo
plėtra. Šių generalgubernatorių įpėdiniams priekaištauta, kad jie nesidomėjo „730 rusų
sentikių gyvenviečių, egzistavusių Kauno gubernijoje iki 1862 m., likimu. Užuot vyk
dę kolonizaciją, remdamiesi šiuo tvirtu pagrindu, ir jungę rusų gyvenvietes į stambius
centrus, stiprinę jų reikšmę, jie, pasiskolinę iš Muravjovo rusiškų pradų atkūrimo idėją,
sumanė stiprinti šiuos pradus padėdami naujakuriams, atrinktiems pagal ypatingo pasi
tikėjimo požymį" (CraHKeBHH 1909: LXIV).
K. Grinius, prisimindamas kolonizaciją Pakaunėje ir Suvalkijoje, rašė: „Aš dar aptikau
sentikiams nuo Vandžiogalos išparceliuotą dvarelį Pakaunėje, prie Kačerginės. Ten dar
apie 1934 metus buvo apsigyvenę aštuoni sentikiai ir devintas lietuvis. Netoli nuo
Lapių, Ibėnuose, apie 1935 m. radau 30 ūkininkų rusų. Jų tarpe jau buvo įsimaišę bene
trys lietuviai. <...> Stolypino metais rusams buvo išparceliuotas vienas dvaras Paprū
sėje, Vilkaviškio aps. Laikraščiai rašinėjo, kad Stolypinas nori rusais kolonizuoti ypač
Lietuvos Paprūsę. Jeigu Stolypinas nebūtų buvęs Bagrovo užmuštas, jeigu jis būtų
pavaldęs Rusiją ilgiau negu ketverius metus, gal jis būtų ir daugiau maskolių priveisęs
Lietuvoje" (Grinius 1962: 209).
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1863-1891 m. į Kauno guberniją buvo atvežtos 2987 naujakurių rusų
šeimos (didesnioji dalis - sentikių). 1907 m. čia buvo priskaičiuojamos
999 rusų gyvenvietės (sentikių - 754, stačiatikių - 245). Be to, 1908 m.
per Valstiečių žemės banką Kauno gubernijoje buvo įkurdintos dar 479
rusų (208 stačiatikių ir 271 sentikių) šeimos (Čepėnas 1992: 113, 122).
Nepaisant Rusijos imperijos vyriausybės pastangų XIX a. antroje pu
sėje ir XX a. pradžioje kolonizuoti įvairias lietuviškų gubernijų vietoves
(pvz., įskaitant kaimus Žemaitijoje), stambiausiu rusų koncentracijos ži

diniu išliko Zarasų apskritis (Breslaujos, Vydžių, Salako, Smalvų, Tau
ragnų, Antalieptės, Dusetų, Antazavės, Obelių, Rokiškio ir kitos apylin

kės). Iš stambesnių kolonistų židinių taip pat derėtų išskirti gyvenvietes
Kauno (Jonavos, Aleksandrovskaja Slobodos, Babtų ir Raudondvario

apyl.) ir Ukmergės (Anykščių, Raguvos, Utenos, Užpalių, Debeikių, Vy
žuonų apyl.) apskrityse (plačiau žr. CTaHKeBHH 1909). Šie židiniai buvo
palyginti gausūs ir nepriklausomoje Lietuvoje.

2. RUSŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS:

TARP TAPATUMO IR INTEGRACIJOS

IŠŠŪKIŲ

2.1. Rusų švietimo organizavimas: struktūrinis eskizas
Pagrindinės Lietuvos švietimo sistemos 1918-1940 m. raidos tendencijos

buvo panašios kaip ir kaimyninių Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos.
Šių valstybių švietimo sistemos plėtros gairių apibrėžimas ir įgyvendini
mo instrumentai atsidūrė etninės daugumos atstovų rankose. Pastarieji
neretai siekė kompensuoti švietimo suvaržymų, patirtų Rusijos imperijos
laikotarpiu, padarinius ir sukurti efektyvų mechanizmą savo jaunosios
kartos ugdymui. Prie minėtų intencijų teko derintis vietos etninėms ma

žumoms, kurios taip pat siekė išlaikyti savo etnokultūrinį tapatumą ir
suteikti jaunajai kartai deramą pagal tuomečius kriterijus išsilavinimą.

Dėl interesų švietimo srityje etninės daugumos ir etninių mažumų sąvei
ka Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse aptariamu laikotarpiu atsidūrė pai
nių politinių, ideologinių ir socialinių veiksnių epicentre.
Lietuvos etninėms mažumoms atrodė, kad jų lūkesčiai, susiję su etno
kultūrinio tapatumo išsaugojimu, žinių ir tradicijų ateinančiai kartai per

davimu, jaunųjų šalies piliečių parengimu savarankiškam gyvenimui vi
suomenėje, yra reikšmingi ir nusipelno šalies politinių institucijų ir lie
tuvių visuomenės veikėjų pagarbos ir tolerancijos. Juolab kad lietuvių
visuomenė disponavo instrumentais, leidusiais įgyvendinti savo interesus
ir smarkiai lėmusiais etninių mažumų švietimo raidą. Tai skatino šių

mažumų atstovus labiau nei lietuvių švietimo veikėjus propaguoti pilie
tinio ugdymo nuostatas, taip mėginant atsverti etninės daugumos įgyven

dinamą lietuviškos tautinės mokyklos koncepciją.
Pilietiškumo daigai Lietuvos visuomenėje ryškiausiai atsiskleidė iki
1926 m. perversmo, kai vyriausybė deklaravo ištikimybę demokratiniams
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valstybės valdymo principams, siekė Lietuvos tarptautinio pripažinimo ir
narystės Tautų Sąjungoje, prisiėmė įsipareigojimus etninių mažumų teisių
apsaugos srityje. Šie įsipareigojimai skatino įtraukti į valstybės teisės
aktus straipsnius, atspindėjusius etninių mažumų interesus ir paakinusius

jas savo darbais prisidėti prie pilietiškumo daigų visuomenėje stiprinimo.
Kita vertus, aptariamo laikmečio Europos politinės raidos specifika daž

nai lėmė šalių vyriausybių orientaciją į monoetninių valstybių kūrimą.
Panašiai ir tautininkų įsigalėjimas Lietuvoje po 1926 m. perversmo nu
stūmė į paraštę visuomenės narių pilietinio lygiateisiškumo principą ir
žymėjo intensyvesnę sprendimų, stokojusių tolerancijos etninėms mažu
moms, sklaidą. Švietimo sistemos raida iki 1940 m. - vienas ryškiausių

šios tendencijos atspindžių.

Rusų pradinių ir vidurinių mokyklų tinklas (1918-1940)
Iki Pirmojo pasaulinio karo būsimos Lietuvos valstybės teritorijoje eg
zistavo pradinių ir vidurinių mokyklų rusų dėstomąja kalba tinklas, tačiau
jis subyrėjo 1915 m. vasarą, vykstant lietuviškų gubernijų gyventojų
evakuacijai į Rusijos gilumą1. Karo metais Vokietijos okupacinė valdžia
Lietuvoje netoleravo mokymo įstaigų rusų dėstomąja kalba veiklos. Ne
priklausomos Lietuvos vyriausybė po 1918 m. imperinio laikotarpio

mokyklų tinklo nekilnojamąjį turtą panaudojo lietuvių visuomenės po
reikiams. Tad rusų švietimo įstaigų tinklas šalyje tuo laikotarpiu forma
vosi faktiškai iš naujo, įskaitant materialinę bazę ir ideologinę pakraipą.
Išlikusių šaltinių duomenys byloja, kad pirmoji rusų pradinė mokykla
Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo pradėjo veikti dar 1918 m. Dvi
pakopė rusų švietimo struktūra susiformavo šalyje 1920 m., atvėrus

1 Tai ne tautinės rusų mokyklos, nes nuo 1864 m. lietuviškose gubernijose buvo drau
džiama steigti kitokias pradines ar vidurines mokyklas kaip rusų dėstomąja kalba.
Jos buvo dviejų tipų - valstybinės ir cerkvių. Pvz., 1904 m. duomenimis, Kauno
gubernijoje iš 3289 mokinių valstybinėse pradinėse mokyklose stačiatikių buvo 1521
(46,2 proc), sentikių-761 (23,1 proc). Panaši situacija susiklostė gimnazijose, kurias
daugiausiai lankė rusų valdininkų, karininkų ir stačiatikių dvasininkų vaikai (Čepėnas
1992: 100-105, 187).
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duris rusų gimnazijai Kauno mieste. Palankiausiu raidos laikotarpiu šių

mokyklų tinklą sudarė keliolika pradinių ir viena aukštesniojo lavinimo
įstaiga2.

Rusų pradinių mokyklų tinklo sklaida santykinai skirstytina į 3 etapus:
1) plėtros (1919-1927); 2) stabilizacijos (1927-1929) ir 3) krizės (19291940). Pažymėtina, jog 1919 m. Lietuvoje veikė 3 rusų pradinės mokyklos,
tuo tarpu 1921 m. - 5, 1923 m. - 9, 1925 m. - 11, 1926 m. - 15. Šios

pakopos rusų mokyklų tinklo plėtros pikas buvo pasiektas 1927 m., kai jų
skaičius siekė 16. Nuo 1929 m. ėmė ryškėti tinklo likvidavimo tendencija
(1929 m. - 15, 1932 m. - 7). 1933-1940 m. rusų pradinių mokyklų skai

čius išliko stabilus, tačiau santykinai nedidelis: 1933-1935 m. -4, 1936—
1937 m.-3, 1938-1939 m. - 4.

Pridurtina, jog panašia kreive klostėsi ir mokinių skaičiaus rusų pra
dinėse mokyklose dinamika. Aukščiausi jų skaičiaus ir nuošimčio rodik
liai buvo užfiksuoti 1926-1927 m. Tuo metu minėtas mokyklas lankė
822 mokiniai, kurie sudarė 0,80 proc. visų Lietuvos pradinių mokyklų
mokinių (plačiau žr. 2.1 lentelę). Reikšminga tai, kad nė vienais moks

lo metais rusų mokyklų ir jų mokinių nuošimtis neatitiko rusų nuošim
čio tarp visų šalies gyventojų (2,49 proc.) (pvz., 1923 m. - 0,49 proc.
visų Lietuvos pradinių mokyklų ir 0,64 proc. jų mokinių, 1927 m. atitinkamai 0,70 proc. ir 0,80 proc, 1931 m. - 0,26 proc. ir 0,29 proc,
1935 m. - 0,17 proc. ir 0,24 proc, 1939 m. - 0,17 proc ir 0,18 proc.

(Kaubrys 2000: 46).
Švietimo ministerijos apyskaitų duomenys liudija, kad rusų pradinių
mokyklų tinklo sklaida daugiausiai apėmė apskritis (Kauno, Šiaulių,
Rokiškio, Zarasų), kuriose 1923 m. buvo užfiksuotos gausios rusų bend
ruomenės. Išimtį sudarė kelios mokyklos negausiose rusų kolonijose

2 Šiame skyriuje mokyklos vadinamos „rusų", remiantis būtent dėstomosios kalbos kri
terijumi. Tuo metu pedagogų personalo ir mokinių kontingento etninės priklausomybės
požymiai laikytini antriniais (pvz., didelis rusų tautybės mokinių skaičius mokykloje
nebūtinai reiškė ugdymo proceso jų gimtąją kalba buvimą, kai kuriose rusų mokyklose
nebūtinai mokėsi tik rusai ir kt.).
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Žemaitijoje ir Suvalkijoje. Iš viso aptariamu laikotarpiu buvo įsteigta
11 rusų pradinių mokyklų devyniuose šalies miestuose. Iš jų 3 moky
klos veikė Kaune, po 1 - Jurbarke, Kybartuose, Mažeikiuose, Pane
vėžyje, Raseiniuose, Šiauliuose, Ukmergėje ir Zarasuose. Be to, de

šimtyje Lietuvos apskričių atvėrė duris 14 kaimo rusų pradinių moky
klų. Antai Kauno aps. veikė Ibėnų, Paskutiškių ir Vandžiogalos rusų
pradinės mokyklos, Kretingos aps. - Kniažės, Kuršėnų aps. - Patumšių,
Šiaulių aps. - Dubinių, Kolainių ir Žeimės, Rokiškio aps. - Bagdonių

(Gegėliškių), Bobriškių ir Špulių, Telšių aps. - Pasvaigės, Zarasų aps. Laužadžių (žr. 2.2 lentelę). 1921-1922 m. m. veikė 5 (80,0 proc.)
miesto ir 1 (20,0 proc.) kaimo mokykla, 1923-1924 m. m. - atitinkamai
6 (66,7 proc.) ir 3 (33,3 proc), 1926-1927 m. m. - 8 (50,0 proc.) ir
8 (50,0 proc.), 1930-1931 m. m. - 6 (50,0 proc.) ir 6 (50,0 proc),
1937^1938 m. m. - 3 (75,0 proc.) ir 1 (25,0 proc). Taigi, vykstant tink

lo likvidavimui, iki 1940 m. pradžios periferijoje rusų pradinių mokyklų
iš esmės nebeliko (išskyrus Dubinių), o miestuose jų tinklas išliko itin
fragmentiškas.

1920-1940 m. vidurinį išsilavinimą rusams gimtąja kalba teikė tik
privati Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazija (toliau — Kauno rusų
gimnazija), kurioje mokslas buvo mokamas. Tiesa, tai nebuvo vienintelė

mokymo įstaiga rusų dėstomąja kalba šalyje3. Kauno rusų gimnazijos
įkūrimas sutapo ne tik su augančiais rusų visuomenės veikėjų švietimo
ir kultūros poreikiais, bet ir atspindėjo dalies žydų interesą ugdyti savo
vaikus rusų kalba. Žydų finansinis kapitalas tapo veiksniu, palengvinusiu

gimnazijos steigimą ir išlaikymą. Ši gimnazija, kitaip nei dauguma rusų
pradinių mokyklų, pasižymėjo etniškai mišriu pedagogų ir mokinių ko
lektyvu (žr. 2.3 lentelę).

3 1919-1927 m. Panevėžio gimnazijoje veikė paralelinės klasės rusų dėstomąja kalba.
Jose absoliučią mokinių daugumą sudarė iš evakuacijos vietų Rusijoje sugrįžusių žydų
vaikai. Rusai Lietuvoje su šia gimnazija nesitapatino, o žydams kurį laiką buvo tiesiog
parankiau tęsti rusų kalba mokslus, pradėtus Rusijos mokyklose. 1923 m. sausio 1 d.
duomenimis, paralelinėse klasėse pagal tautinę priklausomybę iš 279 mokinių buvo
251 žydas, 11 rusų, 10 lietuvių, 4 vokiečiai ir 3 kitų tautybių atstovai („1923 m. Švie
timo ministerijos įstaigų apyskaita" // Švietimo darbas. 1925. Nr. 12).
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Kauno rusų gimnazija įvardytina ne tik kaip solidžiausia tuometėje
Lietuvoje rusų švietimo įstaiga, bet ir kaip reikšmingiausias rusų kultū
ros centras. 1925 m. buvo užbaigtas mūrinis gimnazijos pastatas, tapęs
„Rusų namais" (rus. PyccKuū čom) ir teikęs rusams geresnes nei anksčiau

galimybes įgyvendinti įvairias iniciatyvas švietimo ir kultūros srityse
(plačiau žr. ByptirHHa 2001; KoBTyH 2003; Lasinskas 2006). Gimnazijos
rūmuose įvyko du Lietuvos rusų mokytojų ir švietimo veikėjų suvažia
vimai (1926 m. gruodžio 26-28 d. ir 1928 m. balandžio 17-19 d.),

kurių dalyviai svarstė aktualiausius švietimo rusų kalba uždavinius ir jų
įgyvendinimo perspektyvas (Tmmhhckhh 1927; Thmhhckhh 1927-1928).

Be to, šiuose rūmuose iki 1940 m. periodiškai rinkosi į posėdžius ir
visuotinius narių susirinkimus rusų švietimo ir kultūros organizacijų
nariai.

Vertėtų paminėti, kad 1926-1927 m. rusų švietimo veikėjai bandė
įsteigti vidurinę mokyklą Zarasų mieste, tačiau užsimezgęs šiuo klausi
mu dialogas su Lietuvos valdžios institucijomis baigėsi nesėkme4. Tuo

tarpu rusų vidurinių (kaip ir pradinių) mokyklų ir mokinių skaičius ap
tariamu laikotarpiu neatitiko šalies visuomenės rusų nuošimčio. Nors
stinga duomenų, leidžiančių identifikuoti Kauno rusų gimnazijos moki

nių sudėtį pagal gyvenamąją vietą, tačiau spėtina, kad jų gretose vyravo
miestiečių vaikai. Daugiausiai tai buvo vaikai, kurių tėvai įgijo palan
kesnį nei dauguma rusų Lietuvoje statusą visuomenėje ir priklausė in
teligentijos segmentui. Mažai tikėtina, kad daugumos mokinių šeimos

buvo pasiturinčios, tačiau periferijos mokyklinio amžiaus vaikų vidurinio
lavinimosi perspektyvos privačioje gimnazijoje buvo dar mažesnės nei

miestiečių. Šių vaikų sudėtingą materialinę būklę savo lėšomis kompen
savo kai kurios rusų labdaros draugijos (taip pat žr. skyrių Rusų visuo-

1927 m. liepos 25 d. Švietimo ministerija pranešė Kauno mokytojų draugijos rusų
mokykloms laikyti pirmininkui, kad įsteigti vidurinę mokyklą Zarasuose „Švietimo ministeris nerado galimu patenkinti, nes rusų pradžios mokyklose nedaug tėra mokinių ir
baigia jas kasmet visai nežymus skaičius, todėl negalima laukti, kad vidurinė mokykla
turės pakankamą kontingentą" (1927 m. liepos 25 d. Švietimo ministerijos Aukštesnio
jo mokslo tarėjo pranešimas Nr. 9430 Kauno mokytojų draugijos rusų mokykloms lai
kyti pirmininkui // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 59, 1. 35).
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meninių organizacijų veikla). Retoms išimtims priskirtini pasiturinčių
ūkininkų vaikai, tačiau manytina, jog jų dalis tarp gimnazistų buvo pa
lyginti nedidelė5.
Rusų pradinių ir vidurinių mokyklų tinklas Lietuvoje 1918-1940 m.
kiekybiniais rodikliais neprilygo analogiškų švietimo įstaigų sklaidai kai
myninėse Baltijos šalyse ir Europos rusų emigrantų židiniuose. Daugu

moje šių židinių veikė rusų pradinės, bendrojo lavinimo vidurinės ir
profesinės mokymo įstaigos, kai kuriuose - aukštosios mokyklos. Skir

tumai, lyginant švietimo rusų kalba situaciją aptariamu laikotarpiu Lie
tuvoje ir Europos rusų migrantų židiniuose, priklausė nuo daugelio veiks

nių. Svarbiausi iš jų: vyriausybių politika etninių mažumų ir migrantų
atžvilgiu, rusų skaičiaus ir pasiskirstymo Europos valstybėse specifika,

šių valstybių visuomenės bendras išsilavinimo lygis, taip pat rusų pro
porcinė dalis tarp vietos inteligentų, rusų susitelkimo laipsnis, materia

linės galimybės ir kt.
Palyginimui, kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje 1918-1940 m. egzis
tavo kur kas platesnis nei Lietuvoje miesto ir kaimo rusų pradinių ir
vidurinių mokyklų tinklas, gausesnis mokytojų ir mokinių kontingentas.

Be to, rusų mokyklų ir mokinių nuošimtis šiose šalyse beveik visu
aptariamu laikotarpiu atitiko rusų nuošimtį Estijos ir Latvijos visuome
nėje. Bendra tendencija visoms trims Baltijos šalims, kad vidurinis mo
kymas jose buvo mokamas ir neatitiko daugelio rusų tėvų materialinių

galimybių. Tad didelę reikšmę turėjo pačios etninės mažumos narių ge
bėjimas susitelkti švietimo klausimais.
1924 m. duomenimis, Latvijoje veikė 206 pradinės ir 34 vidurinės
mokyklos rusų dėstomąja kalba. Tiesa, pastarasis skaičius buvo gerokai

nulemtas žydų, sugrįžusių iš evakuacijos vietų Rusijoje intereso tęsti
vaikų mokymą rusų kalba. Tiksliau rusų mokyklų tinklo sklaidą atspindi

5 1932-1933 m. m. iš 133 vaikų tėvų, kurių tautybė numanomai buvo rusų, namų savinin
kų ir ūkininkų užfiksuota po 11, įvairių sričių tarnautojų - 10, statybų rangovų - 9, val
dininkų ir inžinierių technikų - po 8, pirklių - 7, šventikų ir prekybininkų - po 5, darbi
ninkų, mokytojų ir gydytojų - po 3. Iš mokinių motinų profesijų dažniausiai paminėtos
siuvėjos (4), kirpėjos ir namų šeimininkės (po 3) (Apskaičiuota pagal: 1932/33 m. m.
Kauno rusų gimnazijos mokinių sąrašas // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 519, 1. 12-18).
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1931 m. duomenys, liudijantys, kad Latvijoje veikė 243 rasų pradinės ir
14 vidurinių mokyklų. Nuo 1931 m. šių mokyklų skaičius kasmet ma
žėjo, tačiau, kitaip nei Lietuvoje, jose besimokančių mokinių nuošimtis
nuolat atitiko arba šiek tiek viršijo Latvijos visuomenės rusų procentinę
dalį (t. y. svyravo ties 13-14 proc. riba) (Oe^^rMaHe 2000: 264, 275).

Estijoje rusų švietimo struktūra labiau priminė Latvijos nei Lietuvos
variantą. Čia ištisą dvidešimtmetį rusų pradinių mokyklų tinklas išliko
palyginti stabilus. Pvz., 1922 m. veikė 112, 1938 m. - 99 šios pakopos

mokyklos. Kur kas dinamiškiau kito vidurinių mokyklų (gimnazijų) skai
čius. 1922 m. jų šalyje buvo 12, tuo tarpu 1940 m. - tik 3. 1923 m. abie

jų šių pakopų mokyklose iš viso mokėsi 9681 rasų tautybės vaikas (CepreeB
2002; ITeTpyiueBa 1997: 16). XX a. trečiojo dešimtmečio pradžioje dau
guma rasų gimnazijų Estijoje buvo privačios (9 iš 12). Keletas iš jų nau
dojosi subsidijomis iš biudžeto (3 iš 12). Vidurinės mokyklos veikė tik
miestuose, o pradinių mokyklų tinklo sklaida daugiausiai apėmė kaimo
vietoves. 1929-1930 m. m. miesto mokyklų nuošimtis sudarė 14,4 proc,
kaimo — 85,6 proc. visų šios pakopos rasų mokyklų. Pastarųjų nuošimtis

aptariamu laikotarpiu svyravo ties 8 proc. riba ir iš esmės atitiko Estijos
visuomenės rasų nuošimtį (HcaKOB 2001: 193; CepreeB 2002).
Dėl išsamesnių duomenų stokos sudėtinga palyginti rasų švietimo
įstaigų sklaidos mastą Baltijos šalyse ir stambiuose Europos rasų emi
grantų židiniuose. Tikslus šių migrantų, jų vaikų ir mokyklų skaičius
nebuvo registruotas jokios institucijos ar organizacijos. Kai kurių nūdie

nos istorikų spėjimais, XX a. trečiojo dešimtmečio pradžioje mokyklinio
amžiaus rasų pabėgėlių vaikų, kuriems reikėjo paramos iš užsienio rasų

visuomeninių organizacijų, skaičius galėjo siekti 20 000. Iki šiol rasų
istoriografijoje nėra sutariama, ar šis skaičius daugmaž tikslus. Išsamiau

siais pripažįstami duomenys apie mokyklas, kurias subsidijavo Žemietijų
ir miestų susivienijimas Čekoslovakijoje (toliau - Zemgor organizacija)6.

6 Žemietijų ir miestų veikėjų susivienijimas Čekoslovakijoje, arba Zemgor - rus. 06-beduHenue 3eMCKUx u eopodcKioc de^meneū e HexocROaųKoū Pecny6jiuKe (3eMeop). Ši orga
nizacija orientavosi į emigrantų iš Rusijos įvairiose šalyse socialinės ir ekonominės
padėties lengvinimą (steigė mokyklas vaikams ir darbo arteles, įvairius kursus, valgyk
las, sanatorijas, teikė paskolas, teisines konsultacijas, rūpinosi emigrantų įdarbinimu,
taip pat leido žurnalą PyccKaa uiKona 3a py6e>KOM. Nustojo veikti apie 1932 m.
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1924 m. tokių mokyklų skaičius įvairiose Europos šalyse siekė ne mažiau
kaip 90. Jose mokėsi daugiau kaip 12 000 mokinių. Manoma, kad šis
skaičius sudarė apie 20 proc. visų rusų migrantų vaikų. 1924-1925 m.

apytikriai 8000 šių vaikų lankė migrantų mokyklas Vakarų, Vidurio ir
Pietryčių Europos šalyse, apie 3000 - etninių mažumų mokyklas kaimy
ninėse Sovietų Sąjungos valstybėse (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje ir Lenkijoje) (PaeB 1994: 67; 3HMHHa 2004).

Rusų mokyklų tinklo Lietuvoje administravimas
1919 m. laikinieji pradinių mokyklų įstatai leido tokias mokyklas steig
ti miestų ir apskričių savivaldybėms, bendruomenėms ir draugijoms, taip
pat privatiems asmenims, jei tam neprieštaravo Švietimo ministerija. Ši

nuostata buvo palanki įvairiems juridiniams veikėjams įsitraukti į rusų
pradinių mokyklų tinklo organizavimą ir plėtrą. Vis dėlto iki 1926 m.
jiems nepavyko atrasti susitelkimo formulės, kuri leistų sujungti rusų

pajėgas ir įkurti bendrą rusų švietimo interesus valdžios institucijose
reprezentuojančią struktūrą. Dalį iniciatyvos, steigiant pradines mokyklas
Kaune ir šalies periferijoje, prisiėmė rusų visuomeniniai susivienijimai.
Iš jų vertėtų paminėti Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratinę sąjun

gą (veikė nuo 1920 m.) ir Kauno mokytojų draugiją rusų mokykloms
laikyti (veikė nuo 1924 m.).
Be to, rūpestį jaunosios kartos lavinimu rodė bažnytinės institucijos
(pvz., Sentikių centro taryba ir Lietuvos stačiatikių vyskupijos taryba).
Jos atstovavo dviem sudėtingais tarpusavio santykiais pasižymėjusių kon

fesinių bendruomenių interesams. Sprendžiant iš išlikusių šaltinių duo
menų, tarp rusų buvo gana plačiai paplitęs pradinių mokyklų neformalus
skirstymas į „sentikių" ir „stačiatikių". Skirstymo pagrindu tapo religiškai
dominuojantis mokyklose mokinių elementas. Visos šios organizacijos iš
pradžių labiau rūpinosi lokaliais rusų švietimo poreikiais ir nepretendavo

į konsoliduojantį vaidmenį.
Pažymėtina, jog pirmą kartą kompleksiška susikaupusių švietimo pro
blemų analizė buvo atlikta 1926 m. pirmame Lietuvos rusų mokytojų ir
švietimo veikėjų suvažiavime. Plečiantis šalyje rusų pradinių mokyklų
tinklui, ėmė augti jo materialiniai poreikiai, tapo aktualūs pedagoginio
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personalo parengimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis klausimai, di

dėjo reikalavimai mokytojų kvalifikacijos ir mokymo proceso kokybei.
Šio suvažiavimo dalyvių pastangomis buvo įkurtas Pedagoginis biuras
(rus. IJedazozuuecKoe 6mpo), kuriam pavesta spręsti panašias problemas.
Biuro, kurį sudarė 7 nariai, pirmininku buvo išrinktas Kauno miesto sen
tikių bendruomenės veikėjas Vasilijus Prozorovas {Bacunuū IJpo3opoe).
Pedagoginiam biurui taip pat buvo pavesta suvienyti visas suintere
suotas rusų švietimo reikalais visuomenines organizacijas, atstovauti ru
sų interesams Švietimo ministerijoje ir kt. Biuro nariams teko pareiga

sužinoti, kokie yra rusų pradinių mokyklų materialiniai poreikiai ir rasti
būdų, kaip juos patenkinti. Be to, svarbiu veiklos prioritetu įvardytas
mokymo programų, įskaitant slavistikos („rusiškas") disciplinas (rusų
kalbos, Rusijos istorijos ir geografijos), rengimas. Darbas švietimo srity
je, anot rusų visuomenės veikėjų, turėjo padėti išsaugoti jaunosios kartos
etnokultūrinį tapatumą, todėl šioms programoms rengti buvo įsteigta spe

ciali komisija (Thmhhckhh 1927: 5). Pedagoginio biuro veikla laipsniš
kai išblėso XX a. trečiajame dešimtmetyje, vykstant rusų pradinių mo

kyklų tinklo likvidavimui.
Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad Lietuvos rusų švietimo organi
zacijų ryšiai su Europos rusų migrantų židiniais buvo fragmentiški. Tad

galima tik santykinai laikyti rusų pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą
Lietuvoje platesnio struktūrinio darinio elementu. Ryšiai su migrantų švie

timo organizacijomis buvo grindžiami labiau individualia nei kolektyvine
praktika (pvz., Kauno rusų gimnazija, atstovaujama direktoriaus A. Ti-

minskio). Šiuolaikinėje rusų istoriografijoje teigiama, kad tik vienintelė
Kauno mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti palaikė ryšius su Rusų
mokytojų organizacijų užsienyje susivienijimu. Pastarasis buvo įkurtas

1923 m. balandį Čekoslovakijos sostinėje Prahoje vykusiame visuotiniame
rusų migrantų pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų suvažiavime. Šio
susivienijimo valdyba skatino kasmet rengti mokytojų organizacijų suva

žiavimus ir kėlė tikslą supažindinti jų dalyvius su rusų švietimo reikalais
skirtingose šalyse. Svariai prie šio tikslo įgyvendinimo prisidėjo žurnalas
PyccKaa uiKana 3a Py6eoM (iš viso pasirodė 28 numeriai), kuris buvo

leidžiamas Prahoje nuo 1923 iki 1928 m. Jo leidybą rėmė Zemgor orga
nizacija. Visuotiniame rusų migrantų pradinių ir vidurinių mokyklų mo-
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kytojų suvažiavime Prahoje nuolatinio pedagoginio centro teisėmis taip
pat buvo įkurtas Pedagoginis biuras vidurinių ir žemesnių rusų mokyklų

užsienyje reikalams1. Ši organizacija siekė vienyti švietimo pagrindais
rusų migrantus įvairiose šalyse, sekė pasaulines švietimo sistemos raidos
tendencijas, tapo tyrimų ir medžiagos kaupimo centru (EBceeBa 2002).
Paminėtina, jog 1925 m. Rusų mokytojų organizacijų užsienyje susi

vienijimui priklausė 12 skirtingų šalių mokytojų organizacijų8. Kauno
mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti šiame susivienijime (kitaip nei
Estijos ar Suomijos mokytojų organizacijos) neįgijo tikrosios narystės.
Vis dėlto sprendžiant iš to, kad A. Timinskis ne kartą spausdinosi mi
grantų leidiniuose, ryšys su migrantais iš tiesų egzistavo ir jiems buvo
daugmaž žinoma rusų švietimo Lietuvoje problematika. Svarbiau šiuo
atveju akcentuoti, kad rusų migrantų organizacijų veikla tapo savitu mo
deliu rusų švietimo problemoms spręsti Lietuvoje. Manytina, jog sureng

ti du (1926 ir 1928 m.) rusų mokytojų ir švietimo veikėjų suvažiavimai,
įsteigtas Pedagoginis biuras ir jo veiklos plėtojimas - tiesioginiai šio
poveikio padariniai.

\ Pedagoginio biuro vidurinių ir žemesnių rusų mokyklų užsienyje reikalams (rus.
nedaeoeuuecKoeo 6topo no denaM cpedueū u HU3weū pyccKoū uiKOJibi 3a spanuųeu),
kuris 1923 m. įsikūrė Prahoje, valdybos sudėtį pateko 19 asmenų. Iš jų 12 buvo iš
rinkta suvažiavime, kiti buvo deleguoti įvairių emigrantų visuomeninių organizacijų
(Rusų akademinių organizacijų užsienyje sąjungos, Rusų mokytojų organizacijų užsie
nyje susivienijimo, Čekoslovakijos rusų inžinierių ir technikų draugijos, Visuotinės
Rusijos miestų sąjungos, Rusijos žemietijų ir miestų komiteto). Pirmajai Pedagoginio
biuro valdybai pirmininkavo prof. V. Zenkovskis (B. B. 3eHbKoecKuū). Paminėtina, kad
biuro atstovu Latvijoje buvo V. Tichonickis (B. M. Tukohuukuū). Vėliau Pedagoginis
biuras persikėlė į Paryžių. Nustojo veikti XX a. ketvirtojo dešimtmečio viduryje
(FleTpyuieBa 1997: 9; EBceeBa 2002).
8 Rusų mokytojų organizacijų užsienyje susivienijimui priklausė: Bulgarijos rusų peda
gogų draugija, Graikijos rusų pedagogų sąjunga, Balkanų rusų demokratinės mokyk
los veikėjų sąjunga, Rusų žemdirbių sąjungos liaudies mokyklos mokytojų sekcija,
Rusų mokytojų Serbijos, Kroatijos ir Slovėnijos karalystėje draugija, Suomijos rusų
mokytojų sąjunga, Vokietijos rusų mokytojų sąjunga, Rusų vidurinių ir žemesnių moky
klų pedagogų Čekoslovakijos Respublikoje sąjunga, Anglijos rusų mokytojų susivieni
jimas, Dancigo rusų gimnazijos pedagogų taryba, Estijos rusų mokytojų emigrantų
profesinė sąjunga ir Prancūzijos rusųpedagogų sąjunga (ITeTpyuieBa 1997: 8-9).
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Suaugusiųjų kursai ir profesinio ugdymo mokyklos
Aptariamu laikotarpiu Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, išliko
rusams aktualūs suaugusiųjų švietimo klausimai, tačiau ne tiek dėl indi
vidų etninės savimonės stiprinimo, kiek dėl pragmatinių sumetimų. Kur

sai jiems teikė galimybę įsisavinti pradinės mokyklos kurso žinias, už
baigti Pirmojo pasaulinio karo sutrikdytus mokslus, įgyti aukštesnę kva
lifikaciją ir taip geriau integruotis į vietos visuomenę ir darbo rinką.
Galimybės šviestis suaugusiesiems priklausė ne tik nuo jų individualios
motyvacijos ar etninės mažumos materialinių ir žmogiškųjų išteklių. Šių
galimybių spektras taip pat priklausė nuo valstybės švietimo sistemos
plėtros lygio ir valdžios institucijų etninėms mažumoms ir migrantams
sudaromų galimybių tobulintis gimtąja kalba.
Suaugusiųjų kursai prie pradinių mokyklų rusų dėstomąja kalba buvo
orientuoti į valstiečių švietimą. Jie paprastai buvo organizuojami suaugu
siems analfabetams ir neišėjusiems pradinės mokyklos kurso. Suaugusių

jų mokymas vyko popietinėmis valandomis, kai mokyklų klases po pa
mokų palikdavo vaikai. Reikėtų pažymėti, jog minėtų kursų veikla rusų
pradinėse mokyklose neišsiplėtė į sistemingą procesą. Ryškesnės šios pro
ceso apraiškos buvo pastebimos XX a. antrojo dešimtmečio antroje pu
sėje9. Švietimo ministerijos apyskaitų duomenimis, 1926-1927 m. m.

suaugusiųjų kursai veikė Zarasų (14 klausytojų) ir Kybartų (26 klausyto
jai) mokyklose, 1927-1928 m. m. - Vandžiogalos (12 klausytojų), 19291930 m. m. - Paskutiškių (25 klausytojai). Šie duomenys tikslintini.

Kauno rusų gimnazija taip pat rūpinosi suaugusiųjų švietimų jų gim
tąja kalba, suteikdama jiems galimybę įgyti vidurinės mokyklos atestatą.
1926-1931 m. gimnazijos patalpose veikė suaugusiųjų kursai, kuriuos
1929 m. lankė 50, o 1930 m. - 23 mokiniai10. Be to, ši mokymo įstaiga

rūpinosi suaugusiųjų profesiniu tobulėjimu, todėl inicijavo ir išlaikė šiuo

Nuo 1924 m. Žemės ūkio ministerija ir nuo 1928 m. Žemės ūkio rūmai, siekdami su
teikti jaunimui elementarių žemės ūkio žinių, steigė ir išlaikė Lietuvoje prie pradinių
mokyklų žemės ūkio klases, tačiau nė viena rusų mokykla į šį sąrašą nepateko (Švieti
mo ministerijos 1929 metų veikimo apyskaita 1931: 216).
Švietimo ministerijos 1929 metų veikimo apyskaita 1931: 216.
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požiūriu vertingus kursus. Iš jų solidžiausiais įvardytini Kooperacijos ir
buhalterijos kursai, kurie veikė 1926—1928 m." Jų veikla nutrūko ne dėl

klausytojų stokos, bet ir dėl finansinių problemų, neleidusių gimnazijos
vadovybei be valstybės paramos tęsti kursų veiklos. Nuo 1931 m. Kau

no rusų gimnazijoje atvėrė duris lietuvių ir rusų kalbos kursai, kurių
lankytojai įgijo galimybę mokytis šių kalbų nuo pradinio lygmens arba
tobulinti jau įgytas žinias (plačiau žr. KoBTyH 2003).
Palyginimui, prielaidos profesiniam švietimui kaimyninėse Baltijos
valstybėse buvo šiek tiek palankesnės negu Lietuvoje dėl vietos vyriau

sybių subsidijų ir didesnio rusų specialistų, kurie galėjo dalytis žiniomis
su kitais šios etninės grupės nariais, skaičiaus. 1926 m. Latvijos vyriau

sybė skyrė lėšų iš biudžeto rusų amatų klasėms įkurti Rygoje ir Daugpi
lyje. Jose buvo ugdomi staliai ir tekintojai. Klasių, kurios veikė Rezeknė-

je lankytojai įgydavo stalių, tekintojų ir kalvių įgūdžių, žemės ūkio ma
šinų ir padargų remontui reikiamų žinių12. Nuo 1921 m. Rygoje vidurinį
techninį išsilavinimą rusų kalba teikė privatus inžinieriaus N. A. OkoloKulako technikumas. 1936 m. jis buvo uždarytas dėl finansinių sunkumų

2000: 297-298).

Buhalterijos ir kooperacijos kursų pedagogų kolektyvą sudarė penki asmenys. Vedėju
buvo A. Timinskis, kuris dėstė prekių mokslą ir ekonominę geografiją. J. Koganchauskas dėstė teisę, K. Kupčinskas (vėliau - E. Blazas) - lietuvių kalbą, L. Vorobjovas dailyraštį, V. Vyšniauskas - buhalteriją, komercinę aritmetiką ir korespondenciją, prak
tikos darbus. Užsiėmimai vyko po pietų. Iš VDU skaityti politinės ekonomijos
paskaitų pakviestas prof. M. Banevičius, tačiau jų lankymas nebuvo privalomas. 1926—
1927 m. m. kursantų skaičius siekė 18. Iš jų prie egzaminų buvo prileisti 13, juos iš
laikė - 9, likusieji turėjo pataisas. Baigusieji (2 vaikinai ir 7 merginos) buvo palikti
kursuose dar vieniems metams praktikantų teisėmis. Praktiką jie atliko Kauno rusų
smulkaus kredito draugijoje (1927 m. Buhalterijos ir kooperacijos kursų apyskaita //
LCVA, f. 391, ap. 5, b. 309, 1. 5, 11).
1934 m. šios klasės buvo uždarytos ir rusų jaunimui liko galimybė mokytis tik latvių
amatų mokyklose. Latvijoje ir Estijoje buvo geriau negu Lietuvoje išplėtoti profesinių
mokyklų tinklai, tačiau didelė dalis stojančiųjų neįveikdavo atrankos dėl prastų vals
tybinės kalbos žinių ir mokyklų perpildymo. 1936-1937 m. m. žemesnėse latvių ama
tų ir žemės ūkio mokyklose mokėsi 286 rusai, vidurinėse profesinėse - 226. 19391940 m. m. latvių technikumuose mokėsi 77 rusai, kurie sudarė 3,54 proc. visų
mokinių (^efirMaHe 2000: 297-298).
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Kultūros istoriko Sergejaus Isakovo teigimu, profesinis lavinimas ru

sų kalba Estijoje atsirado vėlai ir buvo silpnai išplėtotas. XX a. ketvir
tojo dešimtmečio pradžioje iš viso šalyje veikė 150 profesinių mokyklų,
tačiau tik dvi iš jų buvo rusiškos (abi buvo privačios). 1935 m. atvėrė
duris draugijos Rusų vaiko namai (rus. /Jom pyccKozo pe6eHKa) prekybos
mokykla. Joje buvo rengiami sąskaitininkai, buhalteriai, kontorų tarnau
tojai, stenografai ir kt. Nuo 1936 m. lapkričio veikė Narvos rusų tech
nikos mokykla. Vis dėlto dažniau rusams, kurie buvo baigę pradines
mokyklas, teko tenkintis trumpalaikiais (nuo 2 savaičių iki mėnesio) ama
tų kursais arba įsidarbinti „mokiniais" dirbtuvėse ir prekybos įstaigose

(HcaKOB 2001: 203-204).
Svarbūs rusų tapatumui palaikyti Baltijos šalyse tapo kursai, skirti
rengti stačiatikių ir sentikių bažnytinius kadrus. Šių kadrų stokos proble
ma buvo aštriausia Lietuvoje, nes čia neveikė nė viena nuolatinė dvasi
ninkų rengimo įstaiga (pvz., Vilniaus stačiatikių dvasinė seminarija po

1920 m. atsidūrė už demarkacinės linijos su Lenkija). Šią netektį iš da
lies kompensavo stačiatikių Ganytojų kursai (1930-1932), kurių veiklą
finansavo Lietuvos vyriausybė. Ji parėmė ir sentikių Dvasinius kursus

(1931-1933). Tuo tarpu Estijos ir Latvijos stačiatikių gretose didelę da
lį sudarė etninės daugumos atstovai. Jie siekė rengti dvasininkus vietos
kalbomis ir rengti šiomis kalbomis pamaldas. Estijoje nuo 1933 m. vei
kė stačiatikių teologijos kursai Pečioruose, tačiau juose rusai sudarė mo
kinių mažumą (1933 m. apie 1/3, 1937 m. - 2). Dėstomąja kursų kalba
tapo estų, išskyrus disciplinas, kuriose nepavykdavo išsiversti be rusų

kalbos (HcaKOB 2001: 204). Solidžiausiai stačiatikių dvasininkų parengi
mas klostėsi Latvijoje, kur nuo 1926 m. veiklą atnaujino Rygos dvasinė

seminarija. Iki 1934 m. ją baigė 41 klausytojas13. 1936 m. ši seminarija,
išleidusi per dešimtmetį apie 80 abiturientų, buvo reorganizuota į Stačia
tikių teologijos institutą14.

8-aa ro^^OBiuHHa HaTBHHCKofi npaBocnaBHofi ^yxoBHOH ceMHHapHn // Cezodnn. 28
HO>i6pH 1934 r. JV 329.
Mhtp. ABrycTHH o nepBOM BbinycKe npaBOCJiaBHoro EorocuoBCKoro nHCTHTyTa //
CeeodHH. 15 hiohs 1938 r. JVfa 164; .^hcoh H. JlaTBHHCKaa npaBOCjiaBHaa uepKOBb b
1934-1939 r. // CeeodHH. 14 Ma^ 1939 r. JVs> 133.
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Aukštojo mokslo rusų kalba nuošalėje
1926 m. rusų visuomenės veikėjai siekė įsteigti Lietuvoje aukštąją mokyk
lą - Rusų liaudies universitetą. Į jo veiklą ketinta įtraukti VDU profesū
rą, kuriai priklausė rusų migrantai (P. Gronskis, P. Jankauskas, A. Jaščen-

ka, N. Pokrovskis ir kt.). Planuota dėstyti istoriją, literatūrą, filosofiją ir
kitas disciplinas, tačiau sumanymas greičiausiai žlugo dėl finansinių su
metimų15. Lietuvos vyriausybė nebuvo linkusi remti biudžeto lėšomis pa
našių etninių mažumų iniciatyvų, tuo tarpu rusai nedisponavo privačiomis

lėšomis ir galiausiai apsiribojo profesorių kvietimais skaityti pavienes
paskaitas Kauno rusų gimnazijos patalpose. Taigi, šios gimnazijos absol

ventai neturėjo galimybės tęsti mokslų gimtąja kalba Lietuvos aukštosio
se mokyklose. Be to, stodami į VDU, turėjo laikyti lietuvių kalbos egza
miną. Sprendžiant iš VDU rusų studentų pavardžių, geriausiai su kalbos
reikalavimais susitvarkydavo rusų inteligentai ir jų vaikai. Studentų sąra
šuose figūravo gerai žinomų tuomečiame Kaune Timinskių, Sokolovų,

Sokolskių, Prozorovų, Englerių, Kladyščevų ir kitų šeimų, taip pat stačia
tikių šventikų atžalos16. Rusai universitete neprarasdavo etninio tapatumo,
jungėsi į Rusų studentų susivienijimą ir korporacijas17.

Palyginimui, Estijoje nuo 1923 m. veikė valstybės pripažįstamas pri
vatus Rusų politechnikos institutas. Ji sudarė mechanikos ir statybų sky-

PyccKHH Hapo^^Hbifi yHHBepcHTeT // 3x0. 6 Majrra 1926 r. Ns 52; K
PyccKoro Hapo;iHoro yHHBepcHTeTa // 3xo. 16 MapTa 1926 r. N 60.
Rusų studentų susivienijimo narių sąrašai // LCVA, f. 631, ap. 2, b. 39, 1. 43-44,
51-52.
1923-1940 m. rusų studentų nuošimtis VDU svyravo tarp 1,0 proc. ir 1,7 proc. Jų
skaičius kasmet augo iki 1931 m. (1924 m. - 15, 1926 m. - 29, 1931 m. - 67). Nuo
1933m. išryškėjo atvirkštinė tendencija (1933 m. - 66, 1935 m. - 38, 1938 - 32)
(Mančinskas 1996: 169). Latvijos universitete rusų studentų skaičius nuolat didėjo iki
1934m. perversmo (vėliau - mažėjo), tuo metu nuošimtis nuo 1932 m. stabilizavosi
ties 2,5-2,8 proc. riba: 1920 m. rudenį - 65 (1,5 proc), 1925 m. - 118 (1,7 proc),
1932 m. - 225 (2,4 proc), 1934 m. - 241 (2,8 proc), 1937 m. - 188 (2,8 proc),
1939 m. - 211 (2,9 proc.) (OefirMaHe 2000: 301). Tartu universitete rusų nuošimtis
1920 m. siekė 4 proc, 1925 m. - 5,2 proc, 1931 m. - 4,9 proc, o 1938 m. - 2,8 proc.
(CepreeB 2002).

80

2.2. Rusų jaunosios kartos tapatumo konstravimo kolizijos

riai, teikę studentams aukštąjį techninį išsilavinimą inžinerijos, statybų ir
mašinų gamybos srityse. Be to, Rusų akademinė grupė įsteigė rusų liau
dies universitetus Taline, Narvoje ir Pečioruose. Jų veiklą iš dalies finan

savo Estijos švietimo ministerija ir savivaldybės. Estijoje buvo galimybė
studijuoti neakivaizdiniu būdu Paryžiaus rusų technikos institute
(CH^^ejibHHKOB 1997: 149-150). Latvijoje nuo 1921 m. veikė Rusų uni
versitetinių žinių institutas. Jo diplomas neturėjo juridinės galios, tačiau

sudarė galimybę mokytis tiems rusams, kurie nepajėgė dėl kalbos barje
ro įstoti į Latvijos universitetą, neturėjo lėšų mokesčiui už mokslą18
2000: 307).

2.2. Rusų jaunosios kartos tapatumo konstravimo kolizijos

Prielaidos revizuoti rusų tapatum^
Švietimas aptariamu laikotarpiu Lietuvoje, kaimyninėse Baltijos šalyse
ir Europos rusų migrantų židiniuose tapo vienu iš esminių tapatumo puo
selėjimo instrumentų. Švietimo įstaigos, kiek netikėtai patiems rusams,

turėjo padėti jų jaunajai kartai susivokti panašiais klausimais kaip „Kas
mes esame?", „Iš kur mes čia esame?" ir „Kodėl mes čia esame?". Svar

biu veiksniu revizuoti rusų tapatumą Lietuvoje tapo didelės kiekybinės
ir kokybinės transformacijos, kurias jie patyrė palyginti su ikikariniu
laikotarpiu. Minėtų transformacijų padarinius atspindėjo ne tik demogra
finiai rodikliai, bet taip pat ir radikali socialinio statuso kaita, virsmas
(ne savo valia) viena iš valstybės etninių mažumų.

18 Rusų universitetinių žinių institute veikė teisės, istorijos-filosofijos (4 metų kursai),
komercijos-ekonomikos (3 metų kursai) fakultetai ir pedagogikos skyrius (vienų metų
kursas). Po 1929 m. įvykusios reorganizacijos institutas atsidūrė Akademinio išsilavi
nimo palaikymo draugijos, kuri samdė dėstytojus, išlaikė techninį personalą ir dažnai
rėmė studentų prašymus dėl mokesčio sumažinimo, žinioje. Institutas bendradarbiavo
su Latvijos universiteto rusų profesūra. 1925-1926 m.m. jame mokėsi 47 studentai
(rusų - 68 proc), 1933 m. - 78 studentai. Ne vienerius metu Latvijos vyriausybė teikė
institutui subsidiją, tačiau po 1934 m. perversmo ji nutrūko. Institutas nepajėgė išsilai
kyti iš privačių lėšų ir buvo uždarytas 1935 m. (<t>efirMaHe 2000: 305-306).
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Derėtų pridurti, kad šie pokyčiai įvyko teritorijoje, kurią rusai dažniau
identifikavo kaip didžiulės imperijos provinciją nei teritorinį vienetą,
turintį etnonimą „Lietuva". Tad Lietuvos valstybingumo atkūrimo faktas
rusams tapo ryškia viešojo ir privataus gyvenimo drama. Teko identifi

kuoti save radikaliai pakitusioje politinėje, socialinėje ir kultūrinėje ter
pėje. Etniniu ir konfesiniu požiūriu vienalytė visuomenė (83,9 proc. lie
tuvių ir 85,7 proc. katalikų) ir faktas, kad politiniai svertai ir socialinių

sričių kontrolė atsidūrė lietuvių rankose, prisidėjo prie dualistinės savi
vokos, apibūdintinos kaip savojo ir svetimo dilema, rusų gretose apraiš

kų. Neatsitiktinai tokie socialiniai institutai kaip mokykla ir bažnyčia
(stačiatikių ir sentikių) įgijo kaip niekada anksčiau istorijoje didelę reikš
mę rusams įtvirtinant Lietuvoje etninį tapatumą ir apibrėžiant savo sta
tusą vietos visuomenėje. Juolab kad daugumos rusų nebe pirma karta
gyveno šiame krašte ir laikė jį savo tėvyne.
Rusų savimonę smarkiai veikė pilietinio nesaugumo jausmas, atsiradęs
dėl poreikio pateisinti savo buvimą Lietuvos valstybėje, įtvirtinti rusų,

kaip tradicinės ir lojalios šiai valstybei etninės grupės, statusą (žr. plačiau
skyrių Rusų socialinės adaptacijos dimensijos). Tai greičiausiai buvo

dėsninga refleksija į lietuvių visuomenėje paplitusį rusų kaip imperinio
laikotarpio politinių migrantų (labiausiai biurokratų, karininkų ir valstie
čių kolonistų) vaizdinį. Panašų vaizdinį išsklaidyti, sustiprinti pilietinį
saugumą ir sąsajas su lietuvių visuomene turėjo švietimo įstaigos rusų

dėstomąja kalba. Vis dėlto ir tokių įstaigų tinklo sklaida dėl nesenų is
torinių įvykių sulaukė tarp lietuvių prieštaringų vertinimų. Principingų
valdžios institucijų pareigūnų neišmušdavo iš vėžių galimybė būti ap
šauktiems „rusifikatoriais" (pvz., dėl išduotų leidimų steigti rusų ir kitų
etninių mažumų mokyklas skaičiaus), tačiau šis principingumas buvo

būdingas ne visiems biurokratams (plačiau žr. Šetkus 2000).
Pažymėtina ir tai, kad etninių mažumų švietimo gimtąja kalba pers
pektyva tapo smarkiai priklausoma nuo lietuvių visuomenės interesų ir
nuo lietuvių etninėms mažumoms paliekamos erdvės saviraiškai. Lietuvos

švietimo sistemos orientacija į tautinio (t. y. lietuvių) ugdymo ir tautinės
(t. y. lietuvių) mokyklos kūrimą atspindėjo ilgai gniaužtus Rusijos impe
rijos ir gyvybiškai svarbius lietuviams interesus. Tai - tendencija, būdin

ga daugeliui iš imperijų jungo išsivadavusių Rytų Europos šalių. Tad
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rusų mokyklų tinklo organizavimas Lietuvoje taip pat tapo priklausomas
nuo švietimo sistemos, kuri pirmiausiai reprezentavo etninės daugumos
vertybes. Ši sistema, priešingai pilietinio ugdymo lūkesčiams, ėmė siau
rinti (ypač po 1926 m. perversmo) etninių mažumų saviraiškos lauką.

Išimtimi tapo trumpas Trečiojo Lietuvos Respublikos Seimo, kuriame
dominavo kairiųjų partijų blokas, valdymas (1926 m. birželio 2 d.-gruo-

džio 30 d.). Šis valdymas sudarė prielaidas iki tol ir vėlesniu valstybės
raidos laikotarpiu neregėtai etninių mažumų mokyklų tinklo plėtrai19.
Kita vertus, susiformavusi Lietuvoje rusų švietimo struktūra nebuvo
a priori preventyvios pakraipos. Priešingai, pradinių mokyklų ir gimna

zijos pedagogai siekė ugdyti rusų mokinių sąlytį su etninės daugumos
išpažįstamomis vertybėmis. Dažnas iš jų suvokė mokyklas kaip instru

mentą, privalantį padėti jaunajai kartai pažinti kraštą, tapti lojaliais šio
krašto piliečiais ir integruotis į jo visuomenę. Tiesa, svarbia išlyga tapo
etninio, konfesinio ir kultūrinio tapatumo išlaikymas. Šiuo aspektu rusų
mokyklos Lietuvoje skyrėsi nuo švietimo įstaigų stambiuose Europos ru
sų migrantų židiniuose. Juose rusai dažnai jautėsi laikinais, netrukus grį

šiančiais į savo istorinę tėvynę pabėgėliais ir sąmoningai nesiekė vietos
visuomenėse pripažinimo (tiesa, vėliau šios nuostatos ėmė kisti priimančios

valstybės naudai). Kai kurių šalių (Prancūzijos, Čekoslovakijos, Serbijos,
Kroatijos ir Slovėnijos karalystės) vyriausybės laikė rusų migrantus dėl
patirtų sunkumų ir šeiminių tragedijų išskirtine etnosocialine grupe ir

skyrė jiems materialinę paramą (žr. PaeB 1994; IleTpyuieBa 1997).
Rusų migrantų vaikų švietimo poreikiai Lietuvoje buvo kur kas sil
pniau reprezentuojami nei daugelyje kitų Europos valstybių. Keletas ap
sistojusių šalyje pedagogų, vadovaujamų A. Timinskio, aktyviai darba

vosi Kauno rusų gimnazijoje ir pagal galimybes stengėsi atsiliepti į svar
biausias rusų migrantų židinių kultūrines iniciatyvas (pvz., Rusų kultūros

19 1927 m. pradžioje Lietuvoje veikė 275 etninių mažumų pradinės mokyklos, sudariusios
11,95 proc. visų šios pakopos mokyklų. Iš jų žydų buvo 135, lenkų- 91, vokiečių-22,
latvių - 10, rusų - 16. Palyginimui, 1938 m. pradžioje etninių mažumų mokyklų skai
čius sumažėjo iki 144, tuo tarpu nuošimtis tarp šios pakopos mokyklų- iki 6,21 proc.
Išliko 107 žydų, 10 lenkų, 10 vokiečių, 13 latvių ir 4 rusų pradinės mokyklos. Lietuviš
kų mokyklų skaičius per tą patį laikotarpį išaugo nuo 1997 iki 2173, nuošimtis - nuo
86,8 proc. iki 93,1 proc. (Kaubrys 2000: 37).
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diena, Rusų vaiko diena ir kt). Šitaip jie mėgino prisidėti prie asmeny
bių, kurios siejo save su Lietuvos visuomenės lūkesčiais, tačiau nenorė

jo prarasti etninio tapatumo, ugdymo. Vis dėlto šalyje nepavyko įsteigti
pradinių mokyklų, skirtų rusų migrantų vaikams ir veikiančių pagal ki
tokią nei etninių mažumų mokyklų mokymo programą.
Taigi, tapatumo puoselėjimas rusų mokyklose buvo labiau grįstas etni
nėms mažumoms negu diasporoms būdingomis nuostatomis. Nors nu

brėžti griežtą takoskyrą tarp šių dviejų polių būtų neteisinga. Tikslingiau
kalbėti apie rusų pedagogų mėginimą ugdyti rusų jaunosios kartos dva
sinį ryšį su istorine tėvyne ir sykiu skatinti suartėjimą su Lietuvos vi
suomene ir lietuvių kultūra. Tiesa, pastarosios koncepcijos įgyvendinimą

sunkino ribotas grįžtamasis ryšys. Lietuvių visuomenėje veikiausiai eg
zistavo miglotas suvokimas apie migrantus iš Sovietų Sąjungos, jų ir jų
vaikų patirtą tragediją, taip pat jiems aktualius švietimo poreikius. Kitaip
tariant, lietuvių susidomėjimas rusų kultūra, kaip universalaus pasaulio

kultūrinio paveldo dalimi, buvo neabejotinas, tačiau jis dar nereiškė di
desnio dėmesio ne tik rusų migrantų, bet ir senbuvių kultūriniams ir
socialiniams poreikiams. Pvz., tuomečių lietuvių visuomenės veikėjų at
siminimuose itin retai aptinkamas rusų, kaip apsišvietusių, kultūringų ir
konstruktyviai sąveikaujančių su lietuvių visuomene individų, tipažas.

Išimtį sudarė rusų mokslininkai arba kultūros veikėjai, atvykdavę į Lie
tuvą laikinai dirbti arba gastrolių.
Neabejingi savo vaikų ateičiai rusai simpatizavo piliečio, integruoto
į Lietuvos visuomenę ir sykiu nepraradusio savo etnokultūrinio tapatumo,

vizijai. Dėsninga, kad jie su mokytojų pagalba stengėsi panaudoti vaikų
ugdymo procese šią viziją sustiprinančius ideologinius konstruktus. Tad

disponavimas savo tautinių pradinių ir vidurinių mokyklų tinklu atrodė
patrauklus kaip galimybė užtikrinti šių konstruktų sklaidą tarp rusų jau
nosios kartos atstovų. Tuo tarpu vaikų patekimas į ugdymo įstaigas ne

rusų dėstomąja kalba kėlė tarp rusų pedagogų ir visuomenės veikėjų
didelį susirūpinimą, nes slavistikos disciplinoms jų mokymo programose
retai likdavo vietos. Žinoma, rusų mokyklų Lietuvoje programose nebu
vo akcentuojamos porevoliucinio srauto migrantams būdingos aliuzijos į

kadrų iš bolševikų išvaduotai Rusijai rengimą. Priešingai, pedagogai lai
kėsi pilietiškumo jaunosios kartos gretose skatinimo linijos ir ieškojo
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siejančių rusus su lietuvių visuomene ideologinių atramų. Išlikusių šalti
nių duomenys rodo, kad šios atramos paprastai buvo konstruojamos va
dovėliuose ir kitokioje ugdymo medžiagoje, remiantis bendros Lietuvos
ir Rusijos istorijos faktais20.
Sąveikos su lietuviais rezultatas priklausė ne tik nuo etninių mažu
mų intencijų, bet ir nuo nuostatų ir kriterijų, kuriais remiantis lietuviai
konstravo savo požiūrį į etnines mažumas ir jų poreikius. Daugiausiai
šis požiūris atsispindėjo teisiniuose aktuose. Etninių mažumų teisėms

užtikrinti palankiomis aplinkybėmis tapo vyriausybės orientacija į de
mokratinių vertybių visuomenėje sklaidą (iki 1926 m. perversmo), vals
tybės tarptautiniai įsipareigojimai ir Konstitucijos nuostatos. Kita vertus,

deklaracijų ir įstatymų įgyvendinimas praktikoje ne visuomet vyko
sklandžiai. Vertinant rusų teisinę padėtį, derėtų atsižvelgti ir į pastarą
jį veiksnį.
Tarptautiniai įsipareigojimai etninių mažumų teisių apsaugos srityje
tapo valstybių priėmimo į Tautų Sąjungą sąlyga. Lietuvos vyriausybė
juos prisiėmė, pasirašydama 1922 m. gegužės 12 d. Deklaraciją tautinių
mažumų Lietuvoje klausimu. Šiame dokumente, be kitų nuostatų, etni
nėms mažumoms buvo laiduota teisė savo lėšomis steigti mokyklas ir

20 Viena iš tokių ideologinių atramų tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikai. Ru
sams minėti laikai, ypač iki 1569 m. Liublino unijos su Lenkija, pasitarnavo (ne visada
pagrįstai - aut. pastaba) kaip skirtingų kultūrų ir konfesijų visuomenės, tolerantiškos
kalbų, religinių tradicijų įvairovei ir rytų slavų kultūrai vaizdinys. Rusų „atradimas"
Lietuvos istorijoje (Vilniaus kankiniai Antonijus, Joanas ir Eustatijus, kunigaikštis An
drejus Kurbskis, spaustuvininkas Fiodorovas, sentikių bendruomenės ir t. t.) tarsi turė
jo liudyti dviejų tautų sąveikos ilgaamžiškumą. Siekiant šio tikslo neišvengta ir anti
lenkiškų nuostatų. Antai Liublino unija - tai istorinė abiejų tautų tragedija, žymėjusi
šios tolerancijos saulėlydį, nes „Lietuvos susijungimas su Lenkija atnešė daug žalos
lietuviams ir dar daugiau Lietuvos valdiniams rusams". Bažnyčios istorijos vadovė
liuose skaudžiausiu šios žalos padariniu neretai buvo įvardijama „liūdno atminimo"
1596 m. Bresto bažnytinė unija. Bresto unijos padarinių likvidavimas Rusijos imperi
jos laikotarpiu, t. y. unitų integravimas į Stačiatikių Bažnyčią 1839 m., juose buvo
traktuojamas ne kaip prievartos, bet kaip istorinio teisingumo atstatymo aktas (Ulopeų
1938: 44-46). Manytina, jog prisilaikant panašios prieigos rusų mokyklų mokiniams
buvo perteikiamos žinios per istorijos ir tikybos pamokas, nors šios žinios dažnai nea
titiko lietuviškų istorijos vadovėlių traktuočių.
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vartoti jose gimtąją kalbą, taip pat įsipareigota daryti nuolaidas vaikams
mokantis pradinėse mokyklose gimtąja kalba miestuose ir apskrityse,

kurių ribose gyveno didelis skaičius ne lietuvių tautybės gyventojų
(noTanieHKO 2001: 46^7). Tarptautinės deklaracijos atsiradimas lėmė ir
nacionalinių teisės aktų turinį. Etninių mažumų teisės atskirais paragrafais

( 73 ir 74)21 buvo reglamentuotos 1922 m. rugpjūčio 1 d. Konstituci
joje ir vėlesnėse Konstitucijose (išskyrus 1938 m.).
Dėsninga, kad minėti teisiniai aktai inspiravo etninių mažumų lūkesčius,
o valdžios institucijų nukrypimas nuo šių aktų nuostatų - padidintą jautru
mą ir įsitikinimą, kad ne visi Lietuvos piliečiai vienodai atskaitingi prieš
įstatymą (nors reikėtų pripažinti, kad ir suteiktomis teisėmis etninėms ma
žumoms ne kiekvieną kartą pavyko racionaliai pasinaudoti). Pvz., rusai
akcentavo menkas prielaidas etninių mažumų kultūrinei autonomijai ir
etninės daugumos interesų protegavimą. Pilietinės visuomenės idealo en
tuziastui A. Timinskiui šių Konstitucijos paragrafų formuluotės atrodė
„neapibrėžtos, nevienareikšmės ir netikslios", primenančios labiau dekla

raciją negu įstatymą, klojantį pamatą autonomijos sklaidai. Jis abejojo, ar
dėl šios priežasties vyriausybė laikysis įsipareigojimų Tautų Sąjungai: „Pri
imta redakcija nesuteikia postūmio tautinių mažumų autonomijai, kadangi,

nepaisant skelbiamos visų piliečių lygybės prieš įstatymą, prilygina jas
[etnines mažumas — aut. pastaba] privačioms organizacijoms greta oficia
laus, valstybinio lietuvių daugumos statuso".22 Panašiems nuogąstavimams
nestigo įžvalgos, nes etninių mažumų kultūrinės autonomijos klausimas
neišsirutuliojo į išsamiai juridiškai reglamentuotą procesą, o 1926 m. per
versmo padariniai faktiškai panaikino šio proceso sėkmės galimybę.

21Paragrafų turinys:
73. Tautinės piliečių mažumos, kurios sudaro žymią piliečių dalį, turi teises įsta
tymų ribose autonomingai tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus - liaudies švietimą,
labdarybę, savitarpinę pagalbą - ir šiems reikalams vesti įstatyme nurodyta tvarka ren
ka atstovaujamus organus.
74. Minėtos 73 tautinės mažumos turi teisės, eidamos tam tikrais įstatymais, ap
krauti savo narius mokesniais tautinės kultūros reikalams ir naudojasi teisinga dalimi
sumų, kurios valstybės ir savivaldybių yra skiriamos švietimo ir labdarybės reikalams, jei
šių reikalų netenkina bendros valstybės ir savivaldybių įstaigos (Valančius 2001: 30).
22Thmhhckhh A. rio TOMy ^e Bonpocy // 3xo. 16 aBrycTa 1922 r. JVs 60.
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Iš veiksnių, nulėmusių etninių mažumų savivoką, jų teisių ir poreikių

traktavimą lietuvių visuomenėje, derėtų paminėti kiekybinį svorį. Etninės
mažumos dažnai suvokė teisingą poreikių tenkinimą švietimo srityje kaip
biudžetinės subsidijos, proporcingos etninės mažumos gyventojų nuošim
čiui, skyrimą. Minėtoms mažumoms tapo svarbus ne tik finansinis, bet
ir ugdymo instrumento (t. y. mokyklų tinklo) efektyvumas. Šio instru
mento silpninimas arba atėmimas negalėjo būti vertinamas kitaip nei
pasikėsinimu į tapatumą. Lietuvos švietimo sistema pirmiausiai pasitar
navo kaip instrumentas kvalifikuotų lietuvių kadrų rengimui. Kitaip tariant,

įkūnijo iš kaimo kilusios lietuvių inteligentijos intenciją paversti lietuvius
savo valstybėje ne tik kiekybine, bet ir kokybine visuomenės dauguma.
Atsižvelgiant į etninės daugumos interesus buvo formuojamas lietuviškų

pradinių, bendrojo lavinimo ir profesinių vidurinių mokyklų tinklas.
Rusai tikėjosi šiuo klausimu iš vyriausybės taip pat proporcingo dėme
sio jų interesams, tačiau panašūs lūkesčiai nepasiteisino per visą apta
riamą laikotarpį. Paminėtina, jog 1923 m. etninių mažumų pradinių
mokyklų tinklas sudarė 9,63 proc, 1928 m. - 9,83 proc, 1933 m. 6,49 proc, 1938 m. - 6,21 proc. (Kaubrys 2000: 37).

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje dalis etninių mažumų baiminosi dėl
vyriausybės švietimo politikos transformavimosi į neproporcingą dikta

tą. Siekis apsaugoti jaunąją kartą, ugdyti savo tautinėse mokyklose ly
giateisius, nors ir kitos gimtosios kalbos ir kitos kultūros, piliečius tapo
dar aktualesnis23. Atlikti Benedikto Šetkaus tyrimai rodo, kad kai kurie
Lietuvos valdžios institucijų nutarimai buvo nepalankūs tokiai perspek
tyvai. Nuo 1925 m. etninių mažumų pradinėse mokyklose buvo uždraus
ta mokytis lietuvių vaikams. Nuo 1927 m. vaikai į šias mokyklas buvo

priimami tik pagal tautybės įrašą tėvų pasuose. Nuo 1936 m. etninių
23 1928 m. vienoje iš savo publikacijų A. Timinskis pažymėjo, kad „lietuvių tauta šiltai
žvelgia į rusų mokyklą ir rusų mokykla Lietuvoje sulaukia geranoriško požiūrio", ta
čiau taip pat užsiminė apie pilietinio ugdymo misijos svarbą: „Mažumų teisės! Ar tik
ne jose, šiose mažumų teisėse, slypi didžiosios tiesos kibirkštis. Tiesos, kuri remiasi ne
jėga, o laisvės alsavimu. Ar neišauga ištikimu savo šalies patriotu mažylis, kuris jaučia
širdimi, kad Lietuvoje yra ne svetimas, o savas, nors kalba savo gimtąja kalba ir mo
kosi savo nacionalinėje mokykloje?" (Ci>e3fl pyccKHx yHHTejiefi // 3xo. 24 anpejia
1928 r. ^^ 93).
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mažumų pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių sudėtis privalėjo būti
monoetninė. Be to, jeigu vienas iš tėvų buvo lietuvis, tai mokinys pri

valėjo lankyti lietuvišką mokyklą. Tuo tarpu lietuviškoms mokykloms
analogiški apribojimai nebuvo taikomi (Šetkus 2000). Taigi, XX a. ket
virtojo dešimtmečio pabaigoje tautininkų vyriausybė apribojo etninių
mažumų mokyklų steigimo laisvę, palikdama veikti šalyje tik santykinai
daug vaikų turinčias mokyklas. Vaikų skaičiaus, būtino atidaryti etninės
mažumos mokyklą, norma 1939 m. buvo padidinta iki 50 (nors nuo

1922 m. - tik 32). Vyko laipsniškas ugdymo proceso lietuvinimas, kai iš
pradžių mokytojams buvo keliamas reikalavimas tik išmokti lietuvių kal
bą, vėliau - pildyti mokyklos dokumentus lietuvių kalba, galiausiai dėstyti lietuviškai dalį disciplinų (plačiau žr. Šetkus 2000).
Minėtos valdžios institucijų priemonės švietimo srityje buvo ne tik
ugdymo proceso reforma, bet ir tautinės politikos, turėjusios pasitarnau
ti regionų, kuriuose etninės mažumos sudarė didelę gyventojų dalį, „at-

lietuvinimo" dalimi. Ši politika buvo ypač nukreipta į Šiaurės Rytų Lie
tuvos apskritis, kurios ribojosi su Lenkijos užimtu Vilniaus kraštu ir iš
siskyrė gausiomis lenkų ir rusų gyventojų grupėmis24. Šių etninių grupių
mokyklų tinklo plėtra buvo ribojama. Tuo tarpu lietuvių mokytojų darbas
etniniu požiūriu mišriose mokyklose valdžios institucijų neretai buvo
prilyginamas ypatingai misijai25. Į tokias mokyklas neretai buvo skiriami

24Lietuvos valdžios institucijų atstovai ir visuomenės veikėjai, suvokę dažnai nelietuvių
integracijos procesą kaip mažų mažiausiai kalbinę asimiliaciją, patys imdavo konstruo
ti etninių mažumų tapatumą. Pvz., aptariamo laikotarpio šaltiniuose lenkai neretai buvo
identifikuojami „sulenkėjusiais lietuviais", o 1925 m. vykstant gyventojų surašymui
dalis Klaipėdos krašto vokiečių priskirti ginčytino turinio „klaipėdiečių" kategorijai,
nors nei vieni, nei kiti nepripažino jiems lipdomos etiketės.
251932 m. gruodžio 10 d. inspektorius lankė Gulbinų pradinę mokyklą (Zarasų aps.,
Degučių vis.). Joje iš 89 mokinių 55 buvo rusai (61,8 proc), 28 lenkai (31,5 proc.) ir
6 (6,7 proc.) lietuviai. Dėstomoji kalba - lietuvių. Inspektoriaus teigimu, „iš 60 su
viršum mokyklą lankančių mokinių lietuviškai namuose kalba tik 6 mokiniai, visi kiti
lenkiškai ir rusiškai. Dėlei šių priežasčių ir mokslo eiga nėra visai patenkinama. Mo
kyt. Šaltytė pedagoginio išsilavinimo turi pakankamai ir yra rūpestinga. Jeigu ji dirbtų
grynai lietuviškoje mokykloje, tai jos darbas būtų žymiai produktingesnis" 1932 m.
gruodžio 10 d. Gulbinų pradžios mokyklos lankymo apyskaita // LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 1544, 1. 11-12).
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pedagogai, galėję esą vaisingai padirbėti lietuvių tautinių interesų labui
(pvz., prisidėti prie parankaus etninei daugumai tapatumo tarp nelietuvių
konstravimo).

Lenkų istorikas Kšyštofas Buchovskis (Krzysztow Buchowski), tyri
nėjęs lenkų švietimo situaciją to laikotarpio Lietuvoje, priėjo prie kate
goriškos ir daugeliu atvejų pagrįstos išvados, kad „valdžia, veikusi lie
tuvių tautinių interesų vardu, nuosekliai trukdė plėtotis visoms tautinių

mažumų mokykloms ir kitoms ugdymo įstaigoms" (Buchovvski 2003:
78). Nors lenkų mokyklų tinklas buvo kur kas platesnis ir materialiai
geriau aprūpintas negu rusų, tačiau šiuo atveju svarbesnis pats etninių
mažumų teisių ribojimo precedentas26. Panašūs Lietuvos valdžios insti

tucijų nutarimai, kaip priimti vaikus į mokyklas, remiantis tėvų tautybės
įrašais pasuose, skaudžiai smogė rusams emociniu požiūriu. Jie, palygin
ti gausiai sudarydami mišrias šeimas su lietuviais, turėjo apsispręsti, ko
kios etninės grupės mokykloje ugdys savo atžalas, kokios kalbinės ar
kultūrinės grupės poveikis šioms atžaloms bus kasdienis ir pan.27

1937 m. A. Timinskis, vienoje iš savo publikacijų apibendrindamas politines tendenci
jas Europoje, apgailestavo, kad tautiniai judėjimai daugumoje šalių užima dominuojan
čią padėtį, o kiti klausimai (politiniai, socialiniai ir ekonominiai) tapo nustumti į antrą
planą. Šis autorius, neįvardydamas konkrečių valstybių, išreiškė mintį, kad radikalių
poslinkių, galinčių pasitarnauti pilietinių pradų visuomenėje stiprinimui, nevertėtų ti
kėtis iki autoritarinių režimų žlugimo. Tuo metu tai atrodė nenuspėjamos laiko pers
pektyvos klausimas, tačiau A. Timinskis spinduliavo optimizmu ir tikėjimu, kad „tau
tiniai judėjimai diktatūros pavidalu - neabejotinai laikinas, stichiškas, audringas mūsų
epochos periodas. Jis turi būti pakeistas teisine santvarka, reguliuojančia kiekvienos
tautos, kiekvieno žmogaus teises, kad nebūtų grėsmės visam pasauliui" (Tmmhhckhh
A. ^^eHb pyccKoro pe6em<a // Fonoc JIumoecKoū npaeocnaeHoū enapxuu (toliau rJlūE). 1936. Jfs 8).
Įvykių amžininkas Anatolijus Sokolskis (AnamojiuH CoKOJibCKiiū), galbūt kiek sutirštin
damas spalvas, atkartoja K. Buchovskio požiūrį. Jo teigimu, tautininkų valdymo laikotar
piu (1927-1940) rusų mokyklos Lietuvoje faktiškai buvo paverstos lietuviškomis. Jis
apibūdino ir patį diskriminacijos mechanizmą: „Inspektorius sušaukdavo tėvų susirinki
mą, reikalaudamas atvykti su pasais. Šiuose pasuose buvo dvi grafos - tautybės ir religi
jos. Rusai, ypač periferijoje, nemokėjo lietuvių kalbos - juos pasuose užrašydavo lietu
viais. Ir štai šių įrašų pagrindu rusų mokyklos virsdavo lietuviškomis. Rusų kultūros ir
švietimo organizacijų protestai ir prašymai nedavė jokių rezultatų" (Cokojh>ckhh 1985).
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Rusų lūkesčiai švietimo srityje: tarp vizijų ir realijų
Etninių mažumų lūkesčių švietimo srityje Lietuvoje 1918-1940 m. for
mulavimas, taip pat pasitenkinimo arba nepasitenkinimo jų įgyvendinimu

laipsnis — tai daugiausiai jų pačių vidinės diskusijos objektas. Šalyje
egzistavo daug informavimo priemonių ugdymo lietuvių kalba koncep
cijų sklaidai, tačiau šiose priemonėse paprastai stigo vietos atidesniam

žvilgsniui į etninių mažumų lūkesčius. Šie lūkesčiai atsispindėjo ne lie
tuvių kalba leidžiamuose leidiniuose. Tai savaime susiaurino auditoriją,
kuri galėjo susipažinti, pvz., su mokymo įstaigų rusų dėstomąja kalba
tikslais, rusų švietimo ir visuomenės veikėjams nerimą keliančiomis prob

lemomis. Etninių mažumų lūkesčių identifikavimas ir jų analizė dažniau
siai išliko pačių mažumų atstovų reikalu, nors iš dalies šios problemos
pateko į etninių mažumų švietimo organizacijų ir valstybės institucijų
dialogo darbotvarkę. Leidiniai etninių mažumų kalbomis, išskyrus retas

išimtis, buvo orientuoti į palyginti siaurą skaitytojų auditoriją, o juose
pateikiama informacija - į tikslines socialines grupes. Juolab kad šios
informacijos sklaida atliko etninio, konfesinio ir kultūrinio tapatumo puo

selėjimo misiją.
Svarbiausiu prioritetu, kurio įgyvendinimu rūpinosi rusų visuomenės

veikėjai ir organizacijos, tapo jaunosios kartos švietimo gimtąja kalba
užtikrinimas. Gimtoji kalba buvo suvokiama kaip vienas iš esminių ta
patumo požymių ir jos mokymui mokyklinėse programose buvo numa
tytas išskirtinis dėmesys. Pagrįstai manyta, kad visavertis rusų kalbos

mokymas galėjo būti užtikrintas talkinant saviems pedagogų kadrams,
mobilizuojant didžiąją dalį rusų visuomenės, padengiant kuo didesnį vals
tybės teritorijos plotą mokyklų rusų dėstomąja kalba tinklu (išskyrus
regionus, kuriuose rusai gyveno itin fragmentiškai) ir įtraukiant į ugdymo
procesą kuo didesnį rusų mokinių skaičių.

Šis lūkestis buvo glaudžiai susijęs su viltimi sulaukti Lietuvos vyriau
sybės supratimo ir finansinės paramos. Ribotas tokios paramos dydis
stiprino tarp rusų pilietinio nelygiavertiškumo arba antrarūšiškumo jaus

mą. 1926 m. pirmojo rusų mokytojų ir švietimo veikėjų suvažiavimo
dalyvių įsitikinimu, „žvelgiant visiškai objektyviai, rusams dar būtina ne
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mažiau kaip 30 mokyklų, kad jie turėtų, lyginant su kitomis tautybėmis,
mokyklų ir mokinių skaičių, proporcingą rusų gyventojų skaičiui šalyje".
Šie veikėjai pripažino, jog rusų gretose buvo akivaizdi susitelkimo stoka,

tačiau esą ir Lietuvos vyriausybės pozicija jiems galėjo būti palankesnė.
A. Timinskio teigimu, iki 1926 m. 15 prašymų dėl mokyklų rusų dėsto
mąja kalba steigimo buvo atmesti savivaldybių, „nors egzistavo visos
teisinės prielaidos rusų mokyklų atsidarymui". Iš daugiau kaip 60 pa

teiktų valdžios institucijoms prašymų liko patenkinti 15. Nusivylimas
valdžios institucijų reakcija į rusų lūkesčius paskatino šio suvažiavimo
dalyvius vienoje iš priimtų rezoliucijų išreikšti viltį, jog „ateinančiais
mokslo metais rusų mokyklų poreikiai bus patenkinami teisingai"
(Thmhhckhh 1927-1928: 3).

Ribota rusų mokyklų tinklo plėtra iš daugelio rusų vaikų atėmė gali
mybę mokytis gimtąja kalba, o lietuviškų ir mišrių mokyklų lankymas
skatino bilingvizmą. 1926 m. pirmajame Lietuvos rusų mokytojų ir švie

timo veikėjų suvažiavime konstatuota, kad tarp vaikų iš lietuviškų mokyk
lų ypač sparčiai progresavo rusų kalbos darkymo apraiškos. Jie dažnai

nebemokėjo rašyti (rečiau - skaityti) rusiškai. Rusų mokyklų auklėtinių
gretose vyravo panašios ydos, nulemtos kalbinės aplinkos (vietinė laužy
ta rusų kalba, neteisingas kirčiavimas, rusų ir lietuvių kalbos taisyklių
painiojimas, sąvokų skurdumas ir barbarizmų įsigalėjimas). Išsilavinusi
rusų visuomenės dalis skaudžiai reagavo į faktus, kai vaikas su rusiška
pavarde (pvz., Ivanas Jermolajevas) ateidamas į mokyklą prastai suprato
arba nesuprato savo gimtosios kalbos (TbiMHHCKHH 1927-1928: 10).
Vertėtų pridurti, kad šios pastabos buvo išsakytos rusų pradinių mo

kyklų tinklo plėtros (iki 1927 m.) laikotarpiu. Beliktų spėlioti, kokie
svarstymai vyrautų rusų švietimo veikėjų suvažiavime, jei šis būtų įvykęs
antrame Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetyje. Pvz., 1920 m. mokyk

lose rusų dėstomąja kalba mokėsi 36,8 proc. (81 iš 220) visų rusų
mokinių, o 1924 m. - 52,2 proc. (725 iš 1388)28. 1932-1940 m. šis

28 „Švietimo ministerijos darbų apžvalga 1918-1920 m." // Švietimo darbas. 1921. Nr. 5.
P. 1-32; „Pradžios mokyklų statistikos žinios iš 1924 m. vasario 1 d. stovio" // Švieti
mo darbas. 1924 m. Nr. 2. P. 191.
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rodiklis nuosekliai mažėjo, nors vis labiau tapo pastebima bendro rusų
mokinių skaičiaus augimo pradinėse mokyklose tendencija. Paminėtina,

jog 1932 m. rusų mokyklas lankė 9,4 proc. (537 iš 5717) visų rusų
tautybės mokinių, 1936 m. - 5,9 proc. (453 iš 7619), 1940 m. - 5,7 proc.

(490 iš 8600). Lankantieji lietuviškas mokyklas turėjo galimybę moky
tis rusų kalbos, tačiau tik su reikšminga sąlyga: nuo 1936 m., jei mo
kykloje susidarydavo ne mažesnė kaip 20 rusų mokinių, tuo tarpu nuo

1939 m. - ne mažesnė kaip 32 mokinių grupė (Šetkus 2000: 23).
Vienas iš svarbių rusų lūkesčių švietimo srityje aptariamu laikotar
piu - bandymas įsteigti rusų pedagogų rengimo ir tobulinimosi įstaigą.
1926 m. šio bandymo ėmėsi Kauno rusų gimnazijos direktorius A. Ti-

minskis. Jis siūlė Švietimo ministerijai iš pradžių įsteigti gimnazijoje
vasaros kursus, vėliau - paralelines klases rengti pedagogus rusų mokyk

loms. Ministerija atmetė šį prašymą29. Neigiamą atsakymą lėmė finansi
niai sumetimai. Be to, patys rusų švietimo veikėjai praleido palankiausią
momentą atidaryti kursus. Nuo 1926 m. į pedagoginius kursus galėjo
būti priimami asmenys, baigę ne mažiau kaip 8 gimnazijos klases, tuo

tarpu anksčiau pakako baigti 6 klases. Rusų pedagogai siekė mokyti
vaikus gimtosios kalbos kvalifikuotai. Jiems, siekiant šio tikslo, nepaka

ko būti savo srities profesionalais, bet taip pat derėjo atitikti formalius
Švietimo ministerijos keliamus cenzo reikalavimus30.
Svarbiausia cenzo sąlyga — kiekvienas ne lietuvių kilmės pedagogas,

baigęs mokslo įstaigą ne lietuvių dėstomąja kalba, tačiau siekęs pasitar
nauti Lietuvoje savo etninės mažumos labui, privalėjo išlaikyti valstybi
nės kalbos egzaminą. Rusų pradinėse mokyklose dažnai mokytojavo

asmenys, stokoję lietuvių kalbos žinių, bendro pedagoginio išsilavinimo
ir balansavę ties nustatytų cenzo reikalavimų išpildymo riba. Tad peda

goginės įstaigos rusų dėstomąja kalba sumanymas turėjo prisidėti prie

291926 m. liepos 23 d. Švietimo ministerijos pranešimas Nr. 7941 Kauno rusų gimnazi
jos direktoriui A. Timinskiui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 513, 1. 192.
30Vasaros kursuose buvo planuojama dėstyti lietuvių kalbą, rusų kalbą, aritmetiką ir pe
dagogikos disciplinas. Be to, kursams atidaryti prašyta paramos iš valstybės biudžeto
(1928 m. birželio 5 d. Kauno mokytojų draugijos rusų mokykloms laikyti pranešimas
Nr. 188 švietimo ministrui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 515, 1. 9).
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tokių trukumų pašalinimo31. Jos nesant, dalis mokytojų tobulinosi vals
tybės organizuotuose kursuose, kita dalis buvo priversti pasitraukti iš
tarnybos. Vertėtų pažymėti, kad Švietimo ministerija iki XX a. ketvirto

jo dešimtmečio pradžios, nematydama galimybių rusų mokyklų pedago
gų personalo rotacijai, toleravo kai kuriuos mokytojų cenzo trūkumus.

Šie trūkumai tapo neaktualūs ketvirtajame dešimtmetyje laipsniškai lik
viduojant pradinių mokyklų tinklą ir daliai jo darbuotojų netekus darbo.
Nors rusų mokytojų dalyvavimas lietuviškuose pedagogų rengimo cen

truose buvo svarbus jų profesiniam tobulėjimui, tačiau šis žinių gilinimas
apsiribojo lituanistinėmis ir bendromis disciplinomis ir neatvėrė didesnių
galimybių studijuoti slavistikos disciplinas (išskyrus rusų kalbos ir lite
ratūros kursą VDU Humanitariniame fakultete, kuris retam rusui buvo
prieinamas)32.

Aukštesne pedagogų personalo kvalifikacija išsiskyrė Kauno rusų gim
nazija, kurioje dirbo ikikarinės Rusijos aukštųjų mokyklų absolventai ir
asmenys, įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą po Pirmojo pasauli
nio karo Lietuvoje ir kitose šalyse (žr. 2.5 lentelę). Vis dėlto 1931 m.
įspėjamąjį pranešimą Švietimo ministerija nusiuntė ir šios mokymo įs
taigos direktoriui, pažymėdama, kad „dalis aukštesniųjų mokyklų moky
tojų neturi įgiję reikalingo mokytojui cenzo. Jie dirba mokyklose laisvai
samdomų teisėmis, neparodę per ilgą laiką jokių pastangų mokslo cenzui
sutvarkyti; kiti - pastangų parodė per maža. Pono Švietimo Ministerio

31Rusų švietimo veikėjai argumentavo vasaros kursų poreikį Švietimo ministerijai tuo,
kad „mokytojai gyveną provincijoje neturi galimumo atnaujinti ir pagilinti savo žinias,
kurias galėtų pritaikinti praktiškam darbui. Be to, mokytojai neturi progos susisieti su
žmonėmis, kurių pedagoginis stažas yra didelis ir iš kurių galėtų gauti atitinkamų nuro
dymų bei patarimų" (1928 m. birželio 5 d. Kauno mokytojų draugijos rusų mokykloms
laikyti pranešimas Nr. 188 Švietimo ministrui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 515, 1. 9).
32Kaune Švietimo ministerijos buvo suruošti Lietuvių kalbos vasaros kursai mokytojams
nelietuviams. Jie veikė „Aušros" gimnazijos būste kasdien po 6 vai. Juos lankė 57
pradinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai: iš jų 38 (66,7 proc.) žydai, 11 (19,3 proc.)
lenkų, 7 (12,3 proc.) rusai ir 1 (1,8 proc.) latvis. Buvo dėstoma lietuvių kalbos etimo
logija ir sintaksė, literatūros teorija ir istorija, lietuvių kalbos metodika, Lietuvos isto
rija ir geografija, iš viso 228 pamokos („Švietimo ministerijos įstaigų 1925 metų apys
kaita" // Švietimo darbas. 1926 m. Nr. 12. P. 1414).
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pavedamas, prašau p. Direktorių įspėti neturinčius cenzo mokytojus, kad

jie visi nuo 1931/32 mokslo metų pradžios bus atleisti iš tarnybos, jeigu
iki to laiko neįgis atitinkamo cenzo arba jei nedarys pastangų cenzui
įgyti (nelaikys Valstybės egzaminų komisijoje ar Universitete reikalingų
egzaminų)"33. Spėtina, kad Kauno rusų gimnazijos mokytojai lengviau

prisitaikydavo prie šios padėties nei pradinių mokyklų pedagogai, nes jų
atleidimo iš tarnybos atvejų dėl cenzo reikalavimų neišpildymo nepavy
ko nustatyti išlikusiuose šaltiniuose.
Rusų kalbos dėstymas, kaip ir apskritai rusų tapatumo išsaugojimas,
aptariamu laikotarpiu buvo glaudžiai susijęs su ortografijos klausimu. Dėl

jo kilo diskusijos visuose rusų susitelkimo už Sovietų Sąjungos ribų
židiniuose. Rusų ortografijos modernizacijos gairės buvo parengtos Ru

sijos Mokslų Akademijos dar 1917 m. Vasario revoliucijos išvakarėse.
Tikėtina, kad jeigu ši reforma (kaip ir naujo stiliaus kalendoriaus) būtų
pasiūlyta iki 1917 m. vasario, ji būtų priimta rusų migrantų be didesnio
pasipriešinimo. Vis dėlto reformos gairių įgyvendinimas buvo atidėtas iki
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Po 1917 m. Spalio perversmo įsitvir

tinusi valdžioje bolševikų vyriausybė įteisino ortografijos pokyčius ir
pareikalavo, kad visi leidiniai būtų spausdinami laikantis naujų ortogra
fijos ir datavimo taisyklių. Daugumai migrantų pakako pastarojo fakto,
kad naujoji ortografija būtų tapatinama su nekenčiamu politiniu režimu.

Ortografijos vartojimo švietimo įstaigų veikloje klausimas buvo svarsto
mas tarp rusų migrantų gausiose konferencijose ir spaudoje. Pvz., Pra
hoje veikusi Mokytojų emigrantų asociacija organizavo konferencijas,

kurių dalyviai galiausiai pasisakė už tai, kad kiekvienai mokyklai būtų
palikta šiuo klausimu pasirinkimo laisvė. Iš pradžių didelė dalis migran
tų leidinių buvo spausdinama laikantis senosios ortografijos taisyklių. Vis
dėlto palaipsniui leidiniai pradėjo jų atsisakyti, o moderni rašyba plito
vis plačiau ir problema savaime išsisprendė.
1921 m. kovo 1 d. įvyko Kauno miesto vidurinių mokyklų rusų kal
bos mokytojų posėdis, kuriame buvo nutarta įvesti naująją ortografiją.

33

1931 m. sausio 28 d. Švietimo ministerijos III departamento direktoriaus pranešimas
Nr. 1894 Kauno rusų gimnazijos direktoriui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 518, 1. 216.
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Manyta, kad šis nutarimas palengvins mokyklose rusų kalbos mokymo
procesą. Naujos ortografijos vartojimas buvo įvardytas būtinu žemesnėms
(iki ketvirtos imtinai) klasėms. Vyresnėms klasėms suteikta pasirinkimo

laisvė, įvardijant naująją ortografiją kaip prioritetinę (mišrios ortografijos
variantas pripažintas nevartotinas). Šio posėdžio dalyviai taip pat nutarė
išleisti naujos ortografijos taisykles34. 1921 m. kovo 4 d. visi nutarimai

buvo pristatyti Kauno rusų gimnazijos Pedagogų tarybos posėdyje. Dau
guma posėdžio dalyvių (11 iš 13) balsavo už naujosios ortografijos tai
kymą gimnazijoje, tačiau buvo pareikšta ir atskiroji dviejų pedagogų
nuomonė35. 1921 m. balandžio 21 d. Švietimo ministeriją pasiekė „Nau

josios rusų kalbos rašybos taisyklių" projektas36. Sprendžiant iš išlikusių
šaltinių ir vėlesnės Kauno rusų gimnazijos veiklos, šis projektas buvo
įvertintas Švietimo ministerijoje teigiamai. Manytina, kad naujosios or
tografijos taisyklės buvo taikomos visose Lietuvos mokyklose, kuriose
kaip atskiras dalykas buvo dėstoma rusų kalba.

Dėl glaudaus mokyklos ir bažnyčios bendradarbiavimo kitu svarbiu
rusų jaunosios kartos tapatumo konstravimo prioritetu tapo religinis

ugdymas. Rusų migrantų židiniuose religinis ugdymas atsidūrė Stačia
tikių Bažnyčios rankose. Baltijos šalyse egzistavo stačiatikių ir sentikių
bendruomenės. Šių bendruomenių (1923 m. surašymo Lietuvoje metu
78,6 proc. stačiatikių ir 98,8 proc. sentikių užsirašė rusais) dvasiniai

1921 m. kovo 1 d. Kauno miesto vidurinių mokyklų rusų kalbos mokytojų protokolas
Nr. 1 // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 508, 1. 186.
1921 m. kovo 4 d. Kauno rusų gimnazijos Pedagogų tarybos protokolas Nr. 33 // Ibid,
1. 181.
Taisyklėse pažymima, kad Rusijoje ortografijos klausimas keltas dar 1862 m. 1904 m.
speciali komisija prie Mokslų akademijos pasisakė už rašybos reformą (t. y. nereikalin
gų raidžių išmetimą). 1912 m. ši komisija paskelbė reformos projektą, patvirtintą su
kai kuriais pataisymais 1916 m. visuotinio Rusijos rusų kalbos mokytojų suvažiavimo,
o 1917 m. ir Mokslų akademijos. Reformos poreikis buvo grindžiamas keliais svarbiais
motyvais: 1) Naujoji rašyba panaikina visas nereikalingas dvigubas raides ir eliminuo
ja senovės slaviškas galūnes, nebūdingas rusų kalbai; 2) naujoji rašyba suartina gyvąją
kalbą su raštu; 3) naujoji rašyba sutrumpina mokymą pradinėje mokykloje 2-3 metais
(„Naujosios rusų kalbos rašybos taisyklės"; ripaBHJia hoboto npaBOimcaHHa pycCKoro
H3biKa // Ibid, 1. 167).
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lyderiai aktyviai rėmė rusų pasauliečių švietimo organizacijų iniciatyvas37.

Lietuvos stačiatikių vyskupijos vadovybė pirmąjį nepriklausomos Lietuvos
penkmetį netgi puoselėjo ambicingus planus atkurti dalį ikikarinio cerkvių
mokyklų tinklo38. Tiesa, šie lūkesčiai nebuvo realūs ir rodė stačiatikių

dvasininkijos menką orientavimąsi pakitusiomis politinėmis sąlygomis.
Kita vertus, Lietuvos stačiatikių vyskupijos vadovybė, net ir palaipsniui
suvokusi minėtus pokyčius, išliko artima rusų mokyklai. 1924 m. ji įpa
reigojo šventikus rūpintis, kad kuo daugiau mokinių būtų pritraukta į
mokyklas ir skleistos jose stačiatikių tikėjimo tiesos39. Etninių mažumų
tikybų (įskaitant stačiatikių ir sentikių) dėstymas buvo toleruojamas švie
timo institucijų visose šalies pradinėse ir vidurinėse mokyklose.

Religija, kaip viena iš asmenybės ugdymo krypčių, atitiko Lietuvos
vyriausybės ir lietuvių visuomenės nuostatas. Neatsitiktinai stačiatikių ir
sentikių mokiniai buvo atleidžiami nuo pamokų per religines šventes.
Tiesa, palyginti dažnas rusų tautybės mokinių nedalyvavimas pamokose

dėl religinių švenčių (ypač sentikių) ilgainiui lėmė pradinių mokyklų
inspektorių intencijas tiksliau reglamentuoti jų sąrašus. Pvz., 1925 m.

37Pvz., 1929 m. kovą Lietuvos stačiatikių metropolitas Eleuterijus (Bogojavlenskis) vieno
je iš savo rezoliucijų pažymėjo: „Skausmas suspaudė širdį, kad rusų mokyklų Lietuvos
valstybėje visai mažai lyginant su procentiniu rusų santykiu visuomenėje ir kitomis tau
tybėmis. Laiminu Pedagoginį biurą, siekiantį Švietimo ministerijoje rusų mokyklų skai
čiaus padidinimo - reikalo iš esmės ir teisingo, ir naudingo valstybės ir cerkvės gerovei.
Vyskupijos taryba visokeriopai pagelbės jam (Pedagoginiam biurui - aut. pastaba) šia
me iš tiesų svarbiame darbe" (EnapxHanbHoe co6paHne // PJII1E. 1929. Ns 3).
381921 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos stačiatikių vyskupijos Visuotinis susirinkimas nutarė
kreiptis į Lietuvos vyriausybę, kad ši sugražintų vyskupijos vadovybės dispozicijon pa
rapinių mokyklų pastatus kartu su buvusiu inventoriumi ir mokymo priemonėmis Kaune
(Žaliakalnyje ir Šančiuose), Radviliškyje, Mažeikiuose, Kaunatavoje, Tytuvėnuose,
Anykščiuose ir Užpaliuose (1921 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos stačiatikių vyskupijos Visuo
tinio susirinkimo protokolas // LCVA, f. 377, ap. 9, b. 72, 1. 15). 1922 m. Kauno Kris
taus Prisikėlimo ir Šv. Andrejaus stačiatikių parapijų susirinkime protojerėjus E. Kaliskis ragino susirinkusiuosius kreiptis į vyriausybę dėl parapinių mokyklų pastatų
grąžinimo Kaune (1922 m. liepos 9 d. Kauno m. Kristaus Prisikėlimo ir Šv. Andrejaus
stačiatikių parapijų susirinkimo protokolas // LCVA, f. 377, ap. 9, b. 25, 1. 248).
39ripoTOKOjibi h pe3oniouHH EnapxHani>Horo co6paHH ^yxoBeHCTBa h MHpHH JIhtobckoh IlpaBOCJiaBHOH UepKBH ot 1924 r. 18-5 h 19-6 HK)Ha-aBryCTa // PJUTE. 1924.
JV3.
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spalio 14 d. Kauno miesto rusų pradinę mokyklą (Nr. 38) lankęs ins
pektorius Juozas Damijonaitis pažymėjo, kad , jau kelintą kartą neradau
vaikų šioje mokykloje dėl sentikių šventės (IIoKpoe Ilpecenmoū
Eoaopoduųu). Nustatyti sentikių šventes prašyta Švietimo ministerija,

bet ligi šio laiko dar tas dalykas nėra išspręstas"40. Tad stačiatikių ir
sentikių bažnytinės institucijos galiausiai buvo įpareigotos suderinti su
Švietimo ministerija religinių švenčių, kurių metu vaikai būtų atleidžia
mi nuo pamokų, sąrašus.
Taigi, religinis ugdymas tapo svarbiu rusų jaunosios kartos tapatumo
konstravimo akcentu, nors ribota mokyklų rusų dėstomąja kalba tinklo

sklaida neleido įgyvendinti visų lūkesčių. Pvz., stačiatikių dvasininkija
manė, kad, ugdant rusų vaikus, yra labai reikšmingi bažnytinės slavų

kalbos ir bažnytinio giedojimo įgūdžiai. Šventikai apgailestavo, kad šios
disciplinos nebuvo įtrauktos į rusų pradinių mokyklų ir Kauno rusų gim
nazijos mokymo programą. Protojerėjaus E. Kaliskio teigimu, „silpstant
šioms žinioms silpo jaunosios kartos ryšys su cerkve" ir „vis mažiau ir

mažiau liks mokančių skaityti slaviškai cerkvėje, o liaudis pamažu ims
mažiau suprasti maldų ir giesmių tekstus"41. Panašu, kad XX a. ketvir

tajame dešimtmetyje ėmė ryškėti sunkumai, kildavę rusų kilmės vaikams
per pamaldas dėl nepakankamo gimtosios ir senosios slavų kalbos mo

kėjimo. Greičiausiai dėl šios priežasties Lietuvos stačiatikių vyskupijos
vadovybė ėmėsi atsako į rusų konfesiniam tapatumui pavojingas apraiš
kas. 1936 m. buvo išleistas specialus stačiatikių tikybos vadovėlis, pa
rengtas šventiko Gerasimo Šorėco. Jame, be teksto rusų kalba, buvo
pridėta rusų abėcėlė su skaitymo pratimais, o maldos surašytos rusų ir
lietuvių kalbomis (tiesa, nepavyko aptikti šio egzemplioriaus Lietuvos
bibliotekose ar archyvuose - aut. pastaba)42.
Europos rusų migrantų židiniuose, siekiant puoselėti jaunosios kartos
tapatumą, buvo skelbiama kova su vadinamąja denacionalizacija. 1924 m.

401925 m. spalio 14 d. Kauno m. pradinės mokyklos Nr. 38 (rusų) lankymo apyskaita //
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1426, 1. 213.
41Ci>e3^^ pyccKHX yHHTejiei^^ // 3xo. 19 anpejia 1928 r.
42VpoKH 3aKOHa BoacHa mm HanajibHbix yHHjinmb // Hoeue dmi. 11 aeKa6pji 1936 r.
.No 27.
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spalį Prahoje Pedagoginio biuro vidurinių ir žemesnių rusų mokyklų už
sienyje reikalams narys kunigaikštis P. Dolgorukovas siūlė įvairias išeitis
šiai problemai spręsti. Viena iš svarbiausių - skatinti mokyklose rusų

kalbos ir literatūros, tikybos, Rusijos istorijos ir geografijos dėstymą
(EBceeBa 2002). Į šią iniciatyvą 1926 ir 1928 m. atsiliepė Lietuvos rusų
mokytojų ir švietimo veikėjų suvažiavimų dalyviai. Aktualūs vaikų ug
dymo akcentai atsispindėjo jų pranešimų pavadinimuose („Gimtosios
kalbos mokymas", „Tėvynės jausmo ugdymas" ir kt.). Nuogąstauta, jog

rusų buitis ir Rusijos istorija vis labiau taps svetima augančiajai kartai.
Vis dėlto, išskyrus gimtąją kalbą ir tikybą, likusios disciplinos liko ne
įtrauktos į Švietimo ministerijos tvirtinamą etninių mažumų mokyklų
programą. Manytina, jog Rusijos istorija ir geografija buvo dėstoma ru

sų mokyklose fakultatyviniu pagrindu.
Derėtų pridurti, kad šių suvažiavimų dalyviai priėmė rezoliucijas,
skatinančias pradinėse mokyklose rusų klasikinės literatūros kūrinių skai
tymą ir atkreipiančias ypatingą dėmesį į skaitymo raiškumo ir taisyklin
gos rusų rašybos lavinimą. Rusų švietimo veikėjai taip pat siekė, kad
mokinių popamokinė veikla atspindėtų rusų nacionalinį charakterį, todėl
mokyklose imta skatinti dramos, muzikos ir meno būrelių veiklą. Šioje
veikloje turėjo tekti svarbi vieta rusų liaudies dainų ir šokių atlikimui,
pažinčiai su istorinės tėvynės kraštovaizdžiu, grojimui „rusiškais instru
mentais" (pvz., balalaikomis) ir kt. Nuo 1926 m. rusų jaunąją kartą bu
vo mėginama įtraukti į Rusų kultūros dienos renginius.

Vienas iš didžiausių rusų pedagogų ir visuomenės veikėjų nusivyli
mų - nepavykęs bandymas institucionalizuoti rusų švietimo interesų ats
tovavimą Švietimo ministerijoje. Šiuos lūkesčius jų gretose skatino kai

myninės Latvijos pavyzdys. Būtent Latvijos švietimo ministerijoje iki
1934 m. perversmo veikė skyrius rusų švietimo reikalams, vadovaujamas
šios etninės grupės atstovo43. Šis modelis tapo savitu orientyru rusams

43 1928 m. Kauno sentikių bendruomenės atstovas A. Jefremovas liko sužavėtas šalies,
kurioje veikė 222 rusų pradinės mokyklos, pedagoginiai kursai, vasaros mokytojų kur
sai, pedagoginis institutas, taip pat žemės ūkio mokykla ir amatų klasės, rusų visuome
ninių organizacijų nuveiktu darbu (PyccKaa >KH3Hb // 3xo. 8 (Į)eBpajia 1928 r. N 32).
Tokį įspūdį stiprino aktyvesnio rusų kultūrinio gyvenimo Latvijoje rezultatai. 1938 m.
apsilankęs Rygoje šventikas A. Černajus teigė, kad rusų kultūrinis gyvenimas Lietuvo-
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Lietuvoje, kurie taip pat tikėjosi panašaus bendradarbiavimo su valdžios

institucijomis. 1928 m. Pedagoginis biuras įvardijo rusų skyriaus įkūrimą
Švietimo ministerijoje kaip vieną iš priemonių, turėjusių pasitarnauti ru
sų pradinių mokyklų tinklo administravimo kokybiniam šuoliui. Manyta,
jog tai „suteiktų rusų mokyklos kūrimui planingą pobūdį ir palengvintų
sąlygas naujų mokyklų atidarymui", taip pat sudarytų galimybę būti ge
riau išgirstiems Lietuvos vyriausybėje ir švietimo institucijose44.
Vis dėlto panašaus statuso kaip Latvijoje rusai ir kitos Lietuvos etni

nės mažumos neįgijo per visą aptariamą laikotarpį. Tai tikriausiai laiky
tina bendru šalies švietimo sistemos trūkumu, žvelgiant iš etninėms ma

žumoms aktualios pilietinio ugdymo pozicijos. Akivaizdu, jog rusų sky
riaus įkūrimas prie Švietimo ministerijos tapo fikcija, kai ėmė ryškėti
Lietuvos vyriausybės intencijos nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio pra

džios riboti etninių mažumų pradinių mokyklų tinklo plėtotę ir dalį šių
mokyklų likviduoti.
Kita vertus, švietimo rusų kalba sklaidos problemų siejimas su nepa
lankiais rusams Lietuvos vyriausybės švietimo politikos aspektais atspin
dėtų tik vieną medalio pusę. Patys rusų visuomenės veikėjai, kritikuoda
mi vyriausybės švietimo politiką, suvokė menką savo grupės narių atsa
komybę už jaunosios kartos ateitį45. Tapatumo išlaikymo perspektyva

smarkiai priklausė nuo rusų vidinės konsolidacijos laipsnio. Aktyvius

je atrodė apmiręs lyginant su situacija Latvijoje ir viena iš esminių minėto reiškinio
priežasčių įvardijo kvalifikuotos rusų inteligentijos trūkumą (PyccKHe flesTej™ H3
JIhtbm BocxHmeHbi BmeHHHM b PHre // CezodHH. 29 Maa 1938. Ns 148).
44Ci>e3^^ pyccKHX yHHTHJiefi JlHTBfai // 3xo. 19 anpejiH 1928 r.
451937 m. A. Timinskis rašė, kad „savo nacionalinėje aplinkoje rusai yra menkai orga
nizuoti. Jungiančio tautinio organo nebuvimas, nuolatinė atskirų grupių ir individų
tarpusavio kova verčia rusų tautinį darbą pažeidžiamu ir įtakojamu įvairių atsitiktinių
aplinkybių. Teisiniu požiūriu didelė masė rusų (3/4) yra valstiečiai su smulkiais žemės
sklypais ir neturi nuolatinės ir tvirtos bazės miestuose. Jų ekonominė padėtis dėl ša
lyje išgyvenamos krizės yra sunki. Tuo aiškintina sunki šeimos ir rusų mokyklos,
kurioje gimtąja kalba mokosi tik nereikšminga dalis vaikų padėtis. Tačiau jeigu dabar
rusai yra susiskaldę ir menkai organizuoti, tai nereiškia, kad ateityje išliks tokia pati
situacija. Gyvenimas moko ir jis atves rusus į susivienijimą ir rūpestį savo nacionali
niais tikslais, kalba, kultūra ir tikėjimu" (Tmmhhckhh A. ,D,eHb pyccKoro pe^eraca b
1937 r. // rjinE. 1937. N? 5-6).
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švietimo srityje rusus iš esmės reprezentavo tik miestuose ar miesteliuo

se susitelkusi inteligentija ir dvasininkija. Tad rusų mokyklų tinklo raida
dažniausiai atspindėjo šių segmentų bendradarbiavimo rezultatą. Nors jie
negailėjo pastangų sutelkti periferijos valstiečius, tačiau pastarųjų požiū
ris į įvairias švietimo iniciatyvas galiausiai nepateisino inteligentijos ir
dvasininkijos lūkesčių.
Viena iš pagrindinių rusų inercijos priežasčių buvo menkas raštingumo
ir bendrojo išsilavinimo lygis, kuris savo ruožtu lėmė didelės dalies tėvų
atsainų požiūrį į jų vaikų lavinimo perspektyvas. Valstiečiai ir smulkūs
amatininkai dažniau teikė prioritetą jų įdarbinimui ūkiuose. Tuo tarpu
šalyje didelės svarbos įgijo ne tik raštingumo, bet ir raštingumo valstybi
ne kalba įgūdžiai (pvz., lietuvių kalbos vartojimas oficialioje korespon
dencijoje buvo įteisintas įstatymu). Kiekvienos mokyklos atidarymas ir
perspektyva priklausė ne tik nuo Kauno inteligentijos, bet ir lokalių ben
druomenių iniciatyvos. Tad komunikaciniai įgūdžiai (gebėjimas bendrau
ti su valstybės pareigūnais, parengti reikalingus raštus, prašymus ir kt.)

arba šių įgūdžių stoka lėmė rusų ir kitų etninių mažumų kontaktus su
Švietimo ministerija ir savivaldybėmis. Būtent jos buvo atsakingos už
valstybinių mokyklų išlaikymą. Prašymas, parengtas ne lietuvių kalba
arba parengtas nesilaikant lietuvių kalbos taisyklių, galėjo būti apskritai
nesvarstomas valdžios institucijose. Išlikusių šaltinių duomenys byloja
apie atvejus, kai įvairius dokumentus rusų atstovų vardu parengdavo as
menys, gerai mokėję lietuvių kalbą ir raštvedybos taisykles, o suintere
suoti valdžios institucijų parama rusai tik pasirašydavo kirilica.
1923 m. pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis,
tik 38,4 proc. vyresnio nei 10 metų amžiaus rusai buvo raštingi. Pasta
rasis rodiklis buvo viršytas tik tokiuose stambiuose šalies miestuose kaip

Kaunas (69,0 proc), Šiauliai (64,1 proc), Panevėžys (52,4 proc.) ir
Ukmergė (59,5 proc), Suvalkijos regiono Vilkaviškio (68,0 proc.) ir Ma
rijampolės (64,4 proc.) apskrityse. Žemiausias rusų raštingumo lygis už
fiksuotas sentikių gausiai gyvenamose Rokiškio (27,0 proc) ir Zarasų

(24,0 proc.) apskrityse Šiaurės Rytų Lietuvoje, kur jis buvo kur kas ma
žesnis už bendrą rusų raštingumo vidurkį (apskaičiuota pagal Lietuvos
gyventojai 1925: 124-131). Daugumos kitų Lietuvos etninių grupių ana
logiški rodikliai buvo kur kas aukštesni (išsamiau žr. 2.1 pav.). Rusų
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vyrų raštingumas buvo gerokai didesnis už moterų (atitinkamai 48,7 proc.
ir 28,6 proc), tuo tarpu kitose etninėse grupėse (išskyrus baltarusius,

artimesnius šiuo požiūriu rusams) rodiklio skirtumai tarp lyčių neviršijo
10 proc. (taip pat žr. 2.6 ir 2.7 lenteles).

Neatsitiktinai rusų visuomenės veikėjai siekė Lietuvos valdžios insti
tucijų užuojautos ir didesnio palankumo švietimo reikalams, konstruoda

mi rusų kaip menkiausiai išsilavinusios, kultūriškai atsilikusios ir nuskur
dusios visuomenės grupės vaizdinį. Pvz., 1926 m. rugsėjo 2 d. švietimo
organizacijos Mokslas—Šviesa ir Kauno mokytojų draugijos rusų mokyk

loms laikyti kreipimesi į Švietimo ministeriją išreiškė viltį, kad „rusų
kultūriniai ir švietimo reikalai bus aprūpinti ne blogiau negu kitų Lietu
vos piliečių, ir jų vaikų švietimas panaikins tą tamsybę, kuri dabar vieš
patauja rusų gretose, o valdžia užsitarnaus jų padėką ir sulauks sąmonin
gų krašto piliečių"46.

Tinklo užribyje: komplektai ir mišrios mokyklos
Išlikusių šaltinių duomenys ir ligšiolinių tyrimų rezultatai leidžia daryti
prielaidą, kad tautininkų vyriausybė manė, jog yra pakankamas etninių

mažumų išsilavinimo lietuvių kalba užtikrinimas. Nors tautininkų valdy
mo laikotarpiu dauguma etninių mažumų neteko dalies mokyklų, tačiau
ypač nukentėjo mažumos, skyrusios mažai dėmesio vidiniam susitelkimui.
Būtent nuo įvairių segmentų susitelkimo laipsnio smarkiai priklausė etni

nių mažumų galimybės siekti palankesnių sąlygų jaunosios kartos švie
timui gimtąja kalba (pvz., žydų mokyklų tinklas). Neatmestina, jog at
sainus etninės mažumos narių požiūris į vaikų tapatumo ugdymą skatino

panašių refleksijų sklaidą valdžios institucijose. Jose lietuviškų pradinių
mokyklų tinklo plėtra buvo vis labiau suvokiama etnocentriškai, t. y. kaip
naudinga visiems šalies piliečiams, neatsižvelgiant į etninius skirtumus.
Sunkiai paneigtina, kad privalomojo pradinio mokslo reforma, prasidė
jusi Lietuvoje nuo 1928 m., buvo palanki rusų mokinių kontingento au
gimo tendencijai, sudarė prielaidas spartesniam neraštingumo lygio rusų

46

1926 m. rugsėjo 2 d. draugijos Mokslas-Šviesa ir Kauno mokytojų draugijos rusų
mokykloms laikyti raštas Švietimo ministerijai // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 513,1. 169.
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gretose įveikimui ir kt. Vis dėlto retam lietuvių visuomenės veikėjui
užkliuvo faktas, kad šios reformos įgyvendinimas sutapo su rusų mokyk

lų tinklo likvidavimo tendencija. Nors rusų skaičius pradinėse mokyklo
se nuosekliai augo iki pat 1940 m., tačiau galimybė įgyti bent didesnei
daliai iš jų išsilavinimą gimtąja kalba buvo praleista.
Dalis mokinių iš likviduotų įvairiais metais rusų pradinių mokyklų
atsidūrė vadinamuosiuose rusų komplektuose. Jie veikė savitos kompen

sacijos pavidalu Švietimo ministerijai pavaldžiose lietuviškose pradinėse
mokyklose. Šie komplektai faktiškai tapo instrumentu, kuriuo rusų mo
kiniai buvo pratinami prie lietuvių dėstomosios kalbos. Pramokę lietuvių

kalbos, jie buvo nedelsiant perkeliami į lietuviškus komplektus. Švieti
mo ministerijos duomenys rodo, kad rusų komplektų steigimas įgijo
pagreitį XX a. ketvirtojo dešimtmečio pirmoje pusėje. 1932 m. iš viso
jų Lietuvoje veikė 8, 1934-1937 m. - 10, o 1938-1940 m. - 7 47. Ne

skelbtų dokumentų analizės duomenys leidžia teigti, kad rusų komplek
tai buvo įsteigti Baltramiškių, Kolainių, Laužadžių, Lygšelių, Mažeikių,
Panevėžio, Rimkų, Špulių, Ukmergės ir Vandžiogalos lietuvių pradinėse
mokyklose. Šių komplektų veiklos nereglamentavo Pradžios mokyklų
įstatymas. Tad juose ugdymo proceso organizavimas ir eiga greičiausiai

priklausė nuo Švietimo ministerijos direktyvų arba pradinių mokyklų
vadovybės sprendimų48.

Kita likviduotų rusų mokyklų mokinių dalis ir vaikai, kurie niekuomet
neturėjo galimybės jų lankyti, patekdavo į mišrias (lietuvių ir rusų) mo
kyklas. Jose nuo pirmo skyriaus stengtasi mokyti tik lietuvių kalba. Tie
sa, panašios intencijos dažnai nenusisekdavo, nes didelė dalis rusų mo-

47„Pradžios mokyklos 1936 m. sausio 1 d." // Tautos mokykla. 1936. Nr. 8. P. 204-205;
„Pradžios mokyklos 1938 m. sausio 1 d." // Tautos mokykla. 1938. Nr. 8. P. 211-212;
„Pradžios mokyklos 1939 m. sausio 1 d." // Tautos mokykla. 1939. Nr. 7. P. 162-164.
481939 m. spalio 6 d. pradinių mokyklų inspektorius, aplankęs Lygšelių kaimo pradinę
mokyklą, konstatavo, kad šios „mokyklos vienas komplektas skirtas rusų tautybės mo
kiniams, kur vaikai mokomi jų gimtąja kalba ir po metų perkeliami į lietuviško komp
lekto pirmąjį skyrių. Nors įstatymai tokio tipo mokyklos nenumato, tačiau čia jau se
niai yra nusistovėjusi tokia tvarka" (1939 m. spalio 6 d. Lygšelių (Šiaulių aps.,
Šaukėnų vis.) pradinės mokyklos lankymo apyskaita // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1750,
1. 438^39).
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kinių ateidavo į pirmą skyrių visiškai nemokėdami lietuviškai. Dėl šios
priežasties mišrių mokyklų mokytojai (jose dažniausiai mokytojavo lie
tuviai) mokymo procese turėjo vartoti ir rusų kalbą. Šių mokyklų tinklo
sklaida taip pat įvyko XX a. ketvirtojo dešimtmečio pirmoje pusėje49.
Švietimo ministerijos duomenimis, 1932-1933 m. iš viso jų veikė 1 miš
ri mokykla, 1934-1938 m. - 6, 1939 m. - 850. Kita vertus, šie skaičiai

yra santykiniai, kadangi mišrios mokyklos definicija ir statusas nebuvo
aiškiai apibrėžti teisiniuose aktuose.

Išlikusių pradinių mokyklų lankymo apyskaitų duomenys rodo, kad
ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje pradinių mokyklų, kuriose rusai
sudarė nuo trečdalio iki absoliučios daugumos mokinių, buvo gerokai

daugiau nei viešai skelbtas mišrių mokyklų skaičius51. Švietimo minis
terijos apyskaitose šių mokyklų mokinių etninės sudėties duomenys ne
buvo skelbiami, todėl jiems nustatyti būtina smulkesnė kitų šaltinių
analizė. Pakanka faktų teigti, jog ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje,

49 Mišrios mokyklos apskritai atsirado anksčiau nei etninių mažumų komplektai. Jų stei
gimas pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį dažnai buvo lemiamas etnodemografinių
rodiklių. Švietimo ministerija 1923 m. veiklos apyskaitoje teigė, kad „nelietuviškai
kalbantieji gyventojai, nesudarydami vienoje vietoje daugumos, kuri yra reikalinga
mokyklai turėti, leidžia savo vaikus į mišriąsias ir lietuviškąsias. Mišriose mokyklose
mokinių likimas aiškus - jie iš aukštesnių skyrių pereina į lietuviškąsias mokyklas"
(„1923 m. Švietimo ministerijos įstaigų apyskaita" // Švietimo darbas. 1925. Nr. 12.
P. 1304).
so „Pradžios mokyklos 1936 m. sausio 1 d." // Tautos mokykla. 1936. Nr. 8. P. 204-205;
„Pradžios mokyklos 1938 m. sausio 1 d." // Tautos mokykla. 1938. Nr. 8. P. 211-212;
„Pradžios mokyklos 1939 m. sausio 1 d." // Tautos mokykla. 1939. Nr. 7. P. 162-164.
51 1939-1940 m. m. pradinių mokyklų lankymo apyskaitų duomenys rodo, kad Kauno
apskrities Užusalių pradinėje mokykloje rusais buvo įvardyti 136 mokiniai iš 201
(67,7 proc), Šiaulių aps. Degimų - 57 iš 106 (53,8 proc), Rokiškio aps. Noreikių - 85
iš 174 (48,9 proc), Miliūnų - 74 iš 85 (87,1 proc), Telšių aps. Juozapavo - 60 iš 101
(59,4 proc), Utenos aps. Gatelių - 65 iš 84 (77,4 proc), Zarasų aps. Tetervinių pradi
nėje mokykloje rusais įvardyti 47 iš 99 mokinių (47,5 proc), Žagarinės - 30 iš 48
(62,5 proc), Degėsiškių- 81 iš 127 (63,8 proc), Baibių- 61 iš 169 (36,1 proc), Vadūnų - 36 iš 61 (59,0 proc), Degučių - 91 iš 191 (47,6 proc.) ir t. t. (LCVA, f. 391,
ap. 3, b. 1740,1. 92, b. 1747,1. 76, 159; b. 1750, 1. 406; b. 1753, 1. 24; b. 1756, 1. 104;
b. 1760,1.61,99, 131, 137, 145, 147).
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išliekant palyginti stabiliam mokinių skaičiui rusų pradinėse mokyklose
(1937 m. - 514, 1938 m. - 475, 1939 m. - 507), beveik dvigubai iš

augo mokinių skaičius mišriose (lietuvių ir rusų) mokyklose (nuo 674
iki 1173). Spėtina, kad rusų komplektų ir mišrių pradinių mokyklų mo
kiniai aštriau negu jų bendraamžiai rusų mokyklose išgyveno bilingvistinius iššūkius, nes praverdavo mokyklos duris beveik arba visai nemo

kėdami lietuvių kalbos. Nuo susidorojimo su šiuo iššūkiu priklausė
pažangumas52.
Stiprėjant mokymo programos lituanizavimui, rusų komplektų ar miš

rių mokyklų, mokiniams mažėjo galimybių mokytis slavistikos dalykų.
Remiantis 1936 m. Pradžios mokyklų įstatymu, iš šių dalykų buvo ga
limas tik rusų kalbos dėstymas. Be to, tik atvejais, jeigu viename kom
plekte susidarydavo ne mažesnė kaip 20 rusų mokinių grupė (iki 1936 m.
šis skaičius buvo nereglamentuotas). Etninių mažumų gimtajai kalbai
kiekviename skyriuje buvo skiriamos dvi savaitinės pamokos. Jų lanky
mas Švietimo ministerijos buvo įvardytas neprivalomu. Pvz., viename

iš ministerijos dokumentų pažymima, kad „rusų kalbą galima dėstyti
tiktai tiems rusų tautybės mokiniams, kurie panorės tos kalbos mokytis;
mokiniai, kurie nepanorės mokytis rusų kalbos, neturi būti verčiami
lankyti tos kalbos pamokų"53. Rusų kalbos pamokos tvarkaraštyje dažnai

52Pvz., 1929 m. sausio 22 d. inspektorius lankė Kontaučių (Kretingos aps., Plungės vis.)
pradinę mokyklą. Anot jo, „Pirmame skyriuje mokiniai skaito, rašo diktantus žodžiais
ir trumpais sakinėliais patenkinamai, išskyrus rusų sentikių vaikus, kurie daugumoje
nemoka lietuviškai kalbėti. Dauguma turi gerus auklėjimo pažymius, išskyrus rusų sen
tikių vaikus <...>. Pažymėtina tas, kad rusų sentikių vaikai turi ypatingą degeneracijos
išvaizdą" (1929 m. sausio 22 d. Kontaučių pradžios mokyklos apyskaita // LCVA, f.
391, ap. 3, b. 1469, 1. 181). 1932 m. vasario 4 d. inspektorius lankė Miliūnų (Rokiškio
vis., Rokiškio aps.) pradinę mokyklą, kurioje iš 71 mokinio 62 (87,3 proc.) buvo rusai
ir 9 lietuviai. Jo teigimu, „Šioje mokykloje mokosi daugiausiai rusų vaikai, todėl lietu
vių kalbos mokėjimas iš pradžių esti labai silpnas. Mokytojos pasiekti geri vaisiai mo
kant valstybinės kalbos. Mokiniai lietuviškai gražiai žaidžia ir tokiu būdu geriau pra
moksta lietuviškai" (1932 m. vasario 4 d. Miliūnų pradžios mokyklos lankymo
apyskaita // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1526, 1. 220-221).
531938 m. spalio 11 d. Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamento pranešimas
Nr. 23828 Kauno aps. I rajono pradinių mokyklų inspektoriui // LCVA, f. 391, ap. 3,
b. 2618, 1.43.
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atsidurdavo paskutinėse pozicijose, kad esą nebūtų trikdomas jose ne
pageidavusių dalyvauti mokinių laikas. Švietimo ministerija, palaiminu

si gimtosios kalbos dėstymą lietuviškose mokyklose mokiniams iš etni
nių mažumų, dažniausiai neskirdavo papildomų lėšų šios kalbos moky
tojo algai. Be to, reikalaudavo, kad šis mokytojas būtinai būtų iš tos
pačios mokyklos. Rusams gimtąją kalbą dėstydavo tikybos mokytojai
(t. y. stačiatikių ir sentikių dvasininkai) arba rusų kalbą išmokę lietuvių
kilmės mokytojai.
Gimtosios kalbos dėstymas vaikams rusų komplektuose ir mišriose

mokyklose priklausė ne tik nuo valdžios institucijų nustatytų apribojimų,
bet ir pačių rusų gyventojų suinteresuotumo perduoti kalbos žinias jau
najai kartai. Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad vienos rusų bendruo
menės vengė tokios atsakomybės54. Kitos reikalaudavo ne tik Švietimo

ministerijos nustatytų dviejų savaitinių gimtosios kalbos pamokų, bet ir
naujų rusiškų komplektų. Panašu, jog ne vieną kartą tokias intencijas
Lietuvos valdžios institucijose mėginta užglaistyti vardan lietuvių tautinių
interesų55. Tuo tarpu rusų inertiškumo atvejai sudarė prielaidas jų vaikų

kalbinei asimiliacijai. Prie šios tendencijos stiprėjimo smarkiai prisidėjo
1939 m. lapkričio 20 d. Pradžios mokyklų įstatymo pakeitimai. Jais bu-

54Pvz., 1938 m. Rokiškio aps. pradinių mokyklų inspektorius, stebėdamasis Špulių mo
kyklos rusų elgseną, teigė: „Nuostabu, kad vietos rusai stengiasi tik gauti rusų kalbos
pamokas, bet to dalyko vadovėlių nesirūpina mokiniams nupirkti. Mokytoja pasakoja,
kad ir patys mokiniai nelabai noriai rusų kalbos mokosi ir stengiasi visokiais būdais
nuo rusų kalbos pamokų išsisukti. Kad nebūtų trikdomas normalus mokyklos darbas,
rusų kalbos pamokos atliekamos per 5-6 pamokas. Mano nuomone, tos tvarkos keisti
ar ją papildyti nėra jokio reikalo" (1938 m. birželio 9 d. Rokiškio aps. II rajono pradi
nių mokyklų inspektoriaus pranešimas Nr. 442 Švietimo ministerijos Pradžios mokslo
departamentui // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2527,1. 49).
55Pvz., 1936 m. Špulių pradinės mokyklos rusų mokinių tėvai prašė valdžios institucijų
įvesti mokymą rusų kalba, tačiau 1936 m. spalio 22 d. Rokiškio aps. II rajono inspek
torius rekomendavo Pradžios mokslo departamentui atsisakyti tokios minties, esą „ne
reikėtų lietuviškos mokyklos paversti rusiška". 1936 m. lapkričio 13 d. ministras atme
tė prašymą(1938 m. birželio 9 d. Rokiškio aps. II rajono pradinių mokyklų inspektoriaus
pranešimas Nr. 442 Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamentui // LCVA,
f. 391, ap. 3, b. 2527, 1. 49).
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vo nutarta leisti lietuvių mokyklose dėstyti gimtąją kalbą kaip atskirą
discipliną ne lietuvių tautybės vaikams tik tais atvejais, kai jų susidary
davo ne mažiau kaip 32 (Šetkus 2000: 23).
Lietuvos vyriausybė buvo šiek tiek liberalesnė mokinių religinio ug
dymo negu etninių mažumų kalbų dėstymo lietuviškose mokyklose klau
simais (t. y. kalbų dėstymui buvo keliami šiek tiek aukštesni reikalavimai).
Vis dėlto nuo 1926 m. Švietimo ministerija laipsniškai griežtino ir tikybos
dėstymo reikalavimus. Šie sugriežtinimai rusams kėlė nerimą dėl Lietuvos

vyriausybės švietimo politikos. Ji tarp rusų kartais buvo traktuojama kaip
dalies šalies piliečių teisių pažeidimas. Pastebėtina, kad šiuo klausimu
atsirado rusų jaunosios kartos interesų gynėjų, kurie nevengė švelnia for
ma išsakyti kritikos Lietuvos vyriausybei. Pvz., 1927 m. gruodžio 29 d.

pareiškime Lietuvos stačiatikių vyskupijos taryba atkreipė Švietimo mi
nisterijos dėmesį, kad stačiatikių mokinių skaičius tikybos pamokose ma
žėjo dėl didinamo mokinių minimumo vienai tikybos pamokai. Dokumen
te teigiama, kad iki 1925 m. gimnazijoje esant bent dviem stačiatikių ti
kybos mokiniams buvo skiriama viena savaitinė tikybos pamoka, esant ne
mažiau kaip 11 - dvi savaitinės pamokos. 1926 m. šis minimumas buvo
padidintas iki 6-12 mokinių vienai pamokai, 12-18 mokinių - dviem pa
mokoms ir t. t. 1927 m. vienai savaitinei tikybos pamokai reikėjo jau ne

mažiau kaip 9-15 mokinių. Šios stačiatikių bažnytinės institucijos pareiš
kime buvo prašoma padidinti tikybos pamokų skaičių visų gimnazijų sta
čiatikių mokiniams56.

Šis prašymas greičiausiai liko be teigiamo atsako. Juolab kad 1929 m.
vasario 3 d. Lietuvos stačiatikių metropolitas Eleuterijus kreipėsi į švie
timo ministrą dar kritiškesniu tonu. Jis prašė nediskriminuoti stačiatikių
bendruomenės, atsižvelgti į jos interesus ir nustatyti tikybos pamokų skai
čių mokiniams pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Metropolitas apeliavo
į 1929 m. sausio 10 d. Švietimo ministerijos aplinkraštį, kuriuo remiantis,

jei mokykloje mokėsi nuo 6 iki 15 etninės mažumos tikybos mokinių,
jiems turėjo būti skirtos 2 pamokos per mėnesį, jei daugiau kaip 15 mo
kinių — 4 pamokos per mėnesį. Priduriama, kad „aplinkraštis, mažinantis

1927 m. gruodžio 29 d. Lietuvos stačiatikių vyskupijos tarybos pareiškimas Nr. 722
švietimo ministrui // LCVA, f. 391, ap. 4, b. 690, 1. 50.
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stačiatikių tikybos pamokų skaičių, be abejo, reliatyviai siaurina tos tiky
bos mokinių teises mokytis savo religijos, neduoda galimybės jiems per

dvi pamokas per mėnesį sėkmingai išeiti nustatytą tikybos programą ir
būti pakankamai išauklėtais dorovėje <...>. Su laiku jie galės sudaryti
valstybėje nepakankamai rimtą gaivalą, kas vargu ar bus naudinga vals
tybei". Galiausiai Lietuvos stačiatikių vyskupijos hierarcho pareiškime

atkreiptas švietimo ministro dėmesys į tai, kad stačiatikiai nekompaktiškai
išsibarstę Lietuvos teritorijoje. Esą stačiatikių parapijų tebuvo 24, todėl
šventikai turėjo važinėti po kelias dešimtis kilometrų iš parapijos centro
į nuošalesnes vietoves, kad galėtų dėstyti tikybą rusų mokiniams mokyk
lose. Dokumente taip pat teigiama, kad šventikams skiriamas atlyginimas
už pamokas nepadengdavo net jų kelionių išlaidų57.

2.3. Mokyklų materialinės egzistencijos aspektai
Rusų vaikų etnokultūrinio tapatumo puoselėjimo klausimas įvairiose Eu

ropos valstybėse buvo glaudžiai susijęs su pradinių ir vidurinių mokyklų
tinklo materialinės egzistencijos aspektais. Dabartinėje Rusijos istorio

grafijoje manoma, kad rusų švietimo įstaigos Baltijos šalyse, Suomijoje
ir ypač Lenkijoje atsidūrė sunkesnėje situacijoje nei stambiuose Europos
rusų migrantų židiniuose. Teigiama, jog rusų mokyklos šiose šalyse bu

vo išlaikomos tik iš privačių aukų (PaeB 1994; IleTpymeBa 1997)58. Pa-

571929 m. vasario 3 d. Lietuvos stačiatikių metropolito Eleuterijaus pareiškimas Nr. 12
švietimo ministrui // Ibid, b. 1832, 1. 220.
58Vienos iš tyrinėtojų teigimu, atsiskyrimo nuo Rusijos metu „čia egzistavo nemažai visų
pakopų rusų mokyklų, nuo pradinės iki aukštosios, iš kurių dauguma buvo gerai aprū
pintos ir turėjo patyrusį pedagogų personalą. Pabėgėlių skaičius šiose valstybėse buvo
santykinai nedidelis. 1924 m. jis siekė apie 200-220 tūkstančių žmonių. Atrodytų, kad
tremtiniai, turėdami buvusių mokyklų tinklą, be vargo galėjo sutvarkyti savo vaikų
mokymą. Tikrovėje buvo kitaip. Būdingas vėl susikūrusioms valstybėms nacionaliz
mas privertė valdančiuosius sluoksnius įtariai vertinti rusų mažumų siekį išsaugoti
savo nacionalinę kultūrą ir savimonę. Ir jeigu Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje pabėgėlių
mokyklos padėtis vis dėlto buvo santykinai nebloga, tai kitose šalyse palaipsniui augo
rusiškos mokyklos sunaikinimo tendencija" (FleTpyineBa 1997: 16).
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našūs tvirtinimai daugiausiai pagrįsti žvelgiant į vidurinių mokyklų pa
dėtį. Dauguma jų iš tiesų buvo privačios, tačiau pasitaikė ir valstybinių.
Tuo tarpu pradinės mokyklos gerokai dažniau nei vidurinės buvo finan
suojamos valstybės biudžeto lėšomis. Suprantama, kad mažesnį finansinį
palaikymą turėjo rusų migrantų mokyklos, kurios ir buvo priverstos ieš

koti privačių šaltinių tiek priimančios šalies viduje, tiek už jos ribų. Sen
buvių mokyklos paprastai buvo įtraukiamos į valstybinį pradinių mokyk
lų tinklą. Ši aplinkybė įpareigojo atsakingas už švietimą valdžios insti
tucijas (pvz., Švietimo ministeriją ir savivaldybes) bent jau formaliai
rūpintis jų materialine gerove.

Rusų švietimo įstaigų materialinė būklė Baltijos šalyse, Suomijoje,
Lenkijoje ir daugumoje Europos rusų migrantų židinių priklausė nuo
bendro rusų skaičiaus, rusų pedagogų ir visuomeninių organizacijų pa
siaukojimo, vietos vyriausybių užuojautos tėvynę praradusiems vaikams,
finansinės paramos ir kt. Pasiaukojimo ir užuojautos paprastai buvo dau

giau tose Europos valstybėse, kurios nesiribojo su Sovietų Sąjunga ir
neturėjo skaudžių santykių su Rusijos imperija iki Pirmojo pasaulinio
karo patirties. Šių valstybių vyriausybės nejautė panašios rusofobijos kaip
Baltijos šalys ir aktyviau rėmė rusų migrantų vaikų švietimą. Paminėtina,
jog 1923 m. pabaigoje ir 1924 m. pradžioje Čekoslovakijos vyriausybė
vienai rusų migrantų vidurinei arba pradinei mokyklai vidutiniškai kas
mėnesį skyrė apie 250 000 frankų, Serbijos, Kroatijos ir Slovėnijos ka
ralystės - 450 000 frankų, Bulgarijos - 80 000 frankų (FleTpyiueBa 1997:
10). Baltijos šalių vyriausybės dėl nacionalinių interesų, visuomenės ru-

sofobinių nuotaikų ir baiminimosi dėl vadinamųjų svetimšalių skaičiaus
augimo buvo mažiau geranoriškos. Ypač rusų, kurie neturėjo šių šalių

pilietybės, vaikų ugdymo įstaigos buvo dažnai ignoruojamos valdžios
institucijų materialiniu požiūriu ir tapo itin priklausomos nuo privačių
pajamų šaltinių.
Lietuvoje švietimo įstaigų rusų dėstomąja kalba tinklas, palyginti su
kitomis Baltijos šalimis, buvo labiausiai priklausomas nuo valstybės fi
nansavimo. Pagal finansavimo šaltinius šalyje egzistavo keturių tipų pra

dinės ir vidurinės mokyklos: 1) valstybinės (išlaikomos tik valstybės
lėšomis); 2) savivaldybių (duodavo butą, kurą, šviesą, inventorių ir pa-
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tarnavimus) ir Švietimo ministerijos (mokėjo algas mokytojams, skyrė
lėšų mokslo priemonėms ir kanceliarijai); 3) visuomeninių organizacijų,
remiamų savivaldybių arba Švietimo ministerijos; ir 4) mokyklos, visiš
kai išlaikomos visuomenių organizacijų lėšomis (Kaubrys 2000: 113).
Pažymėtina, jog valstybės institucijos išlaikymą suteikdavo tik daliai
lietuviškų pradinių ir vidurinių mokyklų. Etninės mažumos neturėjo ga
limybių naudotis tokia parama. Absoliuti dauguma rusų pradinių moky
klų priklausė antram tipui, t. y. buvo išlaikomos savivaldybių ir Švieti
mo ministerijos lėšomis. Rusų visuomeninių organizacijų, gebėjusių

savo lėšomis išlaikyti ugdymo įstaigas, spektras Lietuvoje buvo itin
fragmentiškas. Tad neatsitiktinai trečiam iš šių tipų priklausė tik keletas
mokyklų. Jas išlaikė Paskutiškių (Kauno aps., Turžėnų vis.) ir Zarasų
sentikių parapijos. Stačiatikių organizacijų finansinėje dispozicijoje ne
buvo nė vienos mokymo įstaigos, nors šios organizacijos rėmė įvairiomis
priemonėmis pradinių mokyklų mokinius. 1927 m. sausio 1 d. duome

nimis, 13 iš 16 (81,3 proc.) rusų pradinių mokyklų buvo išlaikomos
savivaldybių kartu su Švietimo ministerija, 2 (12,5 proc.) - rusų visuo
meninių organizacijų, remiamų šios ministerijos, ir viena (6,3 proc.) visuomeninės organizacijos, nešelpiamos Švietimo ministerijos59. Priva

čiomis lėšomis vertėsi Kauno mokytojų draugijos rusų mokykloms laiky
ti rusų pradinė mokykla (įsteigta 1937 m.) ir Kauno rusų gimnazija.
Jaunos valstybės vyriausybės ir savivaldybių finansinės galimybės

remti pradinių mokyklų tinklo plėtrą apskritai buvo ribotos. Tad daugu
mos Lietuvos etninių mažumų lūkesčiai nesutapo su situacija tikrovėje.

Šiuo požiūriu priekaištai, minimi rusų emigrantų istoriografijoje, dėl ri
boto rusų mokyklų finansavimo nevisiškai pagrįsti. Tuo tarpu vyriausybės
nutarimai ir priemonės, kuriomis buvo likviduojamas rusų mokyklų tink
las, būtų sunkiau pateisinamas švietimo politikos aspektas. Lietuvos val

džios institucijų nelankstumas, vengiant skirti lėšų išlaikyti kai kurias
etninių mažumų mokyklas dėl formalios neatitikties įstatymams ar Švie
timo ministerijos nutarimams, buvo svetimas pilietinio ugdymo idėjai.
Vienos etninės mažumos protestavo dėl švietimo politikos raiškesnėmis

59 „Švietimo ministerijos įstaigų 1927 metų apyskaita" // Švietimo darbas. 1928 m.
Nr. 12.
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priemonėmis (pvz., lenkai), kitos (pvz., rusai) - išliko pasyvios. Bet

kuriuo atveju rusų visuomenės veikėjams ne kartą valdžios institucijų
požiūris į jų lūkesčius atrodė nuviliantis. 1927-1938 m. rusų pradinių
mokyklų skaičius Lietuvoje sumažėjo nuo 16 iki 4 (kitaip sakant, užda
rytos 75 proc. visų rusų mokyklų), žydų- nuo 135 iki 109 (19,3 proc),
lenkų - nuo 91 iki 10 (89,1 proc), vokiečių - nuo 22 iki 10 (54,6 proc).
Išimtį sudarė tik latvių mokyklos, kurių skaičius šiuo laikotarpiu išaugo
nuo 10 iki 13 (Kaubrys 2000: 37).
Rusai Baltijos šalyse ir ypač stambiuose migrantų židiniuose mėgino
vienytis, kad pagerintų jaunosios kartos ugdymo materialines sąlygas.
M. Rajevo teigimu, kad ir kokie nesutarimai skaldė migrantus, jie buvo

įveikiami vardan misijos „išsaugoti ir perduoti". Migrantai siekė perduoti
jaunajai kartai tradicinės rusų kultūros pažinimą suteikiant įgūdžių, kurie
leistų užsiimti kūrybiniu darbu būsimoje Rusijoje (PaeB 1994: 65). Neat
sitiktinai jie buvo linkę leisti vaikus į menkiau aprūpintas migrantų nei
vietos gyventojų mokyklas. Tad, neskaitant priimančių šalių vyriausybių
paramos, šių žmonių gretose egzistavo didelis vidinis susitelkimas, leidęs

ugdant vaikus naudotis ir privačiais pajamų šaltiniais. Iš šių šaltinių pa
minėtinas fondas, atsidūręs Rusijos pasiuntinių pasitarimo Paryžiuje (rus.
Coeeiųanuepoccuūckux nocnoe e Ylapuoicė) dispozicijoje. Šio fondo lėšos
buvo skirstomos per Zemgor visuomeninę organizaciją, kuri rūpinosi pa

bėgėlių reikalais. Svarus vaidmuo išlaikant mokyklas teko privačioms
aukoms ir labdaros renginiams. Juose aktyviai dalyvavo Rusijos imperijos
aukštuomenės atstovai, mokslo, kultūros ir meno veikėjai60.
Rusai Baltijos valstybėse, ypač Lietuvoje, nedisponavo panašaus mas

to pajamų šaltiniais. Stigo ir dosnių rėmėjų bei asmenybių, kurios gebėPvz., Turkijoje įsikūrusioje Heliopolio rusų gimnazijai finansinę paramą suteikė gene
rolas Piotras Vrangelis. 1920 m. Rusijos pasiuntinio Turkijoje žmona V. Neratova ati
darė gimnaziją Konstantinopolyje. Renkant lėšas rusų migrantų gimnazijoms išlaikyti
padėjo žymūs kultūros ir meno veikėjai (balerina Ana Pavlovą, chorai ir atlikėjai).
Neliko nuošalėje ir Rusijos Stačiatikių Bažnyčia emigracijoje, kurios vaidmuo kuriant
rusiškąją mokyklą tremtyje laikoma milžinišku. Dvasininkai atliko didelį darbą kaup
dami lėšas, taip pat vadovaudami kai kurioms visuomeninėms organizacijoms (FleTpymeBa 1997: 10).
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tų naikinti socialinius prieštaravimus tarp rusų visuomenės segmentų ir
vienyti juos bendriems tikslams. Tiems inteligentams, kurie ėmėsi šios

misijos, dominuojančių valstiečių konsolidavimas tapo sunkiu iššūkiu.
Porevoliucinio srauto migrantų veikla švietimo srityje iš viso neįgavo
apčiuopiamo pagreičio. Jiems nepakako finansinių pajėgumų išlaikyti nuo
savas mokyklas. Panašu, jog taip pat nepavyko įgyti paramos iš užsienio

šalių ir Lietuvos vyriausybės. XX a. trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio
sandūroje Rusų emigrantų susivienijimas Lietuvoje išlaikė tik nedidelę
vaikų koloniją ir vaikų darželį, kuriame buvo auklėjami 10-15 vaikų61.
Paminėtina, jog siekis gauti lėšų iš valstybės biudžeto kolonijai išlaikyti
dėl įvairių formalumų buvo atidėliojamas (sąmatos trūkumas, mažas vai
kų skaičius ir kt.)62. Pvz., 1931 m. Rusų emigrantų susivienijimas kreipė
si pašalpos į prezidentą A. Smetoną63, o 1932 m. - į VRM Socialinės

apsaugos departamentą (dėl 5000 Lt)64. Abiem šiais atvejais pagalbos
šauksmas nebuvo išgirstas.
Išteklių stoka vertė migrantus konsoliduotis su senbuviais ir kartu
siekti geresnės mokyklų materialinės padėties. Reikšminga, kad jiems

apskritai buvo būdinga privačių pajamų šaltinių paieška. Ši iniciatyva
galiausiai neišgelbėjo mokyklų tinklo nuo likvidavimo, tačiau kurį laiką

61^^eHb pyccKoro pe6eHKa // rJUJE. 1932. N. 3. C. 51.
62Apie 1930 m. Rusų emigrantų susivienijimas įsteigė vaikų koloniją Baroviškių kaime,
netoli Seredžiaus. Joje kasmet lankėsi apie 20-25 vaikus. Svarbiausias kolonijos tikslas
buvo gerinti emigrantų iš Sovietų Rusijos vaikų sveikatą, tačiau kartu buvo taikomos
ir ugdymo priemonės. Su vaikais buvo dirbama laikantis XIX a. vokiečių pedagogo ir
ikimokyklinio ugdymo teoretiko F. Frebelio (1782-1852) metodo (jausmų, judesių,
kalbos lavinimas, didaktiniai žaidimai) (1931 m. liepos 3 d. Rusų emigrantų susivieni
jimo komiteto pareiškimas Nr. 290 Lietuvos Respublikos prezidentui A. Smetonai //
LCVA, f. 928, ap. 1, b. 566, 1. 28).
631931 m. liepos 3 d. Rusų emigrantų susivienijimo Lietuvoje komiteto pareiškimas
Nr. 290 Lietuvos Respublikos prezidentui A. Smetonai // LCVA, f. 928, ap. 1, b. 566,
1.28.
641932 m. balandžio 23 d. Rusų emigrantų susivienijimo komiteto pareiškimas Nr. 46
Vidaus reikalų ministerijos Socialinės apsaugos departamento vyriausiajam inspekto
riui // LCVA, f. 928, ap. 1, b. 566,1. 46.
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prisidėjo prie pradinių mokyklų ir Kauno rusų gimnazijos materialinės
egzistencijos pagerinimo. Svarbu, kad rusų visuomenės veikėjai, mokinių

tėvų komitetai, pasitelkdami į pagalbą rusų visuomenines organizacijas
(daugiausiai švietimo, religines ir labdaros) ir žymius asmenis (pvz., Pio
trą Veriovkiną, kunigaikštį Ilarijoną Vasilčikovą, profesorių Nikolajų Pokrovskį, Valstybės teatro baleto trupės narius ir kt.) skatino rusų konso
lidaciją. Inteligentijos gretose suvokta, kad materialinės problemos nei

giamai veikia ne tik kasdienę rusų mokyklų buitį, bet ir suteikia moki
niams didelį diskomfortą pačiame ugdymo procese. Sunku buvo tikėtis
pozityvių mokslo rezultatų, jei klasėse stigo elementarių dalykų (pvz.,
neturėdami suolų mokiniai rašė gulėdami, trūko rašymo priemonių, są
siuvinių, vadovėlių ir kt.)
Vienas iš ryškiausių tokio susitelkimo pavyzdžių - 1927 m. tarp mo

kytojų, moksleivių ir jų tėvų surengta vadovėlių rinkimo akcija, per kurią
pavyko sukaupti 612 knygų ir 638 mokymo priemones. Akcijos metu
surengtas labdaringas muzikos vakaras, o gautas pelnas skirtas įsigyti

1300 knygelių ir vadovėlių. 1928 m. Pedagoginis biuras parėmė jais
14 rusų pradinių mokyklų (vienai mokyklai vidutiniškai teko 75 vadovė
liai, 50 knygų ir 80 įvairių mokymo priemonių). Kita vertus, šios akcijos
rezultatus aptemdė daugelio rusų abejingumas siekti bendro tikslo.

Didesnis rusų susitelkimas būtų išsprendęs bent dalį, atrodytų, ele
mentarių problemų, tačiau iš amžininkų liudijimų peršasi išvada, jog
požiūris į panašias iniciatyvas tam tikruose rusų visuomenės segmentuo
se buvo ne visai geranoriškas. Kaune nebe pagrindo apgailestauta, kad

šalies periferijoje rusai vengė prisidėti prie mokyklų materialinės gerovės.
Tėvų nenoras mokėti iš savo kišenės už mokymo priemones skatindavo
siųsti vaikus į lietuviškas mokyklas, kur jie nemokamai gaudavo vado

vėlių, sąsiuvinių ir pieštukų (Tmmhhckhh 1927: 5). Vyraujant abejingumui
valstiečių gretose dar didesnis atsakomybės krūvis teko mokytojams ir
švietimo organizacijoms, turėjusioms rūpintis ne tik mokymo proceso
organizavimu, bet ir patalpų remontu, jų įrengimu, suolų ir kitokių baldų

paieška, dalies mokyklų išlaidų iš savos kišenės dengimu ir kt. Ugdymo
procesui stigo vadovėlių, skatinančių rusų jaunosios kartos tapatumo puo

selėjimą. Šalyje nebuvo jų leidybos centro, todėl teko remtis ikikarinėje
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Rusijoje arba užsienyje spausdintais vadovėliais rusų kalba. Vaikai dėl
drabužių ar avalynės stokos (ypač kaimo vietovėse), esant blogoms oro
sąlygoms, verčiau pasilikdavo namuose nei eidavo į mokyklą65.
Vertėtų pridurti, kad iniciatyvesnės pradinės mokyklos ir Kauno rusų

gimnazija, ieškodamos papildomų lėšų, savarankiškai ir padedamos vi
suomenių (įskaitant stačiatikių ir sentikių labdaros draugijas) organizaci
jų organizavo labdaros renginius. Jų pelnas buvo skiriamas gerinti mo

kinių materialinę padėtį. Palankesnės sąlygos panašiems renginiams bu
vo miestuose, kuriuose buvo didesnis dalyvių ir ypač aukotojų būrys.

Tad šis pajamų šaltinis labiausiai pasiteisino Kauno mieste66.
Nuo XX a. trečiojo dešimtmečio antros pusės rusų finansiniai šaltiniai
ėmė sekti ir stambiuose migrantų centruose. Rusų mokyklų tinklas suny

ko net ir tokiose šalyse kaip Bulgarija, Čekoslovakija ar Serbijos, Kroa
tijos ir Slovėnijos karalystė. Rusų pedagogų organizacijos ėmė ieškoti
kitų išeičių, leidusių išlaikyti tautines mokyklas. Iš jų reikšmingiausia
tapo Rusų vaiko diena. Ši šventė pradėta švęsti rusų migrantų židiniuose
nuo 1928 m. Pedagoginio biuro vidurinių ir žemesnių rusų mokyklų už

sienyje reikalams iniciatyva. Ją taip pat aktyviai rėmė Rusijos Stačiatikių
Bažnyčia užsienyje. Per šventę buvo renkamos lėšos vaikų poreikiams,

įskaitant aukas ir bažnytines rinkliavas. Be to, leidžiami proginiai laikraš
čiai, rengiamos loterijos ir spektakliai. Aktyvūs šventės dalyviai būdavo
patys vaikai. Jų kūrybingumas ir išradingumas prisidėjo prie renginių
sėkmės ir pelno. Dalis sukauptų lėšų buvo nukreipiamos į centrinį fondą,

įsikūrusį Prahoje. Šis skirstė jas įvairių Europos šalių rusų pedagogų
organizacijoms. Rusų vaiko diena buvo švenčiama Baltijos šalyse ir Eu
ropos rusų migrantų židiniuose kasmet iki pat Antrojo pasaulinio karo.

651928-1929 m.m. Kauno rusų mokyklos Nr. 38 darbas sustojo dėl itin šaltos žiemos.
Mokiniai ėmė nelankyti pamokų, todėl mokyklos Tėvų komitetas prašė rusų aukoti
šiltus drabužius ir avalynę. Už paaukotas lėšas (947 Lt 55 et) buvo pasiūti 22 paltai,
įsigyta 13 porų veltinių ir kaliošų, 1 vilnonė skara. Drabužių ir avalynės gavo 31 mo
kinys (KoBeHCKaa 38 HaHaJibHaH pyccKaa iiiKOJia // 3xo. 26 hkdhh 1929 r. JVs 158).
66Pvz., 1927 m. gegužės 22 d. Kauno miesto pradinės mokyklos Nr. 30 (rusų) pradinės
mokyklos jaunimo būrelis kartu su aktoriais mėgėjais surengė šventę, kurios metu pa
rodytas spektaklis, surengta šokių ir loterijų (Crapoo6psi,aHecKHe Bewepa // 3xo. 31
Maa 1927 r. N 121).
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Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad pirmoji Rusų vaiko dienos
šventė Lietuvoje įvyko 1929 m. Ją organizavo speciali komisija, kurią
sudarė stačiatikių parapijų šventikai ir visų rusų visuomeninių organi
zacijų atstovai. Rusų vaiko dienos metu Lietuvoje, panašiai kaip ir ki
tose šalyse, buvo renkamos aukos, rengiamos šventės vaikams moky

klose ir už jų ribų67. 1929-1938 m. Kaune įvyko septynios literatūrinės
lekcijos, 12 mokinių teatro spektaklių (rež. Ivanas Prozorovas, Vladimi

ras Krišpinovičius, Jurgis Kovryginas ir Vera Piaseckaja), du mokinių
choro pasirodymai (dir. A. Soldatenkovas ir I. Petrovas), 27 mokinių

vakarėliai, dalyvaujant mokinių chorui ir orkestrui, taip pat 11 kalėdinių
eglučių, keletas sporto renginių. Suaugusiesiems skirti trys literatūriniai
vakarai, keturios lekcijos (prof. Mykolo Banevičiaus, prof. Pavelo Gronskio ir Kauno rusų gimnazijos mokytojo Juozo Koganchausko), 22 lab
daros koncertai-pobūviai. Viena šventės metu sukaupto pelno dalis ati
tekdavo vietiniams vaikams ir mokykloms, kita - centriniam Rusų vaiko
dienos fondui Prahoje68.

Kauno rusų gimnazijos finansinė padėtis: suvalstybinimo link
1920-1939 m. Kauno rusų gimnazijos veikimo apyskaitos ir kiti doku

mentai liudija, kad jos susikūrimas ir didžioji dalis veiklos vyko be val
džios institucijų paramos. Pagrindiniai pajamų šaltiniai beveik per visą
gimnazijos egzistavimo laikotarpį buvo mokesčiai už mokslą, egzaminus
ir brandos atestatus. Šias pajamas papildė rusų visuomeninių organizaci

jų parama. Minėtų mokesčių surinkimą komplikavo santykinai didelis
skaičius nepasiturinčių tėvų vaikų. Jiems gimnazija siekė sudaryti gali
mybę įgyti vidurinį išsilavinimą ne tik dėl pragmatinių, bet ir patriotinių
paskatų (pasiturinčiųjų vis tiek būtų nepakakę išlaikyti mokyklos)69.

67J\enh pyccKoro pe6eHKa b JlHTBe 1929-1938 r.r. // rJlIJE. 1938. Ns. 1.
68,HeHb pyccKoro pe6eHKa // rjJIJE. 1932. JVs. 3; Ti>imhhckhh A. (1936) ^eHb pycckoto pe6eHKa // rJlTlE. 1936. N 5-6.
69A. Timinskio teigimu, 1925-1926 m. m. mokestis už mokslą VIII klasėje siekė 880 Lt
metams, iš jų už mokslą - 100 Lt, ūkio išlaidoms išlyginti - 780 Lt, nes gimnazijai
keliantis į naują pastatą susidarė daug išlaidų inventoriui ir mokslo priemonėms įsigy-
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Derėtų pažymėti, kad gimnazijos gebėjimas surinkti mokesčius tapo
glaudžiai susijęs su mokinių etnine sudėtimi. Nuo 1923 m. mokinių
nemokumo problema, kasmet mažėjant žydų skaičiui ir gimnazijai virs
tant „rusų" ne tik dėstomosios kalbos, bet ir etninės sudėties požiūriu

(žr. 2.3 lentelę) tapo vis akivaizdesnė. Šią tendenciją pagal galimybes
amortizavo Kauno mokytojų draugijos gimnazijos neturtingiems moki
niams šelpti draugija. 1925-1932 m. draugijos šelpiamų gimnazistų
nuošimtis svyravo tarp 5 proc. ir 9 proc. Ji kompensavo daliai moki

nių mokesčius už mokslą, rėmė vadovėlių įsigijimą ir įgyvendino įvai
rias kitas iniciatyvas70. Vis dėlto atleidžiamų nuo mokesčių už mokslą
mokinių nuošimtis Kauno rusų gimnazijoje nuolat sudarė nemažą da
lį (1922-1923 m. m. - 24,5 proc. visų mokinių, 1926-1927 m. m. 58,9 proc, 1932-1933 m. m. - 40,5 proc).

Pridurtina, jog 1920-1926 m. pajamų mastą ribojo gimnazijos siekis
atsikratyti nuomininkės statuso ir įsikurti nuosavose patalpose. Mūrinių
rūmų statyba tapo stambių lėšų reikalaujančiu projektu ir rusų visuome
nės vienybės išbandymu. Tai - vienas iš retų atvejų Lietuvoje, kai rusai

ti. Analogiško dydžio mokestis už mokslą galiojo ir 1926-1927 m. m. VIII klasėje at
leistų nuo mokesčio mokinių dalis sudarė 25 proc. Brandos atestatas buvo įvertintas
200 Lt, mokant 100 Lt grynais pinigais ir 100 Lt draugijos Mokslas-Šviesa pajumi,
kurį turėjo kiekvienas gimnazijos moksleivis, taip prisidėdamas prie gimnazijos rūmų
statymo. Nepasiturintiems mokiniams mokestis už atestatus buvo sumažintas, kai ku
riems atestatai išduoti veltui (1926 m. rugsėjo 8 d. Kauno mokytojų draugijos rusų
mokykloms laikyti pranešimas Nr. 365 Švietimo ministerijai // LCVA, f. 391, ap. 2,
b. 513, 1. 171).
Bendra šios draugijos teikiamų pašalpų suma per metus siekdavo apie 8000 Lt. 1925—
1935 m. ji surengė daugiau kaip 30 labdaros vakarų, loteriją, daugiau kaip 10 mokinių
spektaklių, tiek pat naujametinių eglučių, gausybę vakarėlių, lekcijų ir koncertų. Per
dešimtmetį rengimų metu sukauptos lėšos siekė 60 000 Lt (iš labdaros vakarų - apie
40 000 Lt (66,7 proc), narių įnašų - 6000 Lt (10 proc), aukų - 6000 Lt (10 proc),
loterijų - 7000 Lt (11,7 proc). Iš šios sumos skirta pašalpoms už mokslą- 47 000 Lt
(78,3 proc), mokinių pusryčiams - 2000 Lt (3,3 proc), avalynei ir gydymui - 2000 Lt
(3,3 proc), scenos išlaidoms - 5000 Lt (8,3 proc), muzikos instrumentams - 3000 Lt
(5 proc), kanceliarijai, inventoriui ir ūkio išlaidoms - 1000 Lt (1,7 proc.) (Fo^OBoe
co6paHHe O6uiecTBa BcnoMomecTBOBaHHH Hy^maiomHMcsi y^amninca PyccKofi
rHMHa3HH // JlumoecKuū eecmuuK. 16 <į>eBpajis 1936 r. Ne. 45).
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parodė išties didelį susitelkimą. Šis idėjinis ir materialinis rusų susitelki
mas padėjo gimnazijai ne tik ugdyti jaunąją kartą, bet ir tapti svarbiausiu
šalyje rusų intelektualinės, kultūrinės ir visuomeninės veiklos centru.

Nors Kauno rusų gimnazijos statybos sėkmei didelę reikšmę turėjo
rusų bendradarbiavimas su žydų bendruomenės nariais, suteikusiais sva

rų materialinį postūmį, tačiau ši aplinkybė nemenkina rusų susitelkimo
svarbos ir gimnazijos pasiektų rezultatų71. Kita vertus, įstaigos vadovy

bė, ieškodama išeičių iš sunkios materialinės padėties ir siekdama iš
saugoti vienintelę šalyje vidurinę mokymo įstaigą rusų dėstomąja kalba,
apeliavo į paramą iš valstybės biudžeto. Parama turėjo suteikti jos pe
dagogų personalui lygias ar panašias socialines garantijas kaip valstybi
nių gimnazijų mokytojams, o mokiniams užtikrinti tobulėjimo galimybes,
kokiomis naudojosi lietuviškų gimnazijų auklėtiniai. 1924 m. A. Timinskis, kreipdamasis į Švietimo ministeriją, pažymėjo, kad „Manimi veda
ma gimnazija gyvuoja vien tik iš mokesnio už mokslą; tas mokesnis yra
gana aukštas ir, nežiūrint to, kad paliuosavimas nuo mokesnio siekia 20
proc. bendro mokinių skaičiaus, daugelis tėvų nesugeba teikti lėšas sa

vo vaikams tęsti toliau mokslą. Išeiti iš šios padėties galima tik gavus

71 Gimnazijos pastato statybos užsakove ir prižiūrėtoja tapo švietimo draugija MokslasŠviesa, pirmininkaujama A. Timinskio. 1923-1928 m. šios draugijos kasa buvo kau
piama pajiniu pagrindu (t. y. jos narių ir mokinių tėvų įnašais), o gautos pajamos
skiriamos tik gimnazijos pastato statybai. Siekiant tikslo draugijoje veikė 3 skyriai:
juridinis (konsultacijoms), finansų (lėšoms ieškoti ir aukoms rinkti) ir statybos (staty
bos medžiagoms pirkti ir darbams organizuoti). Gimnazijos Tėvų komiteto sprendimu
1923 m. visi tėvai buvo įpareigoti įnešti į draugijos kasą pajus. Iš pradžių tėvų entu
ziazmas buvo mažesnis nei gimnazijos mokytojų ir tarnautojų. 1924 m. pradžioje ka
soje užfiksuoti tik 795 Lt. 1924 m. gegužės 9 d. Tėvų komitetas priėmė griežtą rezo
liuciją - neįnešusių pajaus tėvų vaikai netenka teisės mokytis gimnazijoje. 1925 m.
vasarį kasoje susikaupė jau apie 120 000 Lt. Dėl sklypo statybai nuomos draugija su
sitarė su Kauno Kristaus Prisikėlimo cerkvės taryba, įgydama teisę juo naudotis 36 me
tus. Šiam terminui išsekus, pastatas turėjo neatlyginamai pereiti parapijos nuosavy
bėn. Statyba vyko keliais etapais. Pirmojo rūmų pastato statyba kainavo 227 383 Lt ir
buvo užbaigta 1926 m. Antroji 100 000 Lt vertės pastato dalis buvo pastatyta ir įreng
ta 1929 m. 1938 m. kompleksą papildė sporto salė. Draugijos 15 metų ataskaitoje
labiausiai apgailestauta, kad rusų susitelkimas ilgainiui išblėso ir pirminį „entuziazmą
pakeitė įprastinis rusiškas abejingumas" (O6\ųecmeo y^eHbe-Ceem 1929: 3-7).
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materialią paspirtį iš šalies. Vienintelis galimas šaltinis - tai Švietimo
ministerija <...>"72.

Lietuvos vyriausybė nepateisino šių lūkesčių - skyrė gimnazijai kur
kas kuklesnę paramą, nei pageidavo jos atstovai. Jiems pavyko pasiekti,

kad nuo 1926 m. Švietimo ministerija kasmet skirtų lėšų I-IV klasių mo
kytojų atlyginimams73. Likusių pedagogų algų dydis išliko tiesiogiai susi
jęs su privačiais gimnazijos pajamų šaltiniais, todėl buvo mažesnis nei
kitų etninių grupių mokymo įstaigų. Neatsitiktinai nuo 1930 m. A. Timinskis ir Kauno mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti periodiškai prašė
Švietimo ministerijos užtikrinti valstybines algas visiems gimnazijos mo
kytojams. Dėl pajamų stokos daugumos mokytojų socialinės garantijos
buvo pažeidžiamos, o santykinai mažas ir vėluojantis atlyginimas - įpras
tu karjeros reiškiniu. Jų padėtis darėsi vis prastesnė, o valdžios institucijos,
dažniausiai motyvuodamos lėšų stoka, nepriėmė palankių sprendimų74.

721924 m. birželio 28 d. Kauno rusų gimnazijos direktoriaus A. Timinskio pranešimas
Nr. 323 Švietimo ministerijos aukštesniojo mokslo tarėjui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 512,
1.211-212.
73Švietimo ministerijos skiriamų lėšų minėtos kategorijos mokytojams pakako tik iš
dalies, todėl susidariusį skirtumą turėjo padengti pati gimnazija. 1926 m. duomenimis,
iš biudžeto pritrūko 118 Lt 74 et, 1927 m. - 1132 Lt 34 et, 1928 m. - 3183 Lt,
1929 m. - 2570 Lt 77 et (1928 m. gegužės 30 d. Kauno mokytojų draugijos rusų mo
kykloms laikyti prašymas švietimo ministrui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 513, 1. 178).
74A. Timinskis 1926 m. viename iš pranešimų Švietimo ministerijai rašė: „Dėlei minėtų
priežasčių rusų gimnazijos mokytojai mėnesiais negauna ištarnautos algos, išimtis tik
žemesniųjų klasių mokytojams, nes gauna algą toms klasėms Švietimo ministerijos
skirtos pašalpos. Neišgalėdama apmokėti mokytojams algos gimnazija jokiu būdu ne
gali manyti tęsti neužbaigtą gimnazijos rūmų statybą, inventoriaus ir mokslo priemo
nių įgijimą. Kadangi kitos mažumų gimnazijos gauna pašalpos iš iždo ir kadangi pa
vestos man gimnazijos finansinė būklė sunkioj padėty ir kadangi rusų vaikų nemažas
skaičius neišgali sumokėti mokesnį už mokslą, tai drįstu kreiptis su prašymu suteikti
pašalpą rusų gimnazijai visoms jos veikiančioms klasėms apmokėjimui algų gimnazi
jos tarnautojams, pradedant 1927 met." (1926 m. liepos 6 d. Kauno rusų gimnazijos
direktoriaus pareiškimas Nr. 371 Švietimo ministerijos aukštesniojo mokslo tarėjui //
LCVA, f. 391, ap. 2, b. 513,1. 193). Panašus prašymas buvo pakartotas 1930 m., tačiau
taip pat nesulaukė teigiamo ministerijos atsako (1930 m. sausio 18 d. Kauno mokytojų
draugijos rusų mokykloms laikyti pareiškimas Nr. 628 Švietimo ministerijos III depar
tamentui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 517, 1. 174).
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Rusų visuomenės veikėjams ir pačios gimnazijos kolektyvui ilgainiui
ėmė atrodyti, kad vienintelė išeitis iš padėties yra gimnazijos suvalstybinimas. Nors abejotina, kad dažnas iš jų, reprezentuodamas rusų tautinius
interesus, manė, jog tokia išeitis yra gera. Švietimo ministerija viešai
neskatino gimnazijos suvalstybinimo, tačiau jos požiūris į paramos sky

rimo prašymus faktiškai nulėmė priverstinį Kauno rusų gimnazijos (savi)
likvidavimą. 1930 m. vasario 12 d. Kauno mokytojų draugija rusų mo

kykloms laikyti pareiškime Švietimo ministerijai pažymėjo, kad vykdė
visas ministerijos nustatytas programas ir mokymo planus ir prašė Vidu

rinio mokslo departamento tarpininkauti suteikiant valdžios mokyklos
teises. 1930 m. vasario 14 d. švietimo ministro rezoliucijoje nutarta ati

dėti šio klausimo sprendimą75. 1933 m. pradėjo veikti Kauno mokytojų
draugijos rusų gimnazijos globėjų taryba, kėlusi tikslą - „aptarti ir nu
statyti priemones, reikalingas Kauno rusų gimnazijos finansinei, teisinei

ir ūkio būklei sustiprinti"76. Šiai organizacijai priklausė būrys žymiausių
rusų visuomenės veikėjų, kurių vardai ir statusas visuomenėje tikriausiai

turėjo pagelbėti gimnazijai bendrauti su valdžios institucijomis77. Globė
jų taryba nuogąstavo, jog „Rusų gimnazijos mokytojams lygiai privalomi
visi cenzo reikalavimai, tačiau jie nesinaudoja nei pensijų, nei valstybinės
tarnybos teisėmis <...>. Mokytojų draugija, išlaikanti gimnaziją, pelno

1930 m. vasario 12 d. Kauno mokytoju draugijos rusų mokykloms laikyti pareiškimas
Nr. 631 Švietimo ministerijos III departamentui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 517, 1. 15.
Globėjų tarybos prie Rusų mokytojų draugijos gimnazijos Kaune statutas // LCVA,
f. 391, ap. 2, b. 521,1. 129.
Organizacijai priklausė buvęs Vilniaus ir Kauno gubernatorius P. Veriovkinas, kuni
gaikštis I. Vasilčikovas, Lietuvos stačiatikių vyskupijos tarybos pirmininkas protojerėjus J. Korčinskis, Kauno stačiatikių katedros šventikas E. Kaliskis, šios katedros
seniūnas V. Engleris, Telšių šventikas M. Pavlovičius, sentikių bendruomenės atsto
vai - A. Jefremovas, V. Prozorovas ir A. Pankratjevas, Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto mokslininkai prof. V. Sezemanas ir prof. P. Jankauskas, atsargos gen. leite
nantas J. Kraucevičius, kompozitorius ir pedagogas J. Karnavičius, Valstybės teatro
režisierius T. Pavlovskis, teisininkai - A. Sokolovas, S. Šeremetevskis ir I. Tatarincevas, medikai — K. Sokolskis ir V. Gusevas, taip pat T. Zubovienė, N. Zarinienė,
V. Kamenskis, J. Kiškinas, V. Nedelskis, K. Pokrovskienė, A. Reško, M. Udalovas,
S. Fanstilis ir M. Izmailovas.
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neturi ir negali turėti, todėl mokytojų būklė, pavyzdžiui, ligos atveju ar
darbingumo nustojus, niekuo neaprūpinta. Dėl moksleivių skaičiaus su

mažėjimo ir medžiaginės gimnazijos būklės pablogėjimo mokytojų atly
ginimas nuo 1927 metų vis mažinamas ir mažinamas ir dabar siekia tik
60 proc. 1927 metų algos. <...>". Globėjų taryba taip pat manė, kad
tolesnis algų mažinimas mokytojams buvo neįmanomas ir rėmė pageida
vimą, jog Kauno rusų gimnazijos mokiniams būtų „suteiktos valdžios
mokyklos mokinių teisės", mokytojams - „teisės pensijai gauti", taip pat,

kad „mokytojai gautų atlyginimą iš valdžios sulig bendromis valstybinės
gimnazijos normomis"78.
Paradoksalu, tačiau Kauno rusų gimnazija, kaip etninio tapatumo

skiepijimo instrumentas, Lietuvoje galėjo išlikti tik iš privačių pajamų
šaltinių. Suvalstybinimo procesas reiškė laipsnišką jos likvidavimą. Iš
likusių šaltinių duomenų analizė rodo, kad Lietuvos vyriausybė galiau
siai nutarė nuo 1937 m. rugsėjo 1 d. vietoj Rusų gimnazijos atidaryti
Kaune V valstybinę gimnaziją su rusų kalba kaip dėstomuoju dalyku
(tiksliau, jai suteiktas pirmos užsienio kalbos statusas). Naujosios gim
nazijos direktoriumi buvo paskirtas Švietimo ministerijos inspektorius

Melchioras Račkauskas. 1937 m. joje atidarytos dvi (I ir II) klasės, į
kurias buvo priimti atitinkamų klasių Kauno rusų gimnazijos mokiniai79.

Pastarojoje gimnazijoje priėmimas į I ir II klases buvo nutrauktas. Tad
direktorius A. Timinskis vadovavo kasmet iki 1940 m. mažėjančiam
mokinių kontingentui.
Desperatišku laikytinas Kauno rusų gimnazijos vadovybės sprendimas

nuo 1936—1937 m. m. dėstyti likusiose klasėse dalį dalykų lietuvių kal
ba. Be to, 1938 m. birželio 8 d. Mokytojų taryba ir Tėvų komitetas

prašė leidimo prijungti visas klases prie V gimnazijos ir dėstyti jose
visus dalykus lietuviškai80. Šį suvalstybinimo procesą vainikavo 1939 m.

781934 m. vasario 23 d. Kauno rusų gimnazijos Globėjų tarybos memorandumas švieti
mo ministrui // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 524, 1. 41.
791937 m. liepos 12 d. švietimo ministro įsakymo išrašas // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 523,
1.25.
801938 m. birželio 8 d. Kauno mokytojų draugijos rusų mokykloms laikyti pareiškimas
Nr. 2638 Švietimo ministerijai // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2501, 1. 26.
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rugpjūčio 24 d. Švietimo ministerijos leidimas mokiniams, perkeltiems
į Kauno rusų gimnazijos VII klasę, stoti bendra tvarka į valstybinės
gimnazijos VII klasę. Šiame dokumente taip pat akcentuota, jog „rusų

kalba jiems bus laikoma antrąja svetimąja kalba, kurios jie galės gim
nazijoje nesimokyti, bet per baigiamuosius egzaminus turės laikyti šios
kalbos egzaminą"81.

Išlikę dokumentai byloja, kad su gimnazijos žlugimu rusų visuomenės
gretose neišblėso vaikų lavinimo gimtąja kalba viltys. Šios viltys ypač
sustiprėjo lemtingų Lietuvai politinių permainų fone. 1940 m. birželio
27 d. A. Timinskis informavo Liaudies vyriausybės Švietimo ministeriją,
jog daugelis tėvų, kurių vaikai lankė pradinę mokyklą prie buvusios rusų
gimnazijos, pageidavo juos toliau ugdyti gimtąja kalba. A. Timinskis,
prašydamas ministro leidimo priimti mokinius į pirmąją reformuotą klasę,
faktiškai bandė atgaivinti Kaune rusų gimnaziją82. Vis dėlto 1940 m. lie
pos 2 d. Švietimo ministerija, buvusiam šios gimnazijos mokytojui Juozui
Žiugždai pasirašius, pateikė A. Timinskiui neigiamą atsakymą ir pareiškė
nenusiteikusi didinti privačių gimnazijų skaičiaus Kauno mieste83.

811939 m. rugpjūčio 24 d. Švietimo ministerijos pranešimas Nr. 20797 Kauno mokytojų
draugijos rusų mokyklos laikyti valdybai // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2502, 1. 18.
821940 m. birželio 27 d. Kauno rusų gimnazijos direktoriaus A. Timinskio pareiškimas
Nr. 2962 Švietimo ministerijai // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2502, 1. 6.
83Atsakyme konstatuojama: „Kadangi Tamstos vedamoji privatinė gimnazija pačių lai
kytojų nutarimu jau nuo 1937 metų sistemingai likviduojama, dėl jos likvidavimo gim
nazijos rūmai išnuomoti Kauno V valstybinei gimnazijai, tai šiais metais baigus gim
naziją paskutiniams jos buvusiems mokiniams, Švietimo ministerija laiko gimnaziją
faktiškai likviduota. Jeigu laikytojai norėtų vėl atidaryti pirmąją klasę, tai jie turėtų
gauti „Vidurinių mokyklų įstatymui vykdyti taisyklių" 2-6 str. (Vyr. Žin. Nr. 699, eil.
5361) nustatyta tvarka švietimo ministro leidimą. Kartu pastebima, kad Švietimo mi
nisterija nelinkusi didinti privačių mokyklų skaičių" (1940 m. liepos 2 d. Švietimo
ministerijos pranešimas Kauno mokytojų draugijos gimnazijos direktoriui Nr. 17293 //
LCVA, f. 391, ap. 2, b. 2502, 1. 5).
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3.1. Rusų pasiskirstymas pagal darbinės veiklos sritis
Šaltiniai, atspindintys rusų Lietuvoje 1918-1940 m. darbinės veiklos
pobūdį, nėra gausūs ir informatyvūs. Iš jų solidžiausias - 1923 m.
pirmasis visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas. Šio surašymo duo
menys leidžia išskirti svarbiausias sritis, kuriose tuo metu dirbo rusai,

taip pat nustatyti rusų kiekybinį svorį kiekvienoje iš jų. Kita vertus,
derėtų pritarti tyrinėtojams, manantiems, jog 1923 m. surašyme etninių
grupių darbinės veiklos duomenys susisteminti nenuosekliai, o dėl šios
priežasties atsirado pagrindas įvairioms jų interpretacijoms. Pasak isto
riko Gedimino Vaskelos, „Centrinis statistikos biuras pateikė dažniausiai
absoliučius skaičius, įvairiose lentelėse duomenys nėra visiškai tapatūs
(pvz., vienoje vietoje kalbama tik apie Lietuvos piliečius, kitoje - apie
visus gyventojus, arba vienoje lentelėje pateikiami duomenys apie visas
tautybes, kitoje - tik apie kelias svarbesnes ir t. t.), tad įvairūs autoriai

ir skaičiuoja įvairiai" (Vaskela 2006: 142). Geriau pažinti procesų tuo
metėje Lietuvos darbo rinkoje dinamiką ir etninių grupių padėtį vei
kiausiai padėtų antrasis visuotinis gyventojų surašymas, tačiau, kaip jau

minėta, jis nebuvo atliktas iki pat 1940 m. Juolab kad po 1923 m.
surašymo šalį ištiko reikšmingi vidaus politikos ir ekonomikos pokyčiai,
taip pat neaplenkė XX a. ketvirtojo dešimtmečio pasaulinės ekonomikos

krizės padariniai. Išlikusių šaltinių informacija šiuo požiūriu yra per
nelyg fragmentiška ir negali prilygti išsamumu gyventojų surašymo
duomenims.
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Pažymėtina, kad 1923 m. surašymo metu visi Lietuvos piliečiai bu
vo priskirti vienai iš šešių darbinės veiklos sričių: 1) žemės ūkio;
2)pramonės; 3) prekybos; 4) valstybės ir visuomeninės tarnybos;
5) susisiekimo ir transporto arba 6) „kitoms". Sprendžiant iš šio surašy

mo duomenų publikacijos, žemės ūkiui priklausė žemdirbystės, sodinin
kystės, daržininkystės, gyvulininkystės, miškininkystės ir žuvininkystės
šakos. Į pramonės apibrėžimą pateko pluošto, popieriaus ir poligrafijos,

mineralų ir maisto produktų gamyba, taip pat metalo dirbinių ir cheminių
produktų gamyba, medžio ir gyvulinių produktų apdirbimas, statybos.
Transporto ir susisiekimo srities šakomis įvardyti geležinkeliai, vandens
keliai, paštas, telegrafas ir telefonas, vežikai ir kitos transporto rūšys,
prekybos - kredito įstaigos, viešbučiai, smuklės ir kt. Valstybės ir visuo
meninės tarnybos šakomis buvo laikoma politinė administracija, teismai,
tikyba, medicina, švietimas, technika, literatūra ir menas, krašto apsauga.

Tuo tarpu „kitiems" individų pragyvenimo šaltiniams buvo priskirti as
menys, gyvenę iš kapitalo ir pensijų, namų patarnavimų, padienių darbų
ir kt. Etninių grupių pasiskirstymas išvardytose šakose nebuvo fiksuoja

mas (Lietuvos gyventojai 1925: 224-225).
1923 m. surašymo metu visi šalies piliečiai buvo suskirstyti į katego
rijas pagal ekonominio aktyvumo laipsnį. Iš viso šiuo pagrindu išskirtos
3 kategorijos: 1) „savarankių gyventojų"; 2) „nesavarankių gyventojų"; ir

3)asmenų, kurie nepriskyrė savęs nė vienai iš šių kategorijų ar pateikė
surašinėtojams nesuprantamą atsakymą. Savarankiškais įvardijami gyven
tojai, kuriems surašymo dieną sukako ne mažiau kaip 10 metų ir kurie

turėjo pajamų iš darbinės veiklos (1 379 132 asmenys, arba 68,0 proc).
G. Vaskela juos apibūdina ekonomiškai aktyvių gyventojų sąvoka, kuri
vartojama ir aptariamu atveju. Tuo tarpu į nesavarankiškų kategoriją
įtraukti gyventojai, kurie neturėjo uždarbio ir kuriems surašymo dieną

nebuvo sukakę 10 metų (649 549 asmenys, arba 32,0 proc). Likusiųjų
skaičius buvo nedidelis (290 asmenų, arba 0,1 proc.) (Lietuvos gyventojai
1925: LIV). Visi ekonomiškai aktyvūs piliečiai pagal statusą darbo rinko
je buvo suskirstyti į 4 socialines grupes: 1) šeimininkus ir administratorius;
2) dirbančius šeimos narius; 3) tarnautojus; 4) darbininkus (Lietuvos gy-
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ventojai 1925: LVI)1. Šis gyventojų suskirstymas leidžia įvertinti, kokią
proporcinę dalį etninėse grupėse sudarė savininkai, savininkams pavaldūs
tarnautojai ir menkos kvalifikacijos samdoma darbo jėga.

Rusų pasiskirstymą pagal darbinės veiklos sritis tiksliausiai parodo
ekonomiškai aktyvių narių rodikliai. Jie byloja, kad absoliuti dauguma
rusų darbavosi žemės ūkyje (78,5 proc). Rusų, dirbusių pramonės srityje,
nuošimtis siekė 7,5 proc, valstybės ir visuomeninėje tarnyboje - 3,2 proc,
prekyboje - 0,8 proc, transporto ir susisiekimo srityje - 1,1 proc, „ki
tose srityse" - 8,9 proc. Išvardyti rodikliai beveik atitiko visų Lietuvos

piliečių, kurie dirbo žemės ūkio (78,9 proc), valstybės ir visuomeninės
tarnybos (3,2 proc), transporto ir susisiekimo (1,0 proc.) ir „kitose"

(8,4 proc) srityse bendrą vidurkį. Šis vidurkis pramonėje (6,2 proc.)
buvo žemesnis nei rusų gretose, tuo tarpu prekyboje - aukštesnis

(2,4 proc.) {Lietuvos gyventojai 1925: LIV, LX). Analogiški nepiliečių
duomenys buvo apibendrinti neskirstant jų pagal etninės kilmės požymį.
Šių duomenų nepakanka nustatyti, kokiose darbinės veiklos srityse daly
vavo rusai, neįgiję arba praradę iki 1923 m. surašymo Lietuvos pilietybę.

Taigi, išvardyti rodikliai labiau atspindi rusų senbuvių nei porevoliucinio
srauto migrantų darbinės veiklos pobūdį. Tikėtina, jog tarp migrantų bu
vo daugiau aukšto išsilavinimo ir profesinio pasirengimo lygio asmenų.
Kita vertus, ši prielaida dar nesuteikia rimto pagrindo manyti, jog dau-

l šeimininkų ir administratorių kategoriją buvo įtraukti ne tik šeimininkai, bet ir kom
panionai, bendrasavininkiai, akcinių bendrovių valdybų nariai ir kt. Valstybės ir vi
suomeninėje tarnyboje šeimininkais ir administratoriais buvo laikomi: administracijos
srityje — vyriausybės nariai, Seimo atstovai, valdininkai nuo XIV kategorijos, burmis
trai, savivaldybių institucijų pirmininkai ir nariai; religijos srityje - visų religinių
organizacijų administratoriai (klebonai) ir administracijos nariai (vikarai); teismo sri
tyje - visi teisėjai ir jų teisėmis besinaudojantys asmenys, taip pat advokatai ir notarai;
švietimo srityje - visi privačių mokyklų vedėjai, laisvai praktikuojantys mokytojai ir
švietimo srities valdininkai nuo XIV kategorijos. Krašto apsaugos srityje tokio paskirs
tymo nebuvo, nes vyriausiasis karo vadas (krašto apsaugos ministras) buvo laikomas
vyriausybės nariu, o vyresnieji karininkai - nurodyti tarnautojais. Prie tarnautojų ir
darbininkų priskirti visi dirbantieji kitų sąskaita ir atsakomybe. Išimtinai ar daugiausiai
fizinį darbą dirbę asmenys buvo priskiriami darbininkų kategorijai, kiti - tarnautojų
(Lietuvos gyventojai 1925: LVI).
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guma migrantų išvengė būtinybės dirbti nekvalifikuotą darbą ir lengvai
įsitvirtino prestižinėse veiklos srityse.
Ekonomiškai aktyvių rusų piliečių nuošimtis žemės ūkyje buvo ma
žesnis nei lietuvių (84,5 proc.) ir lenkų (83,3 proc), tačiau didesnis nei
vokiečių (58,6 proc). Ligšiolinių tyrimų duomenys rodo, kad rusų su
vienodėjimą pagal darbinės veiklos pobūdį su vietos gyventojų dauguma
ypač lėmė Rusijos imperijos biurokratijos, kariuomenės ir kitų segmentų
atstovų evakuacija iš lietuviškų gubernijų 1915 m. Rusus nepriklausomo
je Lietuvoje, panašiai kaip ir LDK lietuvių etninėse žemėse iki 1795 m.,
daugiausiai reprezentavo žemdirbiai ir smulkūs amatininkai2. Žemdirbys

tė tradiciškai buvo nebūdinga žydams (5,9 proc). Žydai telkėsi miestuo
se ir miesteliuose, kur aktyviai dalyvavo prekybos ir pramonės srityse
(atitinkamai - 29,9 proc. ir 22,0 proc. visų ekonomiškai aktyvių šalies

žydų). Tuo tarpu rusai pagal dalyvavimo pramonėje ir prekyboje rodiklius
neprilygo ne tik žydams, bet ir vokiečiams (16,6 proc) (apskaičiuota
pagal Lietuvos gyventojai 1925: LIV, LX; taip pat žr. 3.1 pav.).
1923 m. surašymo duomenys rodo, kad dauguma Lietuvos etninių gru

pių pagal savininkų ir darbininkų nuošimtį žemės ūkyje atsidūrė panašioje
padėtyje. Rusų gretose savininkai sudarė 24,4 proc. visų ekonomiškai ak
tyvių narių, darbininkai — 17,0 proc. (tarp lietuvių — atitinkamai 22,7 proc.
ir 21,6 proc, lenkų - 25,2 proc. ir 18,1 proc, vokiečių - 21,4 proc. ir
17,4 proc, baltarusių - 25,5 proc. ir 20,6 proc). Tik tarp žydų buvo

užfiksuotas itin aukštas savininkų (31,3 proc.) ir menkas darbininkų
(8,9 proc.) nuošimtis. Spėtina, kad santykinai žemą rusų žemės savininkų
rodiklį, bėjau minėtos 1915 m. evakuacijos, lėmė 1922 m. žemės reformos

R. Vėbros skaičiavimais, 1897 m. dabartinės Lietuvos teritorijoje iš 133 831 ekono
miškai aktyvių „rusų, baltarusių ir ukrainiečių" kategorijos atstovų žemės ūkiu vertė
si „tik" 54 672 (40,8 proc), tarnavo kariuomenėje - 41 812 (31,2 proc), dirbo valdi
ninkais - 3590 (2,7 proc). Šios kategorijos atstovai biurokratiniame aparate ir
kariuomenėje sudarė atitinkamai 46,0 proc. ir 77,1 proc. visų darbuotojų. Jų nuošimtis
žemės ūkyje (12,2 proc.) atitiko bendrą Lietuvos gyventojų vidurkį (Vėbra 1990:
142-143). 1934 m. duomenimis, „rusų, baltarusių ir ukrainiečių" kategorijos atstovai
pagal valstybės tarnautojų nuošimtį (1,04 proc.) kartu su žydais (1,2 proc.) ir vokie
čiais (0,96 proc.) atsidūrė lietuvių (96,26 proc.) šešėlyje (Lietuvos statistikos metraštis
1936: 306-307; taip pat žr. 3.2 lentelę).
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ir nekilnojamojo turto restitucijos padariniai3. Šios reformos metu iš esmės
buvo panaikinta stambi rusų dvarininkų žemėvalda ir nusavinta dalis vals

tiečių kolonistų ūkių, įgytų XX a. pradžioje per Valstiečių ir Bajorų žemės
bankus. Taigi, iki 1940 m. Lietuvoje, išskyrus keletą dvarininkų, daugiau

siai išliko smulkūs rusų ūkininkai (pvz., LDK sentikių ir XIX a. kolonis
tų palikuonys), vertęsi tiesiogiai žemės dirbimu4. Dalis valstiečių, neteku
sių dėl reformos savo žemės nuosavybės, veikiausiai buvo priversti nuo
moti sklypus arba parsisamdyti darbams pas kitus ūkininkus.
Pramonėje buvo būdingas žemas rusų savininkų (20,2 proc.) ir aukštas

darbininkų (60,5 proc.) nuošimtis. Panašiais rodikliais pasižymėjo balta
rusiai (atitinkamai 19,4 proc. ir 64,2 proc), tačiau kitose etninėse grupėse
santykis buvo palankesnis savininkams (lietuvių - atitinkamai 27,0 proc.
ir 49,5 proc, lenkų - 26,8 proc. ir 54,3 proc, vokiečių - 27,5 proc. ir
51,7 proc, žydų - 37,1 proc. ir 39,1 proc) (apskaičiuota pagal Lietuvos
gyventojai 1925: 295-296). Istoriko J. Valkausko teigimu, 1923 m. tarp
Lietuvos pramonės proletariato rusai sudarė 3,8 proc, tuo tarpu lietuviai 68,4 proc, žydai - 17,4 proc, vokiečiai - 3,9 proc. (Valkauskas 1992: 49).
Manytina, kad rusų dalyvavimas šioje srityje smarkiai priklausė nuo vals
tybės pramonės plėtros lygio ir raidos, paklausių pramonės šakų, ankstes

niais laikais susiklosčiusių Lietuvoje etninių grupių dalyvavimo pramonė
je tradicijų. Aukštas darbininkų nuošimtis rodo, kad rusai daugiausiai

Pasak G. Vaskelos, 1919 m. 66,4 proc. privačių ūkių, turėjusių daugiau kaip 100 dešim
tinių, priklausė lenkų dvarininkams, tuo tarpu apie 10 proc. - rusų. Prieš Pirmąjį pasau
linį karą Jurgis Naryškinas, valdęs apie 32 000 ha, taip pat Sergejus Vasilčikovas - apie
20 000 ha, buvo stambiausi rusų dvarininkai. Pagal žemės reformos nuostatas iš indivi
dų buvo nusavinami žemės plotai, viršiję 80 ha. 1929 m. tautininkų vyriausybė padidino
nenusavinamos žemės normą iki 150 ha. Tiems, kurie šios pataisos metu buvo praradę
savo žemę, jos nebeatgavo (Vaskela 1998: 58, 64).
1923 m. surašymo duomenys nepatvirtina šio teiginio. Vis dėlto 1897 m. surašymo
duomenimis, tuometėje Kauno gubernijoje žemdirbyste vertėsi 5936 ekonomiškai ak
tyvūs šioje srityje rusai. Kitose žemės ūkio šakose buvo užfiksuoti gerokai mažesni
rusų gausumo rodikliai: gyvulininkystėje - 263, miškininkystėje - 61, žuvininkystėje
ir medžioklėje - 48 (IlepeaH eceo6iųan nepenucb ... (T. 17) 1904: 150-156). Nėra
rimto pagrindo manyti, kad po Pirmojo pasaulinio karo rusų padėtis šiuo atžvilgiu būtų
radikaliai pasikeitusi.
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dirbo pramonėje kaip menkai kvalifikuota darbo jėga. Jiems retai buvo
būdinga steigti ir išlaikyti nuosavas įmones. Spėtina, jog samdomi rusų
darbininkai daugiausiai išsisklaidė po fabrikus ar privačias įmones5.
1923 m. surašymo metu iš viso užfiksuota 513 rusų savininkų, tačiau

šis skaičius nebūtinai atitiko įmonių skaičių (pvz., dalį jų galėjo valdyti
bendrasavininkiai). Išlikusių šaltinių duomenys itin fragmentiški, bet leidžia
teigti, kad rusų įmonės dažniausiai buvo smulkios (artelės, dirbtuvės, lent
pjūvės, malūnai ir kt.). Pvz., nuo 1922 m. Sergejus Fanstilis (Cepeeū

0aHcmwib) Šančiuose išlaikė mūrinį dviejų aukštų elektros malūną, ku
riame dirbo du darbininkai6. 1923 m. Borisas Andrejevas su Česlovu Bui

vydu turėjo Kaune cinkogranjos įmonę, gaminusią cinko klišes pagal
valstybės ir privačius užsakymus. Įmonėje dirbo 3 darbuotojai7. 1924 m.

Olga Olsufjevienė (Onbza Osicycpbeed) išlaikė Pamūšio dvare (Šiaulių aps.,
Lygumų vis.) garo malūną, kuriame dirbo 2 darbininkai8. 1901-1924 m.

Mikolajus Chruščiovas {HuKonaū Xpytųee) turėjo Dirvonų dvare (Taura
gės aps., Eržvilko vis.) malūną, lentpjūvę ir gontų dirbtuvę. Juose dirbo

1 tarnautojas ir nuo 5 iki 9 pilnamečių darbuotojų9. Nuo 1860 m. minė
tam dvarininkui priklausė plytų ir vamzdžių dirbtuvė (veikė tik nuo ge
gužės iki rugsėjo), kuri kasmet pagamindavo apie 76 000 plytų. Joje
dirbo 4 darbininkai10. Kraštotyrininko Algimanto Muturo teigimu, ilga

metis Papilės apylinkių batsiuvys M. Čiupkovas iš Daubiškių turėjo nuo-

5Pvz., 1922 m. Kauno Kristaus Prisikėlimo stačiatikių katedros protojerėjaus E. Kaliskio brolis Pavelas dirbo brolių Solomonų tabako fabrike (1922 m. rugsėjo 18 d. Pave
lo Kaliskio prašymas VRM // LCVA, f. 394, ap. 4, b. 43, 1. 519).
61922 m. balandžio 22 d. Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės skyriaus
klausimų ir atsakymų lapas // LCVA, f. 388, ap.2a, b. 117, 1. 3.
71923 m. spalio 26 d. Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės skyriaus
klausimų ir atsakymų lapas // Ibid, 1. 4.
81924 m. birželio 15 d. Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės skyriaus
klausimų ir atsakymų lapas // Ibid, 1. 7.
91924 m. birželio 15 d. Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės skyriaus
klausimų ir atsakymų lapas // Ibid, 1. 9.
101924 m. birželio 15 d. Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Pramonės skyriaus
klausimų ir atsakymų lapas // Ibid, 1. 10.
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savą dirbtuvę ir mokinių. Kitas šios giminės atstovas vertėsi batsiuvyste

dirbtuvėlėje, kurią atidarė Kaune (Muturas 2004: 325-337).
Atliktos 1929 m. Lietuvos pramonės įmonių adresų knygos ir 1933 m.
Lietuvos prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos kalendoriaus
analizės duomenys leidžia teigti, jog savininkų gretose rusiškas pavardes

akivaizdžiai užgožė žydiškos ir lietuviškos. Daugumos rusų įmonių vei
kla buvo orientuota į smulkias paslaugas". Sprendžiant iš minėtų šaltinių,
rusai (neatmestina - porevoliucinio srauto migrantai) atstovavo Lietuvo

je kai kurių užsienio valstybių pramonės įmonių interesams12. Vis dėlto
šie duomenys yra pernelyg fragmentiški kategoriškiems vertinimams. Tad

lietuvių istoriografijoje būtų pravartus tyrimai, kurie praplėstų suvokimą
apie rusų pramonės įmonių spektrą. Be to, rusų matomumą pramonėje
greičiausiai slopino panašių „vizitinių kortelių", kokiomis žydams tapo
Ch. Frenkelio odos fabrikas ar I. B. Volfo ir Engelmano alaus darykla,
o vokiečiams - brolių Tilmansų metalo dirbinių fabrikas, stoka.
1923 m. surašymo duomenys atskleidė, kad bene mažiausiai rusų dir

bo prekyboje. Savininkų nuošimčiu šioje darbinės veiklos srityje rusus
(34,3 proc.) lenkė lietuviai (38,1 proc), žydai (54,9 proc), lenkai
(45,8 proc.) ir baltarusiai (36,0 proc), atsiliko - vokiečiai (26,0 proc).
Pagal darbininkų nuošimtį šioje srityje rusai atsidūrė pirmoje pozicijoje
" Pvz., 1929 m. Lietuvos pramonės įmonių adresų knygos duomenys leidžia spėti, kad
rusai įvairiuose miestuose išlaikė kalvę (S. Zagoralovas, Kaunas), fotoateljė (T. Solov
jovas, Jonava), metalo liejyklą (G. Šaliapinas, Jonava), malūnus (N. Chruščiovas, Tau
ragės aps.; akcinė bendrovė Romanovas ir įpėdiniai, Kalvarija), paminklų dirbtuves
(D. Ruseckis, Kaunas; J. Glušenkovas, Panevėžys), siuvyklą (A. Baranovas, Kaunas),
skrybėlių dirbtuvę (M. Karabanovas, Kaunas) (Linka, Kernauskas 1929). Kitame šalti
nyje minimas Mikas Belaporovas (dažytojas, Raseiniai), Simas Rumiancevas (akcinė
bendrovė „Miškas", prokuristas, Žasliai), P. Archipovas (automobilių nuoma, Utena),
J. Archipovas (mėsos produktų gamyba, Utena). M. Nikolskienė (kosmetologijos kabi
netas, Kaunas) ^Lietuvos prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos kalendo
rius adresų knyga 1933 metams 1932: 136, 154, 168, 170).
12 Pvz., „Strowger" fabrikų sąjungos įgaliotiniu Lietuvai dirbo D. Falejevas, tarptautinių
miegamųjų vagonų gamybos bendrovės direktoriumi Baltijos šalyse J. Iljinas, o skal
bimo miltelių bendrovės „Persil" atstovu Klaipėdos krašte - F. Sokolovas (Lietuvos
prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos kalendorius adresų knyga 1933
metams 1932: 136, 154, 168, 170).
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(31,4 proc). Tai itin ryškus kontrastas, lyginant su analogišku žydų rodik
liu (9,9 proc.) (žydai sudarė apie 77,5 proc. visų prekybos srityje dirbusių
šalies piliečių) (apskaičiuota pagal Lietuvos gyventojai 1925: 295-296)13.
Išlikusių šaltinių duomenys liudytų, kad rusai nepaliko ryškesnio pėdsako
stambaus verslo ar prekybos sferoje. Tad tikėtina, jog 1923 m. surašyme

užfiksuotas kuklus 90 rusų savininkų rodiklis labiausiai buvo susijęs su
asmenų, išlaikiusių smulkias ir vidutines prekybos įmones arba kontoras,

veikla. Užuominos šaltiniuose leidžia manyti, kad minėtose įmonėse daž
nai vyko prekyba savo rankų darbo produktais14. Menkas rusų įmonių

skaičius taip pat leistų kelti prielaidą, jog rusų samdiniams prekybos sri
tyje dažniausiai teko glaustis kitataučių savininkų išlaikomose įstaigose.
Išlikusių šaltinių ir ligšiolinių tyrimų duomenys rodo, kad rusai paly
ginti ryškiai atsiskleidė valstybės ir visuomeninėje tarnyboje. 1923 m.
surašymo duomenimis, šioje srityje rusai pagal savininkų nuošimtį

(12,6 proc.) gerokai atsiliko nuo žydų (29,6 proc.) ir lenkų (22,9 proc),
tačiau lenkė lietuvius (5,5 proc.) ir vokiečius (11,7 proc). Tarnautojų
kategorijoje rusai (79,8 proc) nusileido tik lietuviams (83,8 proc.) ir
pirmavo prieš žydus (63,7 proc), lenkus (60,4 proc.) ir vokiečius
(70,5 proc) (apskaičiuota pagal Lietuvos gyventojai 1925: 295-296).
Rusų dalyvavimas valstybės ir visuomeninėje tarnyboje aptariamu laiko

tarpiu reiškė ne tiek prisidėjimą prie šalies valdymo, kiek prie švietimo,
kultūros, krašto apsaugos ir kitokių visuomeninių įstaigų kūrimo bei plė
totės. Šiose įstaigose daugiausiai dirbo rusų inteligentai, įskaitant senbu
vius ir porevoliucinio srauto migrantus, tačiau rusų buvo ne tik tarp
gerai pažįstamų ar matomų Lietuvos visuomenei veikėjų, bet ir tarp ma
žiau kvalifikuoto techninio personalo (išsamiau žr. poskyrį Rusų profesi

nis išsilavinimas: žinių pritaikymo galimybės).
13Pastebėtina, jog dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kauno gubernijoje prekybos srityje
dominavo žydai, sudarę 73,2 proc. visų darbuotojų. Po jų rikiavosi lenkai (16,1 proc.),
tuo tarpu bendras rusų ir baltarusių nuošimtis siekė apie 5 proc. (Vėbra 1990: 120).
141929 m. Lietuvos pramonės įmonių adresų knygos analizė bylotų, kad rusai išlaikė
keletą alumi prekiaujančių užeigų (J. Baibakovas, P. Pavlovas; abu iš Kauno), dešrų
krautuvę (V. Simonovas, Jonava), vertėsi kailių ir skrybėlių (J. Trigubovas, Mažeikiai),
geležies dirbinių (M. Ščerbakovas, Simnas), kolonialine (O. Pustelnikovas ir I. Smariga, Kaunas; F. ir P. Golubovai, Krivošejevas, F. Kriučkovas, Jonava; E. Radionovas,
Rimkų k.; S. Anisimenko, Paskutiškių k.) prekyba (Linka, Kernauskas 1929).
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Kauno miesto pradinės mokyklos Nr. 33 (rusų) mokiniai ir mokytojai su Lietuvos stačiatikių
metropolitu Eleuterijumi ir protojerėjumi Vasilijumi Nedveckiu (1937 m.)

Kauno miesto pradinės mokyklos Nr. 33 (rusų) mokiniai ir mokytojai su Kauno miesto sentikių
parapijos ganytoju Nikolajumi Kozlovskiu (1936 m.)

Šaltinis: Kauno apskrities pedagoginis muziejus
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Kauno rusų gimnazijos direktorius

Kauno rusų gimnazijos mokytojas

Aleksandras Timinskis

Jonas Geštautas

.-*?

Kauno rusų gimnazijos mokytojas

Kauno rusų gimnazijos mokytojas

Markas Markovičius

Juozas Konganchauskas

Šaltinis: Kauno apskrities pedagoginis muziejus
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Kauno rusų gimnazijos mokytojų kambarys

Lietuvos rusų mokytojų ir švietimo veikėjų suvažiavimo dalyviai (1926 arba 1928 m.)

132.

Šaltinis: Kauno apskrities pedagoginis muziejus
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Naujiyų metų šventė Kauno rusų gimnazijoje

I
Mokinių mankšta Kauno rusų gimnazijos koridoriuje

Šaltinis: Kauno apskrities pedagoginis muziejus
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Mokinių mankšta Kauno rusų gimnazijos kieme

Tatjanos šventė Kauno aisų gimnazijoje

73^

Šaltinis: Kauno apskrities pedagoginis muziejus

Trys Zubovų kartos:
senelis Vladimiras (1862-1933),
tėvas Vladimiras (1887-1959)
ir sūnus Vladimiras (Vladys) (1909-2007)

Prezidento Kazio Griniaus ir Ministrų kabineto narių vizitas pas Vladimirą Zubovą
Ginkūnų dvare (1926 m.)

136

Šaltinis: Šiaulių miesto ..Aušros" muziejus

Dirigentas Vytautas Marijošius, operos solistai Kipras Petrauskas,
Fiodoras Šaliapinas ir Juozas Mažeika

Po Š. Guno operos „Faustas": Juozas Mažeika, Jadvyga Vencevičaitė, Aliodija Dičiūtė, Fiodoras
Šaliapinas, Aleksandra Staskevičiūtė, Kipras Petrauskas (1934 m.)
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Šaltinis: Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Lietuvos valstybės teatro kolektyvas su Fiodoru Šaliapinu po Š. Guno operos „Faustas" (1934 m.)
Šaltinis: Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Inteligentų susirinkimas pas kunigaikštį llarijoną Vasilčikovą Jurbarko dvare
Šaltinis: Jurbarko krašto muziejus
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Derėtų pridurti, kad žemės ūkis buvo būdingiausias rusų užsiėmimas

ir kaimyninėse Baltijos šalyse, tačiau jose rusai gausiau nei Lietuvoje
atstovavo miesto profesijoms. Pvz., 1930 m. antrojo Latvijos visuotinio
gyventojų surašymo duomenimis, žemės ūkyje dirbo 72,2 proc. visų ru

sų ir baltarusių (jie surašyme nebuvo išskirti į atskiras etnines kategori
jas - aut. pastaba). Atotrūkis tarp rusų ir etninės daugumos atstovų Lat

vijoje buvo kur kas ryškesnis nei Lietuvoje, nes šioje srityje darbavosi
tik 64,1 proc. ekonomiškai aktyvių latvių. Rusų nuošimtis pramonėje

buvo palyginti aukštas (11,1 proc), tačiau pagal šį rodiklį jie atsidūrė
paskutinėje vietoje tarp visų Latvijos etninių grupių. Rusų nuošimtis pre
kyboje siekė 2,6 proc, transporto ir susisiekimo srityje - 3,0 proc, vals

tybės tarnyboje - 1,8 proc (OefirMaHe 2000: 7, 8; Spekke 2006: 8).
Pastebėtina, jog apie 75,0 proc. rusų gyveno Latgaloje, kur sudarė smul

kių ūkininkų su ekonomiškai nepelningais ūkiais segmentą. Tuo tarpu
Kurše ir Žiemgaloje rusai gerokai dažniau užsidirbdavo iš amatų ar pre
kybos. Apie 14 proc. visų rusų rezidavo šalies ekonominiame centre

Rygoje (Spekke 2006: 213; TaBpHJiHH 2006; Bojtkob 2007).
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Estijoje rusai gausiau negu kitose
Baltijos šalyse vertėsi ne žemės ūkio darbais. 1934 m. antrojo visuotinio
Estijos gyventojų surašymo duomenimis, žemdirbiai tarp jų sudarė tik
51,0 proc (estų - 48,6 proc.) visų darbuotojų. Tuo tarpu pramonėje
dirbo 25,8 proc. rusų, prekyboje - 6,0 proc, valstybės ir visuomeninė
je tarnyboje - 4,6 proc, transporte ir susisiekime - 1,7 proc, namų
priežiūros ir individualių paslaugų srityje — 3,7 proc. (žr. 3.2 pav.). Nors
šie rodikliai nedaug skyrėsi nuo etninės daugumos rodiklių, rusai gero
kai atsiliko nuo estų savininkų, disponavusių samdomais darbininkais,

nuošimčiu. Ekonomiškai aktyvių estų gretose šis rodiklis siekė 8 proc,
rusų - 1,5 proc. (be samdomų darbininkų - atitinkamai 28,8 proc ir
20,8 proc). Palyginti silpnos rusų savininkų su samdoma darbo jėga

pozicijos išliko žemės ūkyje ir pramonėje (1,3 proc. ir 2,2 proc), stip
resnės - prekyboje (11,1 proc.) (HcaKOB 2001: 31).
Dauguma rusų dirbo kaime, nors jų nuošimtis Estijos miestuose buvo
didesnis nei Lietuvoje (atitinkamai - 24,3 proc. ir 14,8 proc.) (žr. 3.3 dia
gramą). Kita vertus, apie pusė rusų rezidavo Pečiorų regione. Šis priklau
sė iki Pirmojo pasaulinio karo Pskovo gubernijai, kuri buvo viena iš la

biausiai ekonomiškai atsilikusių Rusijos imperijoje. Po karo apie 90 proc.
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šio regiono gyventojų vertėsi žemės ūkiu, nors bendras šios srities dar

buotojų rodiklis Estijoje siekė tik 58,9 proc. Jų socialinei padėčiai ir
darbinės veiklos pobūdžiui skaudžiai atsiliepė atskirtis nuo Rusijos im
perijos rinkos, kuri iki Pirmojo pasaulinio karo buvo svarbus pajamų
šaltinis (prekių pardavimas, parsisamdymas darbams ir kt.)15. Po 1918 m.
žvejai ėmėsi jiems neįprastų žemės ūkio darbų (pvz., augino pramonei

agurkus, svogūnus ir cikoriją), nors buvo įpratę laikyti prie namų tik
nedidelius daržus, prižiūrimus moterų. Maža šalies rinka vertė rusus parsisamdyti vandens kanalų kasimui ir darbams durpynuose. Vaikai, sulau
kę septynerių metų, dažnai buvo atiduodami piemenauti į estų ūkius.
Penkiolikmečiai dažnai tapdavo šiuose ūkiuose samdiniais, maitinančiais

visą šeimą. Estijos tyrinėtojų teigimu, padėtis ėmė kisti, ėmus rusų ūkiuo
se šeimininkauti jaunesnės kartos ūkininkams. Jie sėkmingiau prisitaikė
prie vietos sąlygų (CepreeB 2001).
Gerokai sudėtingiau statistiškai apibūdinti rusų migrantų darbinės veik
los pobūdį aptariamu laikotarpiu Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.
Ligšiolinių tyrimų duomenys rodo, kad tikslių šio pobūdžio duomenų
neturėjo nė viena senojo žemyno valstybė. Faktas, kad iš Sovietų Sąjun
gos po 1917 m. Spalio perversmo daugiausiai emigravo išsilavinusių

sluoksnių atstovų su proporcingai itin didele kariškių dalimi, savaime
mažai ką atskleidžia apie šių žmonių užsiėmimus svetur16. Rusijos so
ciologės I. Sabenikovos teigimu, rusų migrantų, kurie ieškojo darbo įvai-

Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad XIX a. antroje pusėje-XX a. pradžioje Kauno
gubernijos rusams reikšmingais traukos centrais tapo Ryga ir Peterburgas. Paminėtina,
kad kolonistai iš Kėdainių apylinkių pardavinėjo Peterburge pačių augintas braškes.
Šiaulių ir Vilkmergės (Ukmergės) apskričių rusai ieškojo Kuršo gubernijoje, taip pat
Liepojos ir Rygos miestuose papildomų uždarbių (pvz., miško, stalių, mūrijimo dar
bai). Račiai vežė ir pardavinėjo kaimyninės gubernijos miestuose pačių pagamintą pro
dukciją (plačiau žr. CraHKeBHH 1909).
M. Rajevo teigimu, migrantų ankstesni užsiėmimai buvo įvairūs. Migrantams priklausė
Rusijos intelektualinio elito ir smulkiosios buržuazijos atstovai, menininkai, amatinin
kai, darbininkai, tarnautojai ir valstiečiai, ,jeigu priskirtume jiems kazokus". Tradicinė
didžiarusiškoji valstietija jų gretose sudarė nedidelę mažumą. Apie 2/3 suaugusių mi
grantų turėjo vidurinį išsilavinimą, beveik visi - pradinį, kas septintas - universiteto
diplomą (PaeB 1994: 15,41).
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riose valstybėse, apskaitą atliko išimtinai rusų žiemetijų ir miestų (rus.
3eMCKo-2opodcKue) organizacijos. Šių apskaitų duomenys niekuomet ne
buvo centralizuotai sisteminami, todėl yra menkos galimybės rekonstruo
ti rusų migrantų pasiskirstymą pagal darbinės veiklos sritis. Minėta moks
lininkė daro gana atsargią išvadą, kad pramonės darbininkai ir amatinin

kai sudarė apie 23 proc. rusų migrantų, kurie kreipėsi įsidarbinimo klau
simu į žiemetijų ir miestų organizacijas. Žemės ūkio darbuotojų nuošim
tis jų gretose galėjo siekti apie 41 proc, tuo tarpu inteligentų, dirbusių
fizinį darbą, - 31 proc, inteligentų, dirbusių pagal „inteligentiškas spe
cialybes" - 5 proc. Remiantis šiais skaičiavimais, išeitų, jog apie 90 proc.

migrantų, nepaisant aukšto išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos lygio,
dirbo būtent fizinį darbą (Ca6eHHHKOBa 1997: 164).
Rusų migrantų darbinės veiklos pobūdis ne viename jų susitelkimo
židinyje įgaudavo savitą specifiką dėl lokalių veiksnių. Lietuva priklausė
valstybėms, kuriose šių migrantų skaičius buvo santykinai mažas. Čia
neapsistojo stambios buvusių Baltosios armijos karininkų arba kazokų

grupės kaip Serbijos, Kroatijos ir Slovėnijos karalystėje, Bulgarijoje ar
Čekoslovakijoje. Lietuva netapo rusų intelektualų, menininkų ar literatų

traukos šalimi kaip Prancūzija, nors VDU dirbo keletas neabejotinai iški
lių asmenybių. Kita vertus, porevoliucinė rusų migracija - tai ne tik ta
lentingi išradėjai, akademikai, dailininkai, rašytojai ar baletmeisteriai17.

Migrantai įvairiose šalyse dėl politinių aplinkybių ir neapibrėžto socialinio
statuso atsidurdavo neįprastose jiems darbinės veiklos srityse. Pvz., Pran
cūzijoje populiariausia „rusiška" profesija tapo taksi vairavimas. Už au
tomobilių vairo atsidūrė caro armijos generolai ir kunigaikščiai. 1934 m.

Dabartinėje Rusijos istoriografijoje pažymima, jog migrantai dažniausiai džiaugėsi bet
kokiu darbu: „Buvęs rūmų didikas skuto bulves virtuvėje, generalgubernatoriaus žmo
na stovėjo už prekystalio, buvęs valstybės tarybos narys ganė karves. Karininkų žmo
nos tapdavo skalbėjomis, parsisamdydavo tarnaitėmis. Pasirodymas apsivilkus gerą
kostiumą, pietavimas madingame restorane buvo smerktinas. Tai galėjo sau leisti tik
spekuliantai <...>. Daugumai socialinio statuso smukimas buvo toks skaudus, kad kai
kurie karininkai gėdijosi pranešti užsieniečiams savo laipsnį. Vokietijoje vieno valstie
čio samdiniu 20 metų dirbo rusas, kuris, kaip paaiškėjo po jo mirties iš dokumentų,
turėjo Rusijos imperijos generolo rangą" (HoHueB, Jle6e^eBa, Ha3apoB, Okopokob
2001: 45,48).
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rusų taksistų skaičius Paryžiuje siekė apie 2000, o kunigaikštis Aleksand
ras Trubeckojus {AjieKccmdp Tpy6eųt<oū) vertėsi šiuo darbu apie 40 metų.
Maža to, taksi vairavimas buvo laikomas privilegijuotu užsiėmimu

(Mhvxhh 2001). Mažoje gyventojų skaičiumi agrarinėje Lietuvoje stigo
panašios terpės formuotis „rusiškoms" profesijoms kaip stambiuose rusų
migrantų židiniuose.

3.2. Rusai Lietuvos darbo rinkoje:

jsidarbinimo ir karjeros sėkmės veiksniai
Siekiant įvertinti rusų, kaip ir kitų etninių grupių integraciją į Lietuvos
darbo rinką, svarbu išnagrinėti ne tik statistinius duomenis, bet ir atkreip

ti dėmesį į veiksnius, kurie lėmė individų ar jų grupių įsidarbinimo ir
karjeros sėkmę. Akivaizdu, jog Lietuvos valstybingumo įtvirtinimas reiš
kė smarkius pokyčius vietos darbo rinkoje, palyginti su Rusijos imperijos
laikotarpiu. Šis veiksnys buvo ypač reikšmingas rusams, kurie iki Pir
mojo pasaulinio karo lietuviškose gubernijose mažiau nei kitos etninės

grupės dalyvavo ekonominėje ir kultūrinėje veikloje, o daugiau reiškėsi
politinio administravimo srityje. Lietuvos valstybingumo įtvirtinimas ne

vienam iš jų sutapo su būtinybe iš naujo įvertinti savo vaidmenį darbo
rinkoje. Daliai rusų profesinė patirtis, įgyta Rusijos imperijos laikotarpiu,
galėjo būti privalumu įsidarbinant Lietuvos valstybinėse ir visuomeninė
se įstaigose, tuo tarpu kitiems kelti sunkiai įveikiamas pageidaujamo
darbo paieškos kliūtis. Juolab kad pagrindiniai politiniai svertai ir eko
nominės politikos formavimas atsidūrė lietuvių visuomenės rankose. Nuo
šių tendencijų, kaip ir lietuvių visuomenės nuostatų, vis labiau ėmė pri
klausyti etninių mažumų statusas darbo rinkoje.

Atrodytų, kad minėtos tendencijos turėjo mažiausiai paveikti kaimo
rusų bendruomenių padėtį. Vis dėlto Lietuvą ištikusius politinius pokyčius
sekė ekonominės permainos (tarp jų — 1922 m. žemės reforma), kurios
smarkiai lėmė rusų žemdirbių statusą. Jų santykis su šiomis permainomis
buvo skirtingas, todėl ir savojo statuso vertinimai nebuvo vienareikšmiai.
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Dalis rusų žemdirbių liko juo patenkinti iki pat Lietuvos sovietinės oku
pacijos, tuo tarpu kitus rusus ekonominių permainų padariniai vertė svars

tyti, ar integruotis į vietos darbo rinką, ar verčiau ieškoti galimybių už
sidirbti pragyvenimui ir šeimų išlaikymui užsienio šalyse. Be to, ne tik
rusų senbuvių, bet ir porevoliucinio srauto rusų migrantų įsidarbinimo

patirtys bylojo apie sėkmės ir nepritapimo darbo rinkoje atvejus. Tad
šiame skyriuje neatsitiktinai nagrinėjami veiksniai, labiausiai lėmę rusų
įsidarbinimo ir karjeros perspektyvas: profesinio išsilavinimo pobūdis,
šalies ekonominė ir kultūrinė plėtra, etninės daugumos nuostatos migran

tų įsidarbinimo atžvilgiu, taip pat rusų lingvistinės adaptacijos darbo
rinkoje problema. Nėra abejonių, kad tokių veiksnių spektras yra gerokai
platesnis. Jų analizė išlieka plėtotina ateityje. Žvilgsnis į pasirinktus veiks
nius leidžia atskleisti rusų integracijos į darbo rinką variacijas, neapsiri
bojant tik profesinės sėkmės atvejais, tačiau taip pat atkreipiant dėmesį
į formalius ir neformalius įsidarbinimo sunkumus.

Rusų profesinis išsilavinimas: žinių pritaikymo galimybės
Rusų pasiskirstymas pagal darbinės veiklos pobūdį aptariamu laikotarpiu
nebuvo visiškai atsitiktinis. Juolab kad Lietuvos, kaip ir kitų šalių, darbo
rinka buvo dinamiškų procesų laukas, veikiamas įvairių veiksnių. Vienas

iš svarbiausių - individų ar jų grupių išsilavinimas ir profesiniai įgūdžiai.
Derėtų atkreipti dėmesį, jog rusų integracijos į darbo rinką perspektyvos
buvo glaudžiai susijusios tiek su gebėjimu pritaikyti šiuos įgūdžius (arba
jų stoka), tiek su bendro šalies visuomenės profesinio išsilavinimo lygio
dinamika pirmaisiais pokario metais ir vėlesniu laikotarpiu. Manytina,
jog XX a. trečiajame dešimtmetyje egzistavo palyginti nemažas darbinės
veiklos sričių spektras, kuriame etninės mažumos turėjo palankias gali
mybes atsiskleisti dėl kokybinio pranašumo prieš lietuvių visuomenę.
Kaip pažymi „Metmenų laisvuosiuose svarstymuose" lietuvių emigracijos

veikėjas Valteris Banaitis, „Vidaus padėtis nepriklausomybės pradžioje
buvo daugiau negu keista, ypač ūkio srityje. Jis suskaldytas ištisais „tau

tiniais ūkiniais monopoliais". Lenkai - žemėvalda; žydai - prekyba ir
amatai; bankai ir finansai - žydų, vokiečių ir kitų tautinių mažumų ran
kose <...>. Dar blogesnė ta aplinkybė, kad ši 15-20 proc. tautinių ma-
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žumų dalelė turėjo dar ir kitą monopolį - išsimokslinimą. O lietuviai?
Ūkininkai - luomas, neturįs pakankamai inteligentijos <...>" {Laisvieji
metmenų svarstymai 1993: 292).

Sykiu etninių mažumų integracijos į darbo rinką galimybės priklausė
nuo lietuvių gebėjimo transformuotis iš kiekybinės į kokybinę visuomenės
daugumą tempo. Svarbus tapo etninių mažumų ir lietuvių inteligentijos
santykis, jo kaita iki 1940 m. Jaunos valstybės vyriausybei, pasišovusiai

po Pirmojo pasaulinio karo sukurti veiksmingą valstybės institucijų ir
įstaigų tinklą, stiprinti šalies ekonomikos ir kultūros plėtrą, nepakako kva
lifikuotų specialistų. G. Vaskela taikliai pastebėjo, jog „Lietuvai buvo
iškilę uždaviniai, kuriuos sprendė visos praktiškai nuo nulio pradėjusios
valstybės: nepriklausomybės įtvirtinimas, švietimo plėtra, savų politikos,
mokslo, karo ir ūkio specialistų išmokslinimas ir profesinis parengimas,

ūkio modernizavimas ir pagreitinta plėtra" (Vaskela 2006: 164). Lietuvių
inteligentijos ir įvairaus profilio specialistų rengimas, vėliau jų įdarbinimas
tapo svarbiu valstybės švietimo ir ekonominės politikos prioritetu. Jo įgy

vendinimas buvo laipsniškas, todėl būtent kvalifikuotų specialistų stygius
dažnai sudarė prielaidas nelietuviams įsidarbinti prestižinėse ir kitose
darbinės veiklos srityse'8. Savo ruožtu dalis rusų senbuvių ir migrantų,
baigę Rusijos aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas, iš tiesų turėjo svarų

kozirį — galėjo pasiūlyti Lietuvos valstybei vertingą patirtį ir žinias19.
Viena iš rusų, ypač migrantų, profesinio talento pritaikymo vietų Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Neabejotinai talentingos asmeny

bės dirbo Humanitariniame fakultete. Iš istorikų ir filosofų išsiskyrė prof.
Levas Karsavinas (1882-1952), baigęs Sankt Peterburgo universitetą. Jis

atsisakė galimybės dirbti Oksfordo universitete ir 1927 m. priėmė VDU

18Atskiras klausimas - rusų į(si)darbinimas privačiose įmonėse ir įstaigose, tačiau dėl
duomenų stokos šis aspektas monografijoje nenagrinėjamas.
19Pvz., R. Skipitis pažymi, kad „Vilkijoj nepriklausomai Lietuvai kuriantis pirmasis nuo
vados viršininkas buvo rusas Jarmolajevas. Jis buvo buvęs prieš I pasaulinį karą poli
cijos viršininku toje pačioje Vilkijoj. Vilkijos valsčiaus vadovybė pakvietė Jermolajevą
užimti policijos viršininko vietą, nes prieškariniais laikais jis nebuvo žmonėms įkyrė
jęs, o kovai su plėšikais dabar reikėjo policijos darbe patyrusio žmogaus <„.>" (Skipi
tis 1967: 81-83).
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rektoriaus Vinco Čepinskio (1871—1940) siūlymą vadovauti Visuotinės
istorijos katedrai. L. Karsavino žinios ir patirtis gerokai pasitarnavo jau

nųjų lietuvių specialistų rengimui. Ilgą laiką dirbęs Vakarų Europos, dau
giausiai Italijos ir Prancūzijos archyvuose, jis savo mokslo darbuose ir
paskaitose rėmėsi gausia literatūra ir pirminiais šaltiniais. Jo paskaitos

apėmė milžinišką laiko tarpą - pradedant antika ir baigiant XX a. aktua
lijomis. Pagrindiniai L. Karsavino dėstomi kursai buvo Viduramžių isto

rija, Naujųjų laikų istorija, taip pat XIX-XX a. istorija. Buvo daugybė
atskiras šalis ar istorines epochas, teorines istorijos problemas nagrinė

jančių paskaitų (Pivoras, Lasinskas 2002: 133). Fundamentaliausias šio
mokslininko darbas - penkiatomės „Europos kultūros istorijos" parengi

mas (1931-1937). Be to, iki 1940 m. jis paskelbė Lietuvoje ir daugiau
mokslinių publikacijų20.
Pridurtina, kad 1923-1927 m., prieš atvykstant į Kauną L. Karsavinui,

Visuotinės istorijos katedros vedėjo pareigas ėjo rusų teisininkas ir isto
rikas prof. Povilas Gronskis (1883-1937). Jis buvo gimęs Tverės guber
nijoje ir baigęs Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Dauguma

jo istorijos paskaitų kursų buvo skirti Naujųjų laikų epochai (bendroji ir
Europos Naujųjų laikų istorijos, Šiaurės Amerikos istorija, Prancūzijos
revoliucija, XIX amžiaus istorija, anglų tautos istorija). P. Gronskis savo
paskaitose taip pat daug dėmesio skyrė politinei Europos istorijai. Kaip

teisininkas dėstė valstybės teoriją. Teigiama, jog jis pasižymėjo įdomiu
ir patraukliu dėstymo stiliumi (Pivoras, Lasinskas 2002: 132-133).
1933 m. į Humanitarinį fakultetą iš Prahos buvo pakviestas dirbti
rusų istorikas Ivanas Lappo (1869-1944), gimęs Carskoje Selo ir baigęs
Sankt Peterburgo universitetą. Jis iki 1917 m. dėstė Tartu universitete, o

20 Lietuvių istoriografijoje pažymima, jog L. Karsavinui būdinga gili mintis, nuodugnus
religinių mokymų, Europos viduramžių istorijos žinojimas ir literatūrinis talentas. Jis,
veikiamas V. Solovjovo filosofijos, sukūrė originalią teologijos, filosofijos ir istorijos
teorijos sistemą. Lietuviškuoju kūrybos laikotarpiu L. Karsavinas plėtojo visuotinybės
doktriną, taikydamas ją asmenybės problemai, istorijos metodologijai, kultūros istori
jai. Be knygų rusų kalba O nuHHOcmu (1929), FloeMa o CMepmu (1931), paskelbė lie
tuviškai Istorijos teoriją (1929), dešimtis straipsnių Lietuviškoje enciklopedijoje ir
žurnaluose (Lietuvos tautinės mažumos 2001: 248).
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1921-1932 m. dirbo Čekoslovakijoje. I. Lappo savo darbuose skyrė daug
dėmesio LDK istorijos tyrimams. Ši aplinkybė didino universiteto vado
vybės susidomėjimą jo paslaugomis, nors prioritetas buvo teikiamas kitam
istorikui Matvejui Liubavskiui (1960-1936), kuris taip ir neatvyko į Kau
ną. Svarbiausia I. Lappo mokslinių interesų sritis - 1588 m. Lietuvos

statutas. XX a. ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje jis parengė šio
statuto publikaciją su komentarais rusų kalba. I. Lappo paskaitų kursai

apėmė LDK istoriją iki ir po Liublino unijos, santykius su Maskva, Naugardu ir Pskovu, Čekija, taip pat teorines problemas (pvz., istorijos dės
tymo metodika, Lietuvos istoriografija) (plačiau žr. JlacHHCKac 2005)21.

Pažymėtina, jog VDU Humanitariniame fakultete sėkmingai atsisklei
dė ne tik rusų istorikai. Filosofas Vosylius Sezemanas (1884-1963) nuo
1923 m. vadovavo Filosofijos ir filosofijos istorijos katedrai, skaitė filo
sofijos istorijos, logikos, estetikos, religijos filosofijos kursus. Jis gimė
Vyborge (Suomijoje), o vėliau baigė Sankt Peterburgo universitetą, taip
pat tobulinosi Marburgo ir Berlyno universitetuose. V. Sezemanas gili

nosi į antikos filosofijos istoriją ir naujausias filosofijos kryptis. Išvertė
į lietuvių kalbą Aristotelio veikalą Apie sielą (Lietuvos tautinės mažumos
2001: 252). Be to, iki 1940 m. V. Sezemanas parengė ne vieną publika

ciją rusų, lietuvių ir vokiečių kalbomis. Vienas iš svarbiausių darbų —
paskaitų kursas Logika (1928)22. Pridurtina, jog V. Sezemanas ypač do
mėjosi filosofine antropologija (M. Šelerio, M. Heidegerio ir K. Jasperso

filosofija) arba tuo, kas dabartiniais laikais vadinama fenomenologija ir
egzistencializmu. Laikomas šio filosofavimo būdo pradininku Lietuvoje.

Prisidėjo prie lietuviškos filosofinės terminijos kūrimo (Pivoras, Lasinskas
2002: 145).
21Lappo, I. (1930) Istorinė Vytauto reikšmė. Kaunas. 71 p.; Lappo, I. (1930) Bandymas
pavesti lenkui Vilniaus vyskupo katedrą XVI amž. pabaigoje. 47 p.; Lappo, 1. (1932) Iš
Vyriausiųjų Lietuvos suvažiavimų istorijos XVI amž.: 1577 metų suvažiavimas rytų Vil
kaviškyje. Kaunas: Vytauto Didžiojo univ. Teisių fak. 43 p.; Lappo, I. (1932) Iš Vyriau
siojo Lietuvos tribunolo istorijos. Kaunas: Vytauto Didžiojo univ. Teisių fak. 27 p.;
Lappo, I. (1932) Lietuva ir Lenkija po 1569 m. Liublino unijos. Kaunas: Vytauto Di
džiojo univ. Teisių fak. 172 p.; Jlanno, H. H. (1934, 1936, 1938) Jlumoecmū cmamym
1588 zoda. Kaunas. 3 t.
22Sezemanas, V. (1928) Logika. Kaunas: Rankus. 202 p.
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Derėtų paminėti, kad nuo 1924 m. Humanitariniame fakultete rusų

kalbos lektoriumi dirbo Mykolas Banevičius (tikroji pavardė - Michailas
Podšibiakinas) (1884-1963), baigęs Sankt Peterburgo Teisės fakultetą. Jis
aktyviau reiškėsi lietuvių kultūrinėje aplinkoje, bet atstovavo joje rusų
kultūrai - dėstė rusų kalbą ir literatūrą, rašė apie rusų literatūrą lietuvių
spaudoje. M. Banevičius - straipsnio apie Vinco Krėvės realistines no

veles, lietuviškos monografijos apie Aleksandro Puškino gyvenimą ir
poeziją autorius (Lietuvos tautinės mažumos 2001: 233).

Rusų mokslininkai sėkmingai pritaikė savo patirtį ir perdavė žinias
jaunajai kartai kituose VDU padaliniuose. Antai 1922-1934 m. Technikos
fakulteto Teorinės ir taikomosios mechanikos katedrai vadovavo inžinie

rius Platonas Jankauskas (1860-1941), gimęs Minske, baigęs Sankt Pe
terburgo universitetą ir Sankt Peterburgo kelių inžinierių institutą. Jis
išleido lietuvių kalba pirmuosius mechanikos ir hidromechanikos paskai
tų kursus (dalys - „Kinematika ir dinamikos pagrindai", „Teorinė me
chanika", „Statistika", „Taikomoji mechanika", „Taško mechanika" ir
„Taškų sistemos ir kūno dinamika"). P. Jankauskas dėstė studentams
taikomosios mechanikos dalykus: hidrauliką, mašinų elementus, mecha

nizmų kinematiką, kliūčių teoriją, hidraulinius variklius. 1930 m. išleido
dviejų tomų „Taikomosios mechanikos" paskaitų kursą. Nagrinėjo daug
specialių klausimų, taikomų technikos ir statybų srityse. P. Jankausko
iniciatyva Technikos fakultete buvo įkurta Mechanikos katedra ir mecha

nikos kabinetas, įrengta biblioteka (Juknevičius 1985: 72-74).
Nuo 1922 m. Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakulteto auklėtinis

prof. Nikolajus Pokrovskis (1865-1930) vadovavo VDU Teisės fakulteto
Finansų teorijos katedrai. Išleido vadovėlį rusų kalba Ekonomikos skyriaus
studentams23. 1924-1934 m. Teisės fakulteto tarptautinės teisės katedros

vedėju buvo prof. Aleksandras Jaščenka (1877-1934), baigęs Maskvos
universitetą. Išleido Kaune dviejų dalių „Tarptautinės teisės kursą". Iki
1932 m. skaitė romėnų teisę24.

23Pokrovskis, N. (1926) Finansų mokslo pagrindai 1925/26 mokslo metų paskaitų. Kau
nas. 522 p.
24Jaščenka, A. (1931) Tarptautinės teisės kursas. Kaunas: Vytauto Didžiojo un-to Tei
sių fak.
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1923-1935 m. Matematikos-gamtos fakultete dirbo zootechnikas, geo
logas ir mineralogas Nikolajus Kvašninas-Samarinas (1887-1935). Jis

buvo Dirvožemio katedros docentu (1923-1924), Veterinarijos skyriaus
lektoriumi (1924-1926), patologijos katedros prozektoriumi (1926-1928),
Geologijos ir mineralogijos katedros privatdocentu (1929-1935). Dėstė
studentams žemės dirbimo, pievų kultūros ir zootechnikos kursus (Šenavičienė, Gylienė 2002: 184-260)25. Tuo tarpu 1924 m. Tartu universiteto

Fizikos-matematikos fakulteto auklėtinis Dmitrijus Kladyščevas (1872—
1930) dirbo VDU Chemijos katedros vyr. laborantu, nuo 1927 m. - hi
gienos ir bakteriologijos katedros jaunesniuoju asistentu.

Kita reikšminga rusų profesinės patirties Lietuvoje pritaikymo sritis baletas. Beveik visu aptariamu laikotarpiu Valstybės teatro baleto studija
kvietė aukšto lygio šios srities specialistus iš užsienio šalių. Nuo 1921 m.
Kaune veikė balerinos Olgos Dubeneckienės (1891-1967) studija. Joje
mokėsi trys pirmosios lietuvių baleto šokėjos - J. Jovaišaitė, N. Rivkaitė

ir E. Gailevičaitė. Vis dėlto šios studijos mokinių pasirodymai buvo labiau
mėgėjiško nei profesionalaus pobūdžio. Profesionali baleto studija įkurta
Valstybės teatre, kai 1925-1929 m. baletmeisteriu dirbo buvęs Sankt Pe
terburgo Marijos teatro šokėjas ir choreografas Pavelas Petrovas (1882—

1938). 1925 m. gruodžio 4 d. jis pakvietė publiką į pirmojo Lietuvoje
profesionalaus baleto spektaklio - L. Delibo „Kopelija" - premjerą (Ša-

basevičius 1993: 72)26. 1929-1931 m. Valstybės teatre pasikeitė trys rusų
baletmeisteriai: Vera Koralli (1889-1972), Georgijus Kiakštas (1873-1936)
ir Teodoras Vasiljevas.
1931-1935 m. laikotarpis - baleto studijos suklestėjimas - sietinas su
baletmeisterio Nikolajaus Zverevo (1888-1965), artistų Aleksandro Obu-

chovo (1896-1962) ir Veros Nemčinovos (1899-1984) vardais. Šios tri25Kvašninas-Samarinas, M. (1930) Brazilijos ir Urugvajo agrogeologiniai bruožai. Kau
nas. P. 97-128; Kvašninas-Samarinas, M. (1926) Arklio kilmė ir lietuvių arklys. T. 1.
(Paleontologijos, archeologijos, istorijos ir dabarties daviniai). 84 p.; Kvašninas-Sama
rinas, M. (1927) Arklio kilmė ir lietuvių arklys. T. 2. (XV1-XX šimtmečių ir šių dienų
daviniai). 96 p.
261927-1928 m. P. Petrovas pirmą kartą Lietuvoje pastatė P. Čaikovskio baletus „Gulbių
ežerą" ir „Spragtuką", J. Karnavičiaus „Lietuviškąją rapsodiją", o 1929 m. - I. Stravinskio - „Ugnies paukštę" (Ambrazas 2009: 159-161).
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julės dėka lietuvių artistai įgavo itin vertingos profesinės patirties, tuo
tarpu lietuvių publika susipažino su svarbiausiais klasikinio baleto spek
takliais. 1935 m. trupė su pasisekimu gastroliavo Monte Karle ir Londo
ne. Tuo tarpu 1935-1937 m. Valstybės teatro baletmeistere tapo šokėja,

choreografė ir pedagogė Aleksandra Fiodorova-Fokina (1884-1972) (Gir
dzijauskaitė 2000: 239). 1938 m. vieną baletą pastatė balerina ir choreo
grafė Nina Kirsanova (1898-1990) (Ambrazas 2009: 164). Su lietuvių
baleto talentais dirbo grupė rusų kilmės artistų27.

Rusų indėlis į lietuvių teatro plėtotę neapsiribojo baleto meistrų ren
gimu ir pasirodymais. Prie lietuvių operos kūrimo svariai prisidėjo keletas
rusų režisierių. 1924-1925 m. iš Rygos pakviestas Dmitrijus Arbeninas

pristatė Valstybės teatre septynias premjeras. 1925-1927 m. jį pakeitė
buvęs Bukarešto ir Sofijos teatrų vyriausiasis režisierius Nikolajus Vekovas. Jis Kaune parengė penkis naujus operos spektaklius. 1927-1928 m.
tris premjeras pristatė Nikolajus Tichomirovas. Tuo tarpu 1928-1936 m.
operos režisieriumi buvo Teofanas Pavlovskis, kuris ypač išplėtė teatro
repertuarą, parengęs per 8 metus 29 premjeras (Ambrazas 2009: 132-133).
Derėtų paminėti, kad 1921-1932 m. Valstybės teatro operos solistu buvo
tenoras iš senbuvių gretų Ivanas Prozorovas (1900-1956). XX a. trečia

jame dešimtmetyje teatre taip pat mėgino įsitvirtinti solistės Anastazija
ir Marija Veriovkinaitės, buvęs Sankt Peterburgo Marijos teatro solistas

Jevgenijus Tretjakovas (Ambrazas 2009: 123, 143, 148).
1925-1939 m. ypač svariai prie Valstybės teatro suklestėjimo prisidė
jo dailininkas, grafikas ir scenografas Mstislavas Dobužinskis (1875-1957).

Jis ėjo ne tik vyriausiojo dailininko pareigas, bet ir ugdė jaunus sceno
grafus. M. Dobužinskis sukūrė šiame teatre 38 scenovaizdžius (16 dramai,

27 Tarp baleto artistų buvo rusų kilmės Tatjana Babuškinaitė, Nikolajus Beriozovas, Ga
lina Čeglokovaitė, Borisas Čiunovas, Nadežda Krašeninkovaitė-Kaliskienė, Eugenijus
Bandzevičius-Kolosovas, Raiša Bandzevičiūtė-Kolosovaitė, Tamara Kublickaitė, Ta
mara Pogodinaitė ir kt. Be to, baleto spektaklių pagrindine recenzente spaudoje tapo
Vera Sotnikovaitė. Ji gimė 1903 m. Šiauliuose pasiturinčioje rusų inteligentų šeimoje.
Pradėjusi studijas vienoje iš Rusijos baleto mokyklų, susilaužė koją ir šokėjos karjeros
buvo priversta atsisakyti. Apsigyvenusi Kaune, artimai bendravo su Levu Karsavinu,
Vosyliumi Sezemanu. 1937 m. V. Sotnikovaitė ištekėjo už poeto Henriko Radausko
(Girdzijauskaitė 2000: 383).
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15 operai ir 7 baletui). Jo dekoracijos sukėlė perversmą Lietuvos teatro

scenos apipavidalinimo sampratoje ir parodė dailininko reikšmę spekta
kliui. Joks kitas šalies dailininkas negalėjo pasigirti tokia svaria praktika,
jokiam kitam dailininkui nebuvo skirta tiek daug komentarų po įvykusių
premjerų. Valstybės teatras, dirbant jame M. Dobužinskiui, scenografija
galėjo lygiuotis su aukštos meninės kultūros Europos teatrais. Kaip dai

lininkas jis vertino Lietuvos peizažus, ypač mėgo tapyti Vilniaus ir Kau
no vaizdus. 1929-1930 m. M. Dobužinskis dėstė Kauno meno mokyklo
je, kur vadovavo dekoravimo ir grafikos studijoms. 1933 m. buvo komi

sijos valstybės ženklui nustatyti nariu ir prisidėjo prie lietuviško herbo,
vėliavos, ordinų, pašto ženklų kūrimo (Kasatkina 1993: 54).
Mažiau ryškų pėdsaką rusų menininkai paliko dramos srityje. 19321933 m. Valstybės teatro direktoriaus Andriaus Olekos-Žilinsko (18931948) kvietimu atvyko dirbti į Kauną režisierius Michailas Čechovas
(1891-1955). Šie du veikėjai lietuvių teatro istorijoje vertinami kaip
švietėjai, skleidę naujas žinias apie scenos meną. Per juos buvo prisi

liesta prie pažangiausių naujovių, kurios sklido ne tik iš Rusijos teatro
per K. Stanislavskį ar J. Vachtangovą, bet ir iš Vakarų Europos teatrų

(pvz., Steinerio idėjos). XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Valstybės teatro
dramos aktorių pedagoge dirbo direktoriaus žmona Vera Solovjova-Ole-

kienė (Girdzijauskaitė 2000: 127).
Kai kurie rusų kilmės veikėjai prisidėjo prie Lietuvos muzikinio
gyvenimo plėtotės, taip pat jaunųjų lietuvių muzikų ugdymo. Vienas iš
jų - kompozitorius ir pedagogas Jurgis Karnavičius (1884-1941), kurio
veikla priskiriama rusų ir lietuvių kultūroms. Jis gimė Kaune, tačiau
mokėsi ir ilgą laiką gyveno Sankt Peterburge. Sankt Peterburgo univer

sitete įgijo teisininko specialybę, o konservatorijoje baigė kompozicijos
studijas. Iki 1927 m. dirbo šioje konservatorijoje dėstytoju (teorinės dis
ciplinos, vokalinės technikos pagrindai). Grįžęs į Lietuvą, 1927-1933 m.
griežė altu Valstybės teatro orkestre. Iki 1940 m. dėstė teorines discipli
nas Kauno konservatorijoje ir ugdė profesionalius muzikus. Svarbiausi
J. Karnavičiaus kūriniai Lietuvoje - operos „Gražina" (1933) ir „Radvi
la Perkūnas" (1937). Be to, jis kūrė vienaveiksmius baletus (Ambrazas

2009: 561-567).
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Reikšminga, jog 1926-1941 m. rusų pianistas, fortepijono pedagogi
kos specialistas Vladimiras Ružickis (1891-1967) buvo Kauno muzikos
mokyklos ir konservatorijos specialiojo fortepijono klasės mokytojas. Jis

išsiskyrė teorinėmis ir metodinėmis žiniomis, didžiule koncertine patir
timi, kurias mėgino perduoti jaunajai pianistų kartai. 1926-1929 m. Klai
pėdos muzikos mokyklos auklėtinius mokė dainavimo Ivanas Volkovas,
dirbęs prieš tai Turino karališkajame teatre, Milane, Romoje ir Berlyne.
1936-1940 m. privačias dainavimo pamokas Kaune teikė Varšuvos kon

servatorijos auklėtinė Nina Vorotnikova-Karnavičienė (1886-1969) (Ambrazas 2009: 333-334).
Kai kurie asmenys, baigę Rusijos imperijos universitetus, aukštesnią

sias ar karo mokyklas, disponavo pakankamais įgūdžiais, jog įsidarbintų
mažiau visuomenei matomose, bet ganėtinai prestižinėse darbovietėse.
Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad svarbiausi postai ministerijose ir

jų padaliniuose atitekdavo lietuviams, išskyrus politiniais sumetimais
įkurtas žydų ir baltarusių reikalų ministerijas (iki 1923 m. jos buvo pa
naikintos). Žemesnės pareigos valdžios įstaigose buvo prieinamos etninių
mažumų nariams. Antai paskutinysis Rusijos imperijos užsienio reikalų
ministras Nikolajus Pokrovskis, apsistojęs nuo 1920 m. Lietuvoje, kele
tą metų dirbo Finansų ministerijos patarėju. Žemės reformos valdybos
kanceliarijos viršininko pareigas užėmė Sergejus Kalistratovas, Teisingu
mo ir VRM juridinio konsultanto - Ivanas Rešiotkinas. Teisininkas Ser

gejus Vorobjovas nuo 1921 m. buvo vieno iš VRM Piliečių apsaugos
departamento skyrių viršininku, 1924 m. - ypatingų reikalų valdininku,
1925 m. Piliečių apsaugos departamento administraciniams reikalams
referentu, 1935 m. - teisės referentu28. Statistikos specialistas Savelijus
Laptevas dirbo Centriniame statistikos biure. 1923 m. jis buvo visuotinio

28 S. Vorobjovas gimė Novgorode. 1892 m. baigė Jaroslavlio Demidovo teisės licėjų.
1904 m. paskirtas Kauno apygardos teismo svarbių bylų tardytoju, 1906 m. Kauno
apygardos teismo prokuroro padėjėju. 1912-1917 m. šio teismo narys. Nepriklausomo
je Lietuvoje parengė kai kuriuos įstatymų projektus, dėstė Kauno aukštesniojoje poli
cijos mokykloje („Sergejus Vorobjovas" (1966) // Lietuvių enciklopedija. T. 34. Bos
ton. P. 531).
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gyventojų surašymo bendradarbis ir surašymo duomenų leidinio redak
torius. Išlikusiame 1923 m. Susisiekimo ministerijos tarnautojų sąraše
figūruoja keliolika rusų tautybės asmenų29.

Rusų vaidmenį valstybės ir visuomeninėje tarnyboje, atskirose jos
šakose iš dalies atspindi 1934 m. Centrinio statistikos biuro duomenys,

nors veikiausiai šis vaidmuo ankstesniu šalies raidos laikotarpiu (ypač
iki 1926 m. perversmo) buvo didesnis. Remiantis šiais duomenimis,
bendras „rusų, baltarusių ir ukrainiečių" kategorijos atstovų skaičius

Susisiekimo ministerijai pavaldžiose žinybose siekė 156 asmenis (dau
giausiai - kelių ir statybų, mašinų, eksploatacijos direkcijose, Paštų val
dyboje), švietimo - 65 (aukštesniosios ir pradinės mokyklos, teatras,
universitetas), žemės ūkio - 56 (miškų ir žemės tvarkymo departamentai),
krašto apsaugos - 37 (vyriausiasis štabas, intendantūra, daliniai, karo

ligoninė), teisingumo - 36 (kalėjimai, apylinkių ir apygardų teismai),
vidaus reikalų - 30 (pasienio, viešoji ir geležinkelio policija, sveikatos
departamentas), finansų - 20 (mokesčių ir prekybos departamentai), už
sienio reikalų - 2. Minėtos kategorijos atstovų nuošimtis išvardytose
valstybės įstaigose siekė 1,04 proc, t. y. gerokai atsiliko nuo rusų, bal
tarusių ir ukrainiečių nuošimčio (2,8 proc.) Lietuvos visuomenėje {Lie
tuvos statistikos metraštis 1936: 306-307, žr. 3.2 lentelę).
Neskelbtų dokumentų duomenys rodo, kad rusai, atsižvelgiant į išsila

vinimą, užėmė įvairias pareigas miestų ir apskričių savivaldybių įstaigose.
1934 m. Aleksas Ganfmanas dirbo Kauno m. savivaldybės elektrotechnikų.

Jis baigė Vokietijos Altenburgo inžinierių mokyklą, vėliau tobulinosi Vo29 Susisiekimo ministerijos Kelių tarnybos viršininku dirbo Viktoras Manekė, Šiaulių ke
lio ruožo techniku Dmitrijus Petrovas, Mažeikių kelio ruožo techniku Borisas Volko
vas, šio ruožo vyresniuoju meistru Nikiforas Krivousas, pliekėju Jonas Aleksejevas,
darbininku Andrius Stycenko, Alytaus kelio ruožo kuopos seniūnu Vasylius Fiodoro
vas, techniku Borisas Kolosovas. Traukos tarnyboje mašinisto padėjėjais dirbo Dmitri
jus Dmitrijevas ir Zacharijus Paulauskas, šaltkalvio padėjėju Aleksas Krivopuškinas.
Važiuotės tarnyboje tvarkdario pareigas ėjo Aleksandras Reutas. Statybos valdybą su
darė braižytojas Vladas Brandenburgas, technikas Fiodoras Česankovas ir dešimtinin
kas Spiridonas Terentjevas (Susisiekimo ministerijos tarnautojų sąrašas // LCVA,
f. 386, ap. l,b. 263, 1. 187-193).

158

3.2. Rusai Lietuvos darbo rinkoje: įsidarbinimo ir karjeros sėkmės veiksniai

kietijos ir Rygos firmose. Dmitrijus Savickis, baigęs Sankt Peterburgo po
litechnikos instituto tris kursus, užėmė matininko pareigas. 1921-1927 m.
jis dirbo matininku Žemės ūkio departamente, 1927-1931 m. - privačiai.

Nina Vizgirdienė, įgijusi 6 gimnazijos klasių išsilavinimą, dirbo Medicinos
ir sanitarijos skyriaus raštvede (1923-1925 m. - Pieno lašo draugijos lop

šelio pieninės vedėja). Vladimiras Krestnikovas buvo Ūkio skyriaus rašt
vedžio padėjėju. Jis mokėsi 6 semestrus VDU, 1928 m. dirbo Aukštosios
Panemunės urėdijos laisvai samdomu sąskaitininku. Savivaldybės „Kau

no lombarde" kurjeriu dirbo Vosylius Volkovas, baigęs tik pradinę mo
kyklą30. Tauragės m. savivaldybės elektros stoties monteriu buvo Alek
sandras Polonskis. 1931-1932 m. jis šias pareigas ėjo Vilkaviškio m.
savivaldybėje, 1927-1928 m. - akcinėje bendrovėje „Maistas", tuo tarpu
1928-1931 m. - Kauno m. apšvietimo bendrovėje31. Nikolajus Korablikovas užėmė Tauragės m. savivaldybės buhalterio padėjėjo pareigas32.

Kai kurie rusai sėkmingai įsiliejo į teisininkų bendruomenę, užimdami
teisėjų ir prisiekusiųjų advokatų vietas. R. Skipičio teigimu, 1919-1944 m.
iš viso Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) dirbo 487 advokatai. Iš jų rusų
buvo 26 (5,3 proc), lietuvių - 345 (70,8 proc), žydų - 98 (20,1 proc),
lenkų- 13 (2,7 proc), vokiečių- 5 (1,0 proc.) (Skipitis 1967: 193). Išli
kusių šaltinių analizės duomenys rodo, kad dauguma rusų teisininkų dirbo
Kaune, nors keletas rusiškų pavardžių aptinkamos periferijos advokatų
kontorose. Bene žymiausiu teisininku laikytinas teisėjas Anatolijus Sokolovas (1888-1938), baigęs Maskvos universiteto Teisės fakultetą. Iki Pir
mojo pasaulinio karo jis dirbo Kauno apygardos teismo prokuratūros sek
retoriumi ir advokatu Ukmergėje. 1919-1923 m. ir 1933-1938 m. užėmė
teisėjo pareigas Kauno miesto apygardos teisme33. Teisėju taip pat buvo
Konstantinas Preisas. Iš prisiekusiųjų advokatų paminėtini Vsevolodas

30Žinios apie Kauno m. savivaldybės darbuotojus // LCVA. f. 379, ap. 1, b. 156, 1. 59,
79, 98, 160.
31Žinios apie Tauragės m. savivaldybės darbuotojus // Ibid, 1. 390.
32Žinios apie Utenos aps. savivaldybės darbuotojus // Ibid, 1. 491.
33KpHujnHHOBHM, B. Cbhtoh naMHTH ^opororo AHaTOJiHH CepreeBHMa CoKOJiOBa //
3xo. 22 ^eKa6pa 1938 r. Na 349.
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Bojevas, Viktoras Engleris, Leonidas Korčinskis, Ivanas Rešiotkinas, Ser
gejus Šeremetevskis, Ivanas Tatarincevas ir Andrejus Zarinas (visi - Kau
nas), J. Kudriavcevas (Mažeikiai), P. Gusevas (Panevėžys), A. Čiulkovas
ir K. Aleksejevas (Utena), P. Afanasjevas (Pušalotas). Manytina, kad tuo

metėje Lietuvoje būtų nemenkas rusų inžinierių sąrašas, tačiau jį sudaryti
sudėtinga dėl duomenų stokos. Pvz., Biržų-Pasvalio apskrities techniku
buvo A. Benediktovas, Kėdainių apskrities — N. Žitkovas. Be jų, inžinieriais
dirbo A. Bobinskis, J. Kiškinas, J. Koroliovas, V. Malėjinas, D. Savickis,
I. Zverevas, J. Udalovas ir kt. {Telefonų abonentų knyga 1924 metams

1924; Savivaldybių kalendorius 1925 metams 1924).
Rusai vertėsi medicinos praktika, nors neprilygo specialistų skaičiu
mi žydams ar lietuviams. 1921 m. rugsėjo 1 d. VRM Sveikatos depar

tamente buvo užregistruoti 256 gydytojai, iš jų rusų - 17 (6,6 proc.)
(lietuvių - 135, žydų - 106, lenkų - 15, vokiečių - 10, latvių - 2). Pvz.,
1919 m. Petrogrado karo medicinos akademijos ir Tartu universiteto

auklėtinis Michailas Michailovas, išvaduotas iš vokiečių nelaisvės, pa
siliko gyventi Lietuvoje. 1919^1921 m. jis dirbo Panevėžio miesto Rau

donojo Kryžiaus, 1921-1923 m. Panevėžio miesto ir apskrities ligoni
nėje. 1927 m. baigė Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą34. Nuo
1921 m. Kaune dirbo vidaus ir vaikų ligų gydytojas Aleksandras Pogodinas, baigęs Sankt Peterburgo karo medicinos akademiją. 1929 m. pri

imtas ir į Ligonių kasą35. Alytuje gyveno ir dirbo odos ir veneros ligų
specialistas Vasilijus Stepanovas. Jis baigė Varšuvos universiteto Medi
cinos fakultetą, 1914 m. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, o

1915 m. pateko į vokiečių nelaisvę ir atsidūrė Alytaus karo belaisvių
stovykloje. Iki 1941 m. V. Stepanovas vadovavo Alytaus apskrities ligo

ninės Odos ir veneros ligų skyriui (Žepkaitė 2004: 99). Nuo 1923 m.
Kaune veikė privatus stomatologės Olgos Sokolskaitės-Andrejevienės,
baigusios Maskvos universitetą, kabinetas (1902-1914 m. ji irgi vertėsi

šia praktika, turėjo kabinetą Laisvės alėjoje). Ši gydytoja dirbo ir Kauno

341927 m. kovo 9 d. vidaus reikalų ministro pranešimas Nr. 4849 Ministrui pirmininkui
// Ibid, f. 380, ap. 2, b. 205, 1. 9.
351936 m. rugpjūčio 6 d. Kauno m. gydytojo liudijimas // Ibid, b. 280, 1. 20.
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sunkiųjų darbų kalėjime36. Palyginti dažnos rusiškos pavardės įvairių
sričių gydytojų, felčerių ir medicinos seserų sąrašuose37.

Kokios rusams buvo būdingos specialybės, stingant patikimesnių šal
tinių, rodo 1932-1933 m. m. Kauno rusų gimnazijos mokinių tėvų pro
fesijų sąrašas. Iš 133 asmenų, kurių tautybė numanomai rusų, namų

savininkų ir ūkininkų užfiksuota po 11 (8,3 proc), įvairių sričių tarnau
tojų - 10 (7,5 proc), statybų rangovų - 9 (6,8 proc), valdininkų ir inži
nierių technikų - po 8 (6,0 proc), pirklių - 7 (5,3 proc), šventikų ir
prekybininkų - po 5 (3,8 proc), darbininkų, mokytojų ir gydytojų - po
3 (2,6 proc). Iš motinų paminėtos 4 siuvėjos, 3 kirpėjos ir 3 namų šei
mininkės. Gimnazijoje mokslas buvo mokamas, todėl sąraše daugiau ats
tovaujama pasiturintiems visuomenės segmentams38. Panaši iliustracija 1929 m. Šiaulių rusų švietimo draugijos narių sąrašas, kuriame įrašytos
9 šeimininkės, 5 namų savininkai, 4 dvarininkės, 4 matininkai, 3 tarnau
tojai, 3 „gydytojų žmonos", 3 asmenys „prie tėvų", 2 Lietuvos-Anglijos
korporacijos atstovai, 2 kasininkai, po 1 artistą, techniką, komersantą,
šventiką, cerkvės ūkvedį, muzikantą, ūkininką, medicinos seserį, darbi
ninką, mokytoją, „teismo nario žmoną", notaro kontoros darbuotoją39.

Taigi, dalis rusų dėl aukšto išsilavinimo lygio ir įgūdžių tapo paklau
siais darbuotojais įvairiose valstybės ir visuomeninėse įstaigose. Tai ypač
pasakytina apie miestų visuomenės segmentus. Rusai, įskaitant senbuvius

361922 m. balandžio 10 d. O. Sokolskaitės-Andrejevienės pareiškimas Sveikatos depar
tamentui // Ibid, b. 501 1. 10.
37Valstybės ir privačiose gydymo įstaigose taip pat darbavosi chirurgai B. Zacharinas
(Kaunas) ir B. Petrovas (Alytus), vidaus ir vaikų ligų specialistas A. Savickis (Kaunas),
stomatologai - M. Simonovas (Jurbarkas), M. Nikiforovaitė-Serafinienė (Salantai),
akušerės T. Spiridonovaitė ir N. Gildė (Kaunas), veterinarai - K. Sokolskis (Kaunas),
A. Šešmincevaitė (Skaudvilė). D. Aleksandrovas (Šakiai), K. Jaroslavlevas (Rumšiš
kės), V. Gusevas (Panevėžys). Felčerių gretas papildė V. Dementjevas (Radviliškis),
P. Dobrovolskis (Panevėžys), L. Spiridonovas (Širvintai), J. Ivanovas (Panevėžys),
J. Gorškovas (Mažeikiai).
381932-1933 m. m. Kauno rusų gimnazijos mokinių sąrašas // LCVA, f. 391, ap. 2,
b. 519, 1. 12-18.
391929 m. Šiaulių rusų švietimo draugijos narių, rėmėjų ir choro dalyvių sąrašas //
LCVA, f. 412, ap. 9, b. 384, 1. 9.

161

3. RUSŲ DARBINĖS VEIKLOS POBŪDIS

ir porevoliucinio srauto migrantus, sėkmingai atsiskleidė tiek protinio

(pvz., tarnautojai, karininkai, mokytojai, kūrybinė inteligentija), tiek fi
zinio darbo srityse (susisiekime, pramonėje, statybose ir kt.) (taip pat žr.
Kasatkina 1994, 2001). Valstybės ir visuomeninių įstaigų vadovybė, rem

damasi rusų patirtimi, pagrįstai tikėjosi parengti aukšto lygio lietuvių
kadrus. Sykiu šitoks bendradarbiavimas tarp lietuvių ir rusų prisidėjo prie
Lietuvos kultūrinio pakilimo. Rečiau atkreipiamas dėmesys lietuvių isto

riografijoje, kad rusų atsiskleidimas įvairiose darbinės veiklos srityse
buvo įvairiapusiškesnis, nei byloja baleto meistrų ar mokslininkų veiklos
rezultatai. Šie rusų veikėjai buvo geriausiai matomi visuomenėje, nes jų
teatro vaidmenys ar mokslinė produkcija sulaukdavo atgarsio spaudoje
lietuvių ir kitomis kalbomis (pvz., spektaklių recenzijos, koncertų apra
šymai, teatro dekoracijų ir kostiumų apibūdinimas, mokslo veikalų pri
statymas ir kt.).
1989-1992 m. N. Kasatkinos rusų inteligentijos tyrimo duomenys iš

dalies patvirtina, jog geri įgūdžiai ir išsilavinimas leido sėkmingai atsi
skleisti ir siekti paaukštinimų daliai rusų mažiau matomose darbinės vei
klos srityse (pvz., privačiose įstaigose ar bendrovėse)40. Žinoma, tai -

daugiau individualūs nei kolektyviniai atvejai. Reikėtų atsižvelgti į tai,

40 Vienas iš N. Kasatkinos rasų inteligentijos tyrimo respondentų pažymėjo, kad „Fordo"
akcinėje bendrovėje dirbo ir rusų. Iš jų daugiausiai buvo emigrantų karininkų. Jie pra
dėdavo dirbti vairuotojais, tačiau dėl sugebėjimų ir žinių vėliau užimdavo aukštesnes
pareigas. Minėti rusai iš pradžių kalbėdavo pusiau lietuviškai, pusiau rusiškai, tačiau
vėliau išmokdavo lietuviškai, taip pat gerai mokėdavo kitas kalbas. Respondento virši
ninku buvo Vladimiras Bykovas, atvykęs į Lietuvą po 1917 m. Spalio revoliucijos. Iš
pradžių V. Bykovas bendrovėje dirbo vairuotoju, vėliau - techniku, o galiausiai tapo
skyriaus viršininku. Skyriaus viršininku taip pat dirbo buvęs karininkas Latenkovas.
Respondento nuomone, svarbiausia rusų karjeros sėkmės sąlyga - jų kvalifikacija. Jie
buvo vertinami bendrovėje pagal gebėjimus. Kauno miesto transporto skyriaus virši
ninku buvo Anatolijus Ryžko. Respondentas artimai bendraudavo su mokslo draugo
Ošino šeima. Jo tėvas buvo „uriadnikas" Mažeikiuose, tačiau susigiminiavęs su lietu
viais. Vienas iš Osinų šeimos narių dirbo Kauno politechnikume. Rusų gretose taip pat
buvo Banko valdybos narių. Respondento teigimu, rusų namai, kuriuose jis lankydavo
si, niekuo nesiskyrė nuo vidutinių pasiturinčių kauniečių namų (pvz., V. Bykovo namas
apibūdintas kaip „normalus, pelningas Kauno namas") (1992 m. rugpjūčio 3 d. interviu
su Leopoldu Kumpiku (g. 1906 m.) išrašas // N. Kasatkinos asmeninis archyvas).
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kad rusų migrantų galimybes pritaikyti profesinius įgūdžius dažnai ribo
jo nepiliečio statusas41. Sociologės N. Kasatkinos teigimu, taip pat nepa

kanka pagrindo identifikuoti žymesnio rusų socialinių grupių mobilumo,
t. y. perėjimo iš vadinamųjų apatinių socialinių sluoksnių į aukštesnius.
Šią tendenciją labiausiai lėmė trumpas Lietuvos valstybingumo laikotar
pis ir dažnas darbdavių reikalavimas darbuotojams išmokti lietuvių kal
bą. Autorė priduria, kad dauguma porevoliucinio srauto migrantų nusi

leido socialiniais laiptais dar iki atvykimo į Lietuvą. Ryškiu rusų inte
ligentų, gyvenusių etniškai ir kalbiškai svetimoje aplinkoje, bruožu tapo
inteligentijos „uždarumas" arba reprodukcija etninės grupės viduje (Ka-

satkina 1994; 2001).
Rusams, kaip ir kitoms etninėms mažumoms, nepakako vien turėti

gerą išsilavinimą, bet ir reikėjo rasti būdų, kaip jį pritaikyti praktikoje.
Porevoliucinio srauto migrantai, siekdami užsidirbti pragyvenimui, mė
gino kuo efektyviau panaudoti ne tik profesines žinias, bet ir retus tuo
metėje visuomenėje įgūdžius (pvz., vairavo automobilius, siuvo drabužius,
dirbo repetitoriais, mokė vaikus ir suaugusiuosius užsienio kalbų ir kt).
Atliktos 1920-1923 m. dienraščio 3xo skelbimų analizės duomenys rodo,

jog rusiškoje spaudoje, bent jau minėtu laikotarpiu, buvo palyginti dažni
skelbimai, kuriuose rusai siūlė įvairias paslaugas neprestižinėse darbinės

veiklos srityse (įskaitant minimalų atlyginimą42). Šiuose skelbimuose frag
mentiškai atsispindėjo jų autorių įgūdžiai ir išsilavinimas. Veikiausiai

tikėtasi, jog jie suteiks privalumą įsidarbinant. Palyginti dažnai darbo
ieškojo moterys, įgijusios vadinamąjį namų išsilavinimą ar baigusios
Rusijos imperijos aukštąsias ir aukštesniąsias mokymo įstaigas. Pvz.,

41Pvz., 1921 m. lapkričio 3 d. VRM Sveikatos departamentas informavo VRM Piliečių
apsaugos departamentą, kad „kaipo ne Lietuvos pilietei Marijai Karpovai Sveikatos de
partamentas negali leisti užsiimti medicinos praktika" (LCVA, f. 380, ap. 1, b. 8,1. 36).
42Pvz., skelbimo tekstas rusų k.: Mono^oB 3HeprHHHWH ųejiOBeK co cpe^HHM o6pa3oBaHHeM, 3HaK>lUHH KOHTOpCKOe H KaHIiejlHpCKOH fleHO, HUieT nOflXOaflUJHX 3aHHTHH 3a
MHHHManbHoe BO3Harpa>K^^eHHe. A^pec: BHTOBTa np. 20. A. MepHafi (3xo. 5 anpejia
1923 r. N" 89). Vėlesniais metais šio skelbimo autorius Aleksandras Černajus, tikriau
siai nesuradęs savo vietos darbo rinkoje, buvo įšventintas stačiatikių šventiku ir tarna
vo ne vienoje Lietuvos stačiatikių vyskupijos parapijoje (žr. Marcinkevičius, Kaubrys
2003; Laukaitytė 2003).
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buvusi berniukų gimnazijos dėstytoja su aukštuoju išsilavinimu teikė
privačias vokiečių, prancūzų kalbos ir kitų dalykų pamokas, siūlė verti
mų ir rašto darbų paslaugas. Mergina, baigusi keturias gimnazijos klases

ir mokėjusi rusų, lenkų, vokiečių ir lietuvių kalbas, ieškojo darbo vais
tinėje, fabrike, taip pat siūlėsi privačiai mokyti vaikus. Vaikų ugdymas
ir auklėjimas atrodė patrauklus užsiėmimas išsilavinusioms rusų damoms
(žr. skelbimų tekstus).

Kai kurie kvalifikuoti rusų specialistai mėgino verstis privačia prak
tika, tačiau tokių įstaigų tinklas buvo mažas. Jo plėtotei trukdė riboti
finansiniai ištekliai. Bene populiariausia paslauga, kurią rusai siūlė savo
klientams - baleto ir šokių pamokos. Vienas iš pavyzdžių - Olgos IIjinskaitės-Mintaučkienės baleto-plastikos ir šokių kursai, veikę Kaune
1923-1940 m. Jų programoje, be baleto, buvo populiarių šokių pamokos
(tango, polka, valsas, anglų valsas ir kt.)43. Neatmestina, jog šios pamo
kos tapo ypač paklausios formuojantis Kauno visuomenės elito tradici

joms. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Kaune taip pat veikė
privačios M. Valentinovo ir A. Obuchovo baleto studijos (Girdzijauskai
tė 2000: 413). Privati praktika reikalavo didelių išlaidų ir dažniausiai
buvo trumpalaikė (ypač jeigu siūlomos paslaugos dubliavo valstybės
įstaigų funkcijas). Dailininko M. Dobužinskio meno studija sėkmingai
vertėsi 1930-1933 m., kai gavo subsidiją iš valstybės biudžeto. Nutrau

kus paramą, nutrūko ir studijos veikla (Jankevičiūtė 2003: 237). 1934 m.
Alytuje atvėrė duris privati chirurgo B. Petrovo ligoninė, kurioje jis
operavo ligonius ir užtikrino jų priežiūrą. Vis dėlto po poros metų gy
dytojas įsitikino, kad neišgali išlaikyti privačios gydymo įstaigos (Žep
kaitė 2004: 101).

3XO LAIKRAŠTYJE IŠSPAUSDINTI DARBO SKELBIMAI
3 BHOBb IipHeB. 6apbIIUHH (6e)KeHKH) yHHTejIBHHUbl HinyT 3aHflTHH HJ1H
ypoKOB, 3HaioT HHOCTpaH. H3MKH. BHTOBTa npocn. 20. (15 ^eKa6p^
1921 r. N 290).

43

1936 m. spalio 26 d. O. Iljinskaitės baleto-plastikos ir šokių kursų vedėjos pranešimas
Švietimo ministerijai // LCVA, f. 391, ap. 5, b. 510,1. 276, 277.
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IlepBaa TexHHHecicaa CBeTonHCHaa nepTOKHaa <t>. H. ^^yHaeBa H3roTaBJiHBaeT c MaTeMaranecKOH TOHHOCTbio:
1.KonHH rmaHOB, HepTOKefi, KapT, TexHHHecKHx npoeKTOB, ^oicyMeHTOB, rpaBiop, KapTHH h T.n. c KajieK h njioTHtix 6yMar.
2.yBejiHHeHHe h yMeHbiueHHe yi<a3aHHbix pa6oT b jik)6om Macurra6e h pa3Mepe.
3.cocTaBJiaeT HjuiiocTpHpoBaHHbie npoMbiiujieHHbie KaTajiora h ajib6omu.
4.npoH3Bo^HT b MacTepcKofi h Ha MecTax 4>OTocbeMKH apxHTeicrypHbie, MaiiiHHHbiH, Mo^e^bHbia, 3K3eMnjiapoB, kojijickuhh h T.n.
3aKa3bi BbinojiHaioTca Ha pa3Hbix 6yMarax 6wcTpo h aKKypaTHO. IlpneM 3aKa3OB OKe^^HeBHO h b npa3^^HHKH c 10 h. ao 6 Ben. b KOHTope
JIecHaa yji. N 4, kb. 8. (15 AeKa6pa 1921 r. N 290).

06pa3U0Baa uiKOJia TaHueB h Kypcbi 6ajieTH. HCCKyc. H3BecTHoro 6ajieTMeficTepa M. A. BaneHTHHOBa h Ko. .HHOBCKaa yn. N 29. (27 aHBapa

1922 r. JTa 24).

PyccKHH Bpanb 6biBiii. npeno^^. rHMHa3HH CTenaHOBa b Poctobc ^aeT ypokh no BceM npeflM. pyccK. cpea. yne6. 3aB. h no Kypcy aiTecT. 3pen., totob.
CTy^. no aHaTOMHH h Me^^. xhmhh k nonyjie^apcK. 3K3aM. CnpocHTb ot
4-8 b. Bpana no IleTpoBCKOH 16, kb. IllTpoMa. (1 HiOHa 1922 r. N 128).

B. npeno^^OBare.nbHHna FaHCHHCKOH My^ccKOH rHMHa3HH c bmciumm 06pa3OBaHHeM ^aeT ypoKH HeMeuKoro h 4>paHuy3CKoro a3. h no ^pyrHM
npe^MeTaM, a TaK^ce npHHHMaeT nepeBO^^bi h nncbMeHHbie pa6oTbi.
A^pec: BHTOBTa np. 20. M. A. KyjiHUKaa. (21 MapTa 1923 r. N 76).

Hhtcji. ^^eByuiKa, okohh. 4 K^acca rHMHa3., 3Haiomaa pyccK., nojibCK.,
HeMenK., hhtobck. a3WKH HiueT MecTa b anTeice, Ha 4>a6pHKe hjih k aemu.
O6pam. m. Pa/iBHJiHiiiKH, A. HafiKOBCKaa. (17 anpejia 1923 r. N2 101).
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pycc^aa ^aivia c bmciuhm o6pa3OBaHHeM HmeT MecTa
hjih 6ohhh k aeT^M. CoraacHa Ha on>e3ji. CnpaBHTbca ot
4-6. CeftMO r-Be N 5, Toct. Tep., cnpocHTb rocna^cy MycaTOBy. (17 Hoa-

6pa 1923 r. JVfe 311).

Ilo>KHJiaa oco6a, pyccKaa c bbiciuhm o6pa3OBaHHeM, 3HaK>maa
h HeMeuK. a3. Hi^eT MecTa k .zjeTaM. CoraacHa Ha OTbe3,n. (21 Hoa6pa
1923 r. J>fo 315).

Ekonominiai ir kultūriniai rusų integracijos darbo rinkoje veiksniai
Politiniai pokyčiai, ištikę Lietuvą po Pirmojo pasaulinio karo, smarkiai
lėmė procesus šalies ekonomikoje. Vadinamieji nacionaliniai Rusijos im
perijos pakraščiai nesudarė autonominių ūkinių vienetų. Jų veikla padėjo
užtikrinti kur kas didesnės ekonominės struktūros interesus. Tuo tarpu
nepriklausomos Lietuvos ūkis ir pramonė nuo 1918 m. išgyveno restruk
tūrizaciją. Šalies pramonė savo technika ir technologijomis, įmonių or
ganizacijos ir valdymo formomis, kai kurių žaliavų ir pusfabrikačių im
portu ir pagamintos produkcijos eksportu ėmė orientuotis į Vakarų Eu
ropos valstybes. Būtent šių valstybių ekonominis modelis tapo esminiu
orientyru Lietuvos valdžios institucijoms ir lietuvių visuomenės veikėjams
formuojant šalies ūkinės raidos prioritetus. Pastaroji orientacija buvo

siejama su ūkio pažanga ir įkūnijo savitą antipodą lietuviškų gubernijų
ūkinės raidos tendencijoms. Taigi, rusų gebėjimas prisitaikyti prie šių
ekonominių permainų tapo svarbiu jų įsidarbinimo ir karjeros veiksniu.

Juolab kad virsmas iš imperijos titulinės tautos į etninę mažumą lėmė
rusų eliminavimą iš politinio valdymo, mažesnes galimybes dirbti valsty

bės tarnyboje ir poreikį prisitaikyti ūkio, švietimo ar kultūros srityse.
Svarbu atsakyti į klausimą, ar Lietuva pagal ekonomikos ir kultūros
plėtros lygį apskritai buvo patraukli šalis dirbti rusams, ypač — migran
tams? Suprantama, jog vienareikšmis atsakymas negalimas, nes retas iš
jų galėjo rinktis - gyventi ar negyventi Lietuvoje. Be to, rusai gerokai
skyrėsi tarpusavyje išsilavinimu, profesiniais įgūdžiais ir lūkesčiais. Kraš-
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to ekonomikos pažanga veikiausiai atitiko dažno iš jų lūkesčius, tačiau
atskiruose segmentuose formavosi skirtingi savojo vaidmens darbo rin

koje vaizdiniai. Viena iš galimybių išryškinti tokių vaizdinių įvairovę palyginti rusų senbuvių ir porevoliucinio srauto migrantų lūkesčius.
Manytina, jog porevoliucinio srauto migrantams dauguma tuomečių

Rytų Europos agrarinių valstybių dėl ribotos pramonės plėtros ir palygin
ti siauro švietimo ir kultūros įstaigų tinklo atrodė mažiau patrauklios nei
pramoniniai Vakarų Europos regionai. Lietuvos padėtį sunkino ir tai, jog

vykstant Pirmajam pasauliniam karui iš lietuviškų gubernijų buvo perkel
tos į Rusijos imperijos gilumą visos didesnės įmonės su jų įrenginiais ir
gamybiniu personalu, mokyklos, gimnazijos ir kt. (Vaskela 2006: 141).
Antai iki 1923 m. rusų migrantams atrodė patraukli laikinam apsigyve
nimui Vokietija. Pirma, humanitarinės krypties inteligentui imponavo šios

šalies aukštojo mokslo sistema ir aukštųjų mokyklų dalykiniai prioritetai
(pvz., didelis dėmesys filosofijai ir kultūros tyrimams). Antra, didelis
Vokietijos markės nuvertėjimas po Pirmojo pasaulinio karo pavertė lai
kinai šią šalį viena iš „pigiausių" visoje Vakarų Europoje. Panašūs veiks
niai padėjo susiformuoti vadinamajam „Rusiškajam Berlynui" (pvz., vei
kė rusų savininkų išlaikomi restoranai, kavinės, mados salonai, knygynai,

leidyklos ir kt.) (Ca6eHHHKOBa 1997: 176-177).
Apytiksliai nuo 1923 m. pabaigos, pakitus politiniam klimatui Vokie
tijoje, rusų migrantams tapo patrauklesnė Prancūzija. Palankios sąlygos

leido rusams ne tik prisitaikyti vietos darbo rinkoje ir gyventi visavertį
intelektualinį gyvenimą, bet sykiu mėgautis ikirevoliucinės Rusijos vi
suomenės gyvensenos vaizdiniu. Pvz., susiformavo itin kompaktiška mi
grantų bendruomenė, egzistavo platus rusų švietimo ir kultūros organi
zacijų, laisvalaikio klubų tinklas. Kita vertus, prestižinės darbo vietos
rusams buvo sunkiai pasiekiamos net ir Prancūzijoje. Dauguma jų tapo
pigiai apmokamais samdiniais ir dažniausiai vertėsi fiziniu darbu pramo

nėje arba žemės ūkyje. Kitas dalykas, jog Prancūzijoje buvo įvairių parsisamdymo galimybių (žemės ūkio fermos, anglių šachtos, „Renault" ir
„Citroen" automobilių gamyklos, fabrikai, pramonės įmonės ir kt.)

(Ca6eHHHKOBa 1997: 176-180; Mhvxhh 2001)
Tikėtina, kad daliai rusų Lietuvos miestai patrauklumu neprilygo Eu
ropos didmiesčiams. Šį pojūtį sustiprino faktas, kad 1920 m. Lietuva dėl
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teritorinio konflikto su Lenkija prarado beveik dviem dešimtmečiams
savo istorinę sostinę Vilnių, kuris turėjo tapti šalies politikos, ekonomikos
ir kultūros centru. Kaune aptariamu laikotarpiu tik pradėjo formuotis

sostinėms būdingas įstaigų ir institucijų (ministerijų, universitetų, moks
linių institutų, meno ir muzikos akademijų, teatrų ir kt.) tinklas. Tad
intelektualiam migrantui, pripratusiam prie intensyvaus Rusijos didmies

čių gyvenimo ritmo, Lietuva sudarė provincialaus krašto įspūdį. Vis dėl
to dalis migrantų sąmoningai rinkosi laikiną gyvenamąją vietą Sovietų
Sąjungos kaimyninėse valstybėse, tikėdamiesi pirmai progai pasitaikius
sugrįžti į tėvynę. Sklaidantis šioms iliuzijoms dalis migrantų išvyko iš
Lietuvos. Jiems priimti panašius sprendimus iš dalies buvo paprasčiau
nei senbuviams, disponavusiems pilietybe, nekilnojamuoju turtu ir kt.

Derėtų įvertinti, kad agrarinėje Lietuvoje, stokojusioje išteklių pramo
nės plėtrai, dominavo maisto ir lengvoji pramonė. Ši aplinkybė iš prin
cipo neužkirto kelio darbininkų iš rusų migrantų gretų įsidarbinimui, tačiau
jos buvo kur kas mažesnės negu labiau ekonomiškai išsivysčiusiose Eu
ropos šalyse. Be to, Lietuvos darbo rinka buvo santykinai lengvai „pa

sotinama" darbininkais ir kvalifikuotais specialistais. Kitaip tariant, šaly
je stigo tiek ekonominių prielaidų, tiek žmogiškųjų išteklių „Rusiškajam
Kaunui" susiformuoti arba išskirtinai rusams būdingiems užsiėmimams
darbo rinkoje atsirasti. Tad rusų migrantų darbiniam potencialui realizuo

ti palankesnė buvo Vokietija, Prancūzija, Čekoslovakija ir kitos Europos
šalys. Abejotina, ar migrantų paslaugos buvo paklausios Lietuvos žemės
ūkyje, kuriame vyravo smulkūs savininkai44. Juolab kad 1922 m. žemės
reforma pirmiausiai buvo orientuota į šalies piliečių aprūpinimą žeme.
Vis dėlto būtent ekonominis ir kultūrinis Lietuvos provincialumas kar
tais pasitarnaudavo kaip palankus veiksnys rusų migrantų profesinio ta
lento sklaidai. Pakanka paminėti vien tokių savo amato meistrų kaip ar-

44 Neatmestina, jog dalis migrantų dirbo žemės ūkyje samdinių statuse, kadangi ne visi
iš jų turėjo galimybę gyventi Kaune. Tuo tarpu periferijoje buvo dar sunkiau susirasti
darbą pramonėje. Pvz., viename iš periferijos laikraščių pasirodė žinutė, kad 1938 m.
Keturvalakiuose (Vilkaviškio aps.) mirė ir palaidotas rusų generolas Franičius, kuris
gyveno kaip neturtingas kampininkas ir „skurdo, kaip ir dauguma emigrantų" („Ketur
valakiuose palaidotas rusų generolas Franič" // Suvalkų kraštas. 1938 m. sausio 8 d.).
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chitektas Vladimiras Dubeneckis, dailininkas Mstislavas Dobužinskis ar
filosofas Leonas Karsavinas talentą ir įdirbį. Reikšminga, kad panašūs
rusų profesinio atsiskleidimo atvejai buvo grįsti individų, bet ne kolekty
vinėmis pastangomis. Išlikusių šaltinių analizės duomenų nepakanka teig

ti, kad migrantai būtų bendromis pastangomis ieškoję būdų, leidžiančių
lengviau įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. Kitaip tariant, savitarpio pa
ramos mechanizmas, kai individas, jų grupė ar visuomeninė organizacija

tarpininkauja įtraukiant kitą grupės narį į tą pačią veiklos sritį, buvo arba
nesukurtas, arba neveiksmingas. Pvz., nors rusų dalyvavimas Valstybės
teatro baleto trupėje buvo santykinai gausus, tačiau rusų režisierių ir ar

tistų įdarbinimą lėmė pačios meno įstaigos vadovų sprendimas samdyti
specialistus iš užsienio šalių. Dažniausiai migrantai buvo priversti griebtis
atsitiktinio darbo, kuris leistų užtikrinti jų ir jų šeimų kasdienės buities
poreikius45. Kai kuriems rusams tiesiog stigo įgūdžių įsitvirtinti darbe46.
Palyginimui, stambiuose Europos migrantų židiniuose rusai dažnai

neištirpdavo įstaigų ar įmonių darbuotojų masėje. Be to, jie vienijosi į

Ne iš gero gyvenimo 1928 m. buvęs Rusijos kariuomenės generolas, Konstantino arti
lerijos mokyklos ir Nikolajaus generalinio štabo akademijos absolventas Ivanas Gandurinas (Moūhh rmdypuH) įstojo į dvasininkų luomą ir tarnavo vienoje iš stačiatikių
parapijų (I~IocBJiuieHHe bo ^naKOHa reHepaji-jiefiTeHaHTa H. K. raHaypHHa // 3xo. 1
anpejia 1928 r. X 77). Buvęs Kuršo gubernijos karininkas ir valdininkas Feognijus
Dunajevas (®eo^Huū Jlynaee), ieškodamas savo vietos darbo rinkoje, savarankiškai
mokėsi fotografijos meno, tapo kinematografijos Lietuvoje pradininku ir kino kronikos
kūrėju (<Į>eorHHfi A(j)HHoreHOBHH ^^yHaeB // 3xo. 26 aBrycTa 1938 r. X 231). Pasi
taikė entuziastų, kurie kūrė nacionalinį rusų teatrą, neužsidirbdami iš šios veiklos
pragyvenimui. 1932-1939 m. Kaune veikė draugijos Kultūra ir gyvenimas dramos sek
cija, kartais vadinama Kauno rusų dramos teatru. Jos vadovu buvo Vladimiras Bastunovas (BjiaduMup Bacmynoe), dirbęs prieš tai Rygos, Tartu, Belgrado, Prahos ir kitose
scenose. Teatro darbuotojai neturėjo tinkamų sąlygų kūrybiniam darbui. Aktoriams tek
davo grimuotis paeiliui. Teatrui stigo techninio personalo, todėl spektaklio metu uždan
gą pakeldavo ir nuleisdavo patys aktoriai. Finansinis veiksnys kartais lėmė atsainaus
aktorių požiūrio į darbą apraiškas (B oSmecTBe „KyjibTypa h )Kh3hi>" // Jlumoecmū
eecmHUK. 22 ceHTaopa 1937 r. Ns. 255).
M. Krupavičiaus vertinimu, P. Veriovkino dukterys Anastazija ir Marija „buvo šiokios
tokios dainininkės. Opera jas mėgino priglausti, bet jos pasirodė per silpnos ir rodėsi
tik mažose Kauno scenose. Paskui jos išvyko kažin kur į didesnius baltųjų rusų susi
telkimo punktus, rodos, į Paryžių" (Krupavičius 1972: 235).

169

3. RUSŲ DARBINĖS VEIKLOS POBŪDIS

profesines organizacijas ir bendromis jėgomis ieškojo palankių „nišų"
darbo rinkoje (pvz., darbininkų kolonijos gamyklose), gerai sustyguoda
vo savitarpio paramos mechanizmus (pvz., ryšiai tarp buvusių Baltosios

armijos karininkų). Reikėtų pripažinti ir tai, kad tokios valstybės kaip
Prancūzija ar Čekoslovakija dėl išplėtotos pramonės ir didesnių rinkų
buvo pajėgios priimti didelį imigrantų srautą. Jų susidomėjimą pigia imi
grantų darbo jėga skatino poreikis atkurti per Pirmąjį pasaulinį karą nu
niokotą pramonę. Porevoliucinio srauto migrantai, kurių gretose vyravo

darbingi jauno ir vidutinio amžiaus vyrai, buvo kaip tik parankūs paten
kinti šiuos poreikius. Kita vertus, migrantai netapo savi priimančiose
visuomenėse, o jų statusas darbo rinkoje išliko nuolat pažeidžiamas. Nors

pigių paslaugų pasiūla lengvino jiems konkurenciją su kitais rinkos da
lyviais, tačiau per XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžios pasaulinę eko

nominę krizę migrantai įvairiose Europos šalyse vieni iš pirmųjų praras
davo darbą ir atsidurdavo gatvėje (Ca6eHHHKOBa 1997: 158).
Tuo tarpu dauguma rusų senbuvių Lietuvos ekonominį patrauklumą ma

tavo per žemės ūkio raidos prizmę. Sprendžiant iš išlikusių šaltinių, dalies
senbuvių lūkesčiams išsipildyti svarbiausia kliūtimi tapo vyriausybės žemės
ūkio politikos, ypač 1922 m. žemės reformos, padariniai. Pvz., 1928 m.
Lietuvos demokratinė rusų tautybės piliečių sąjunga ir esą nuo reformos

„nukentėjusių kaimų įgaliotiniai" memorandume Ministrui pirmininkui šiuos
padarinius siejo su priverstiniu rusų eliminavimu iš darbo rinkos ir pragy

venimo šaltinių praradimu: „Iš patikimų šaltinių - parapijų bei kaimų įga
liotinių pranešimų patyrėme, kad padėtis tų mūsų tautiečių - ūkininkų, nuo
kurių atimta, einant žemės reformos įstatymu, žemės šiemet yra be galo
sunki ir darosi vis daugiau sunkesnė. Tuo tarpu visos jų ir mūsų pastangos
įrodyti, kad laikyti kolonistais žmones, kurių šeimos gyveno Lietuvoje po
šimtą, o net ir keletą šimtų metų ir dėl to negalima konfiskuoti jų žemės -

išėjo niekais - žemė nuo jų vis vien atimama, gyvulius ir ūkio daiktus jie
priversti parduoti, o uždarbio ypač šiemet, negali rasti. Dėl to daug buv.
stiprių ūkininkų dabar priversti elgetauti. Tai nė kiek nėra perdėta <...>."47

47

1928 m. Lietuvos demokratinės rusų piliečių sąjungos ir rusų ūkininkų atstovų memo
randumas ministrui pirmininkui // LCVA. F. 923, ap. 1, b. 558, 1. 19.
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Be abejo, šis memorandumas neatspindėjo rusų, kurie gavo iš vyriausybės
žemės sklypus ir sėkmingai tvarkėsi savo ūkiuose, nuostatų.
Svarbu, kad rusai, disponuodami daugiausiai smulkia žemėvalda48,

išsiskyrė iš kitų etninių grupių aukščiausiais gimstamumo rodikliais49.
Rusų prieaugis 1929 m. sudarė 20,5 proc, 1931 m. - 23,2 proc,
1932 m. - 26,1 proc, 1933 m. - 22,7 proc. Tuo tarpu analogiškas lie

tuvių rodiklis buvo mažesnis beveik dvigubai, žydų ir vokiečių - trigubai
(plačiau žr. 3.4 lentelę). Nemaža dalis rusų, stokodami galimybių įsigy
ti didesnius žemės sklypus, nesugebėjo aprūpinti darbu visų šeimos narių.
Lietuvos valdžios institucijų sukauptas Žemės fondas žemės reformai

įgyvendinti pasirodė per mažas, jog būtų patenkinti net mažažemių dar
bininkų poreikiai. Žeme buvo aprūpinti 68,5 proc. išreiškusių norą ją
įsigyti asmenų, tačiau jos negavo 32,6 proc. mažažemių ir 30,2 proc.

bežemių (Vaskela 2006: 165). Veikiau teigiamu nei neigiamu šio reiški
nio padariniu tapo jaunesniųjų šeimos narių išvykimas į miestus ar mies
telius, kur egzistavo galimybė siekti pradinio ir vidurinio išsilavinimo
arba susirasti su žemės ūkiu nesusijusį darbą50.

48Pvz., 1921 m. Kolainiuose 49 rusų šeimos ūkininkavo sklypuose nuo 4 iki 12 deš.,
Zaciže - 8 šeimos turėjo po 4-11 deš., Liubšiuose - 17 šeimų - nuo 4 iki 24 deš.
(Žinios apie Kolainių bažnyčiai priklausiusias žemes // LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2149,
1. 9). 1936 m. spaudoje rusų kalba pažymima, kad Semeliškių ir Vievio apylinkėse
(Trakų aps.) „turtingų ūkininkų nedaug. Dauguma mažažemiai, valdo 5-15 ha ūkius.
Daugelis kaimų persitvarkymo į vienkiemius stadijoje" ()KyKOB, A. Ilo TpoKCKOMy
ye3fly // Hoeue duu. 4 ceirraSps 1936 r. .Na. 13).
49Anot Estijos istoriko V. Sergejevo, estų, vokiečių ir žydų gretose vyravo įsitikinimas,
kad su mažiau vaikų lengviau siekti karjeros, materialinės gerovės ir klestėjimo. Be to,
mažesniam vaikų skaičiui lengviau suteikti kokybišką išsilavinimą. Rusai labiau verti
no senus papročius ir tradicijas, pagal kurias šeimos ir ūkio klestėjimas, sočios senat
vės garantijos priklausė nuo vaikų skaičiaus (CepreeB 2002).
50A. Muturo teigimu, Daubiškių kaime netoli Papilės gyveno Katakinų šeima. Jų ūkis
buvo nedidelis, tuo metu šeimoje augo 7 vaikai. Pasak autoriaus, „Vaikai vos prastypę
turėjo ieškotis savo gyvenimo kelių. Mergaitės ėmėsi tarnybų. Jekaterina ir Raiša pra
dėjo dirbti Papilės pašte, jų broliai susirado darbų Papilės malūne. Leonidas baigė
geležinkelininkų mokyklą ar kursus ir dirbo Viekšnių geležinkelio stotyje budėtoju"
(Muturas 2000: 335).

171

3. RUSŲ DARBINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Nusivylimas lūkesčiais ir vyriausybės žemės ūkio politika, nepritapi
mas darbo rinkoje skatino tarp kai kurių rusų senbuvių išvykimo iš Lie
tuvos nuotaikas. Tik riboti vidiniai ištekliai neleido daliai iš jų įgyven
dinti tokių sumanymų51. Tad rusų emigracija iš Lietuvos dėl ekonominių
motyvų buvo palyginti nedidelio masto. Statistikos biuro duomenimis,

1928-1939 m. išvyko 923 rusai, iš jų 1928 m. - 395 (42,8 proc),
1929 m. - 105 (11,4 proc), o 1936 m. - 252 (27,3 proc.) (žr. 3.5 lente

lę). Sociologės Audros Sipavičienės teigimu, neturtingi ir bežemiai vals
tiečiai ir gamyklų darbininkai sudarė didžiausią visų tautybių emigrantų
dalį (Sipavičienė 1995), todėl veikiausiai tarp šių segmentų atstovų derė
tų ieškoti ir rusų. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad šie duomenys yra apytikriai,
nes emigracija iš Lietuvos vyko ne tik legaliai. Dauguma porevoliucinio
srauto migrantų, kurie nematė palankių įsidarbinimo perspektyvų, grei
čiausiai išvyko iš Lietuvos į kitas šalis dar iki 1928 m.
Statistikos biuro duomenimis, 1928-1939 m. viena iš svarbiausių

rusų emigracijos iš Lietuvos krypčių tapo Pietų Amerikos šalys. Stam
biausia migrantų grupė (250 asmenų, arba 40,2 proc.) 1936 m. išvyko
į Braziliją. Pridurtina, jog 1934-1935 m. 80 asmenų išvyko į šalis,
kurios šio biuro leidinyje tiksliai neįvardijamos. Iš įvairių užuominų
išlikusiuose neskelbtuose dokumentuose peršasi išvada, kad tai - Para-

51 1928 m. Lietuvos demokratinės rusų tautybės piliečių sąjungos memorandume pažy
mima: „Vienok bežemiams kitataučiams ūkininkams, nors ir Lietuvos piliečiams, labai
retai duodama žemė, lengviau būtų emigruoti, bet tai be vyriausybės paramos taip pat
sunku padaryti, nes šeimomis emigruoti į Braziliją, Argentiną ir kitur iš karto negalima,
mesti vaikus ir senelius taip pat yra negalima. Be to, emigracija į minėtas šalis mūsų
tautiečiams apsunkinta dar tuomi, kad kitų tautų Lietuvos piliečiai emigrantai laisvai
likviduoja savo ūkius, o mūsų tautiečiai priverstinai, t. y. pusdykiai. <...> Visas tas
verčia mūsų tautiečius daugiau galvoti apie emigraciją į Sov. Rusiją, tuo labiau kad
jeigu daleisti, jog Lietuvos vyriausybė teisėtai laiko juos kolonistais, tai tuomet tais
kolonistais juos padarė savo parėdymais rusų vyriausybė be jų noro ir sutikimo. Tad
rusų valdžia ir privalo suteikti jiems žemę savo dabar valdomame plote. Tačiau gauti
tą žemę Lietuvos piliečiams be Lietuvos vyriausybės pastangų, kaip rodo praktika,
veik negalima" (1928 m. Lietuvos demokratinės rusų tautybės piliečių sąjungos ir rusų
ūkininkų atstovų memorandumas ministrui pirmininkui // LCVA. F. 923, ap. 1, b. 558,
1. 19).
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gvajus. Rusų emigracija iš Lietuvos vyko ne vien individualiomis rusų
pastangomis. Išvykimą taip pat organizavo Rusų emigrantų susivieniji

mas, draugija Rusų emigracija į Pietų Ameriką ir draugija Išeivis į
Afriką52. Šių draugijų pirmininkas Jokūbas Fiodorovas palankiausiu dar
bo paieškai variantu įvardijo Paragvajų, kur migrantai galėjo tikėtis
teisinės ir materialinės paramos iš jau apsistojusių rusų kolonistų. Šiam
veikėjui gerokai mažiau patraukli atrodė Brazilija, kadangi čia rusų
kolonistams vadovavo Kolonizacijos draugija, kuriai „rusiškumas, rusų
buitis, rusų interesai neegzistuoja. Čia kas kita - pardavėjas ir pirkėjas.
Čia grynas BIZNIS"53.

Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad Jokūbo Fiodorovo tarpininkavimo
paslaugomis aktyviai domėjosi Lietuvos sentikių bendruomenės atstovai.
Pvz., jų gretose buvo svarstomas išvykimo į Alžyro kazokų gyvenvietę (rus.
cmauuud) Šiaurės Afrikoje variantas54. 1933 m. viename iš pareiškimų vi

daus reikalų ministrui sentikių atstovai išvykimo iš Lietuvos intenciją mo
tyvavo būtent ekonominiais motyvais: „Mes tikimės, kad Jūsų Ekscelenci-

52Asmenys, kurie vyko į Paragvajų, turėjo įnešti į draugijos Rusų emigracija į Pietų Ame
riką sąskaitą po 15 Lt nuo kiekvieno suaugusio žmogaus. Dar po 40 Lt teko sumokėti
kolonijos direktoriui ir valdybos pirmininkui P. Bulyginui (1939 m. balandžio 26 d.
J. Fiodorovo pranešimas Kauno m. mokesčių inspekcijai // Kauno apskrities archyvas
(KAA), f. 209, ap. 2, b. 8713, 1. 5). Spaudos rusų kalba duomenimis, 1934 m. rugsėjo
13 d. išvyko pirmoji rusų emigrantų grupė iš Lietuvos į Paragvajų. Jei tikėtume minėta
spauda, aktyviausias išvykų organizatorius J. Fiodorovas laikėsi nuostatos, kad dėl že
mės stygiaus augančiajai kartai „rusai turi emigruoti bet kur ir kaip įmanoma greičiau"
(<<3MHrpau. u a b naparBaft// JIumoecKuū eojioc. 12 ^jeBpajia 1935 r. N. 36).
53Draugijos Rusų emigracija į Pietų Ameriką paaiškinimas // LCVA, f. 1367, ap. 5,
b. 249, 1. 43.
54Alžyro kazokai siekė suvienyti išblaškytus emigracijoje kazokus į žemdirbių kolonijas
ir šiuo tikslu įkūrė Afrikos žemės ūkio kooperatyvų sąjungą „Skafa". Kolonija Alžyre
buvo kuriama laikantis Prancūzijos įstatymų. Kazokai siekė gauti iš šios šalies vyriau
sybės didelius derlingos žemės plotus (kiekvienam kolonijos nariui po 30-50 ha) bei
ilgalaikius kreditus (LCVA, f. 1367, ap. 5, b. 249, 1. 125). 1933 m. vasario 27 d. Alžy
ro kazokų atamanas Nikolajus Bykadorovas pareiškė J. Fiodorovui, jog „sentikiai dau
geliu atvejų rimta ir ūkiška liaudis, todėl būtų gerai, jei prie gyvenvietės būtų sentikių
kaimas, kuriame Jūs galėtumėte gyventi senais papročiais ir tvarka" (Ibid, 1. 106).
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ja nebūsite prieš mūsų kolonizacijos projektą, nes geriau būti gerais kolo
nistais svetimoje šalyje negu neturtėliais ir bedarbiais tėvynėje"55.
Pastebėtina, jog lūkesčių žemės ūkio srityje neišsipildymas inspiravo
1928 m. kai kurių rusų išvykimą į Sovietų Sąjungą56. 1928 m. rugsėjo
26 d. valstybės oficioze išspausdinta žinutė, jog „Šiomis dienomis iš
Lietuvos į Sibirą išvažiavo 460 rusų „poselencų", kuriuos nuo 1863 m.

sukilimo buvo įkurdinusi caro valdžia iš lietuvių atimtuose ūkiuose.
Lietuvos vyriausybė grįžtantiems į tėvynę rusams suteikė nemokamas
vizas ir kitas lengvatas. Buvę „poselencai" vežasi su savimi: arklius,
karves, avis ir net galvijams pašarą. Taip pat žemės ūkio mašinas ir

kitus padargus. Pirmoji grįžtančiųjų partija yra daugiausiai iš Šiaulių ir
Joniškio apylinkių, kur jų daugiausiai buvo įkurdinta. Teko patirti, kad
iš Lietuvos į Tambovo guberniją ruošiasi grįžti 1500 rusų. Nors rusų
„poselencai" caro valdžios buvo visaip proteguojami, tačiau dėl savo
tingumo labai skurdžiai gyveno"57. 1928 m. rugsėjo 28 d. minėtame

oficioze paskelbta, kad Sovietų Sąjungos pasiuntinybės spaudos biuro

1933 m. birželio mėn. sentikių iniciatyvinės grupės prašymas vidaus reikalų minis
trui // Ibid, 1. 104.
1928 m. prezidentą A. Smetoną pasiekė Mamonto Duškino, kilusio iš Politiškių kaimo
(Utenos aps., Tauragnų vis.) prašymas. Jis teigė, kad sugrįžęs 1919 m. su žmona ir
5 vaikais iš evakuacijos vietos į Lietuvą, rado savo sklypą užimtą kitų savininkų. Skly
pas buvo įgytas 1912 m. per Valstiečių žemės banką. Jo plotas siekė 23 ha. 1920 m.
M. Duškinui pavyko atgauti tik 5 iš 23 ha. 1925 m. ir šie buvo nusavinti. Prašytojo
teigimu, „Kadangi užsidirbti čia Lietuvoje kąsnelį juodos duonos buvo labai sunku,
mes ieškojome tarpininkų išvažiuoti į Braziliją, bet už dyką niekas nenorėjo vežti, o
tam tikrų lėšų pas mus, nuskriaustus gyvenimo, jau nebuvo. Prisiėjo pasilikti Kaune
darbuotis. Prisiėjo tarpininkauti išgavimui leidimo net išvažiavimui į Rusiją". Galiau
siai M. Duškinas su šeima gavo vietą ešelone į Rusiją. Jis privalėjo atvykti iki 1928 m.
rugsėjo 20 d. į Kauno geležinkelio stotį, tačiau stigo pinigų kelionei nuo Joniškio ir
prašė prezidento paramos. 1928 m. rugsėjo 19 d. Prezidento kanceliarija pavedė Vidaus
reikalų ministerijai sušelpti prašytoją (1928 m. rugsėjo 17 d. M. Duškino prašymas
Lietuvos Respublikos prezidentui A. Smetonai // LCVA, f. 377, ap. 5, b. 135,1. 90-91;
1928 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos pranešimas Nr.
10101 VRM//Ibid, 1. 93).
„Grįžta namo" // Lietuvos aidas. 1928 m. rugsėjo 26 d.
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duomenimis, „šiomis dienomis išvažiavo iš Lietuvos į SSSR apie 50
ūkininkų šeimų, iš viso suaugusių 204 žmonės (vaikų 155), kurie patei
kė prašymą priimti juos į Sovietų pilietybę. Ūkininkai važiuoja ne kaip
emigrantai, o individualine tvarka savo sąskaiton su nuosavu invento
riumi. Sovietų Rusijos žemės ūkio komisariatas suteikė ūkininkams že

mės Sibire. Jokių piniginių pašalpų nė viena SSSR įstaiga ūkininkams
neduoda"58.
Augančio nedarbo problema palietė rusus ne tik Lietuvos kaimuose,
bet ir miestuose. Svarbu pažymėti, jog miestuose šiai problemai spręsti

ieškota kitokių išeičių negu emigracija. 1931 m. lapkričio 1 d. Kauno
rusų gimnazijoje įvyko rusų visuomeninių organizacijų susirinkimas, ku
riame svarstytos kolektyvinės nedarbo mažinimo priemonės. Susirinkimo

dalyviai svarstė, kokiems asmenims, kokiais būdais ir iš kokių šaltinių
suteikti paramą. Nutarta, jog derėtų teikti paramą visiems bedarbiams,

neatsižvelgiant į jų socialinį statusą praeityje ir aptariamu laikotarpiu.
Prioritetiniu uždaviniu įvardytas nuolatinio uždarbio bedarbiams parūpinimas. Siūlyta ekonomiškai aktyviems rusams Lietuvoje paaukoti ne
mažiau kaip 1 proc. gaunamo atlyginimo šių bedarbių paramai. Alterna

tyviais pajamų šaltiniais galėjo būti labdaros vakarai, rinkliavos ir kt.
Susirinkime taip pat buvo priimtas sprendimas steigti darbo biurą, ku
ris rūpintųsi bedarbių registracija ir paramos koordinavimu (taigi, iki
1931 m. tokio biuro nebuvo). Į jo sudėtį planuota įtraukti Lietuvos rusų
tautybės piliečių demokratinės sąjungos valdybos narius ir po vieną kitų
rusų visuomeninių organizacijų narį. Vis dėlto iš šios publikacijos sunku
suprasti, kokiose srityse rusai dažniausiai netekdavo darbo, kokie jų seg
mentai tapo labiausiai pažeidžiami.
Išlikusių šaltinių duomenų nepakanka įvertinti, ar 1931 m. lapkričio
1 d. rusų visuomeninių organizacijų susirinkime numatytos priemonės
kovai su nedarbu buvo efektyviai įgyvendinamos praktikoje59. Kita ver

tus, reikšmingas pats faktas, jog rusai ėmė ieškoti kolektyvinių būdų

„Dėl grįžtančiųjų į tėvynę rusų" // Lietuvos aidas. 1928 m. rugsėjo 28 d.
59

noMomb pyccKHM 6e3pa6oTHbiM // 3xo. 3 hoh6ph 1931 r. N. 793.
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savo interesams ginti. Šios problemos analizę komplikuoja tai, kad

pirmosios sisteminės valdžios institucijų intencijos nustatyti bedarbių
skaičių ir darbinės veiklos sritis, kuriose jie anksčiau dirbo, pasireiškė
tiktai apie 1934 m. Tais metais Centrinis statistikos biuras atliko bedar
bių registraciją60. Jos rezultatai paliudijo, kad 1935 m. sausio 1 d. ūkio

srityse, kuriose buvo reikalingi labiau kvalifikuoti darbininkai (pvz.,
chemijos, odos, tekstilės, popieriaus ir poligrafijos pramonė), nedarbas
buvo nedidelis. Tuo tarpu apie 70 proc. biuro užregistruotų bedarbių
sudarė nekvalifikuoti darbininkai. Jie, kol neteko darbo, dažniausiai ver

tėsi atsitiktiniais darbais arba dirbo žemės ūkio, miškininkystės, žemės
ir akmens pramonės srityse. Savitą „sezoninę" bedarbių kategoriją su

darė statybininkai. Dauguma jų, nepaisant kvalifikacijos lygio, žiemą
dažniausiai netekdavo darbo61. Etninių grupių nedarbo lygis bedarbių
registracijos, kurią 1934 m. atliko Centrinis statistikos biuras, metu liko
nenustatytas.

Rusų migrantų įsidarbinimas etninės daugumos požiūriu
Rusų įsidarbinimo galimybės iš dalies priklausė nuo etninės daugumos
nuostatų, kurios savo ruožtu ne visuomet buvo palankios vadinamųjų
svetimšalių atžvilgiu. Tai - daugumos šalių, kurios susikūrė po Rusijos

Lietuvoje buvo steigiamos darbo biržos, kurios jau ankstesniais metais atliko bedarbių
registraciją. Kauno m. savivaldybėje veikė darbo birža, kurios statutas buvo patvirtin
tas 1925 m. spalio 21d. Birža atliko darbo paklausos (darbdavių), pasiūlos (tarnaičių)
ir bedarbių (vyrų ir moterų) registraciją. Bedarbiai buvo registruojami nemokamai.
Jiems buvo užpildomos atskiros kortelės. Registruojami tik Kauno miesto gyventojai.
1926 m. biržoje buvo užregistruoti apie 2000 abiejų lyčių bedarbių. Miesto valdybos
Statybos skyrius organizavo viešus darbus tik vyrams. Dalis darbininkų dirbo padie
niais. Moterys bedarbės nuo 25 metų gavo iš miesto valdybos pašalpas, tačiau joms
darbai nebuvo organizuojami. Pašalpų dydis priklausė nuo šeimos sudėties (1926 m.
liepos 17 d. VRM socialinės apsaugos inspektoriaus pranešimas Nr. 9041 vidaus reika
lų ministrui // LCVA, f. 928, ap. 2, b. 166,1. 14-15).
Tarulis A. „Nedarbas pas mus per š. m. pirmąjį pusmetį" // Tautos ūkis. 1935. Nr. 10.
P. 274-276.
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imperijos žlugimo, požiūris62. Rusų migrantų antplūdis buvo bepreceden

tis atvejis ir iškėlė daug klausimų gerokai įtakingesnėms Europos vals
tybėms. Dalies jų, kaip ir Tautų Sąjungos (toliau - TS) organizacijos,
sutrikimą atsispindėjo pasiūlymas migrantams grįžti į savo tėvynę. Vis
dėlto šis procesas buvo negrįžtamas, todėl rusų migrantų teisinio statuso

apibrėžimas ir socialinių poreikių užtikrinimas (įskaitant įdarbinimą) ta
po ilgainiui tarptautinio masto problema. Nuo 1919-1920 m. šiai proble

mai išspręsti vis labiau atrodė būtinos kolektyvinės Europos valstybių
pastangos. Juolab kad ir Sovietų Sąjunga neskatino migrantų repatriacijos.
Būtent 1922 m. TS surengtoje Ženevos konferencijoje buvo rastas spren
dimas, kaip apibrėžti migrantų ar asmenų „be pilietybės" teisinį statusą.

Jiems nuo 1924 m. buvo išduodami laikini tapatybės dokumentai, geriau
žinomi kaip Nanseno pasai (šio sumanymo autorius - TS komisaras pa

bėgėlių reikalams Fridtjofas Nansenas).
Rusų migrantai valstybėse, kurių vyriausybės pripažino Nanseno pa

sus, įgijo pragyvenimo ir judėjimo teisę. Anot dabartinių Rusijos tyrinė
tojų, šie pasai suteikė migrantams apibrėžtą politinį ir teisinį statusą,
tačiau nepanaikino įvairių sunkumų socialinėje srityje (pvz., nepadėjo
gauti vizų ir darbo leidimų, nesuteikė teisės į pašalpas ir kt). Už pasų

62 M. Rajevo manymu, „kai kuriais atvejais (pvz., Lietuvoje ir Estijoje) išsilavinusių
mokslininkų ir specialistų poreikis vertė vietinės valdžios institucijas kviestis rusų
mokslininkus emigrantus į pareigas mokymo įstaigose ir technines tarnybas. Tačiau,
kaip ir Bulgarijoje, nacionalistinių nuotaikų augimas ir politinis autoritarizmas, įsitvir
tinęs Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje trečiojo dešimtmečio pabaigoje, apsunkino mi
grantų padėtį. Daugelis jų buvo priversti išvykti į tokius aktyvius migrantų centrus kaip
Praha, Berlynas arba Paryžius <...>. Baltijos valstybės, iš pradžių svetingai priėmusios
migrantus, vėliau, ypač po atėjimo į valdžią kraštutinių autoritarinių nacionalistinių
K. Ulmanio Latvijoje ir A. Smetonos Lietuvoje režimų, pradėjo daryti kliūtis, daugiau
siai įsidarbinimo srityje. Tautinių mažumų ir emigrantų diskriminacija ypač pasireikš
davo priimant į valstybės tarnybą ir laisvųjų profesijų atstovų atžvilgiu". M. Rajevo
teigimu, „situaciją Baltijos šalyse visada sunkino gausios rusų etninės mažumos, di
džiąja dalimi valstiečių, kuri gyveno pasienio su SSRS rajonuose, buvimas. Neatsitik
tinai politika emigrantų atžvilgiu glaudžiai susipindavo su politine linija nacionalinių
mažumų atžvilgiu, todėl šovinistinių nuotaikų augimas ketvirtajame dešimtmetyje tu
rėjo tiesioginių padarinių emigrantams" (PaeB 1994: 36, 58).
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išdavimą iš individų buvo imamas tuo laiku nemažas mokestis
JIe6e/ieBa, Ha3apoB, Okopokob 2001: 49). XX a. ketvirtajame dešimtme

tyje Europos valstybių vyriausybių požiūrį į rusų migrantus smarkiai
pakeitė sprendimas užmegzti diplomatinius santykius su Sovietų Sąjunga.

Migrantų ekonominė situacija nuolat buvo sudėtinga, tačiau priimančių
šalių parama jiems ypač sumažėjo po Sovietų Sąjungos įstojimo į TS
1934 m. Be to, nuo 1929 m. pasaulį apėmusi ekonominė krizė vertė šių
šalių vyriausybes mažinti asignavimus rusų migrantams, naikinti darbo
vietas valstybiniame sektoriuje ir kt. Rusai dažnai buvo priversti vykti iš

Europos į Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybes. Čia jie neretai dirbo dar
sunkesnėmis sąlygomis (pvz., plantacijose ar prie geležinkelių tiesimo)
(HoHueB, JIe6eaeBa, Ha3apoB, Okopokob 2001: 48).

Išlikusių šaltinių analizės duomenys rodo, kad Lietuvos vyriausybė
1918-1940 m. neteikė išskirtinės paramos ar nuolaidų įsidarbinant rusų
migrantams. Jų statusą darbo rinkoje reglamentavo bendrosios taisyklės,
kurios buvo taikomos visiems nepiliečiams. 1922 m. rugsėjo 22 d. VRM
informavo rusų migrantų socialine padėtimi suinteresuotas tarptautines

organizacijas (Raudonojo Kryžiaus komitetą ir TS komisariatą pabėgėlių
reikalams), kad „Lietuvoje bedarbės nėra, visi, kas nori, turi darbą, todėl
rusų stovis, ekonomijos žvilgsniu, neblogas <...>. Lietuvos vyriausybė
rusų emigrantams socialinėje sferoje neteikė išskirtinės paramos, atskirai
rusams jokių įstatymų nėra. Visi rusai lygūs yra su svetimšaliais, gyve
nančiais Lietuvos teritorijoje ir visi įstatymai, kurie liečia svetimšalius,
taikomi ir rusams"63. 1924 m. TS prašė Lietuvos vyriausybės bendradar
biauti su vyriausiuoju komisaru pabėgėlių reikalams F. Nansenu, „kuris
rūpinasi tųjų rusų reikalais visame kame, o ypač kiek tai liečia rusų

bendrąjį ir profesionalųjį mokymą, suieškojimą tarnybos ir jų grįžimą
tėvynėn"64. Iš fragmentiškų užuominų išlikusiuose dokumentuose perša-

631922 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos VRM Piliečių apsaugos departamento pranešimas
Nr. 13500 Lietuvos URM // LCVA, f. 394, ap. 4, b. 43, 1. 226.
641924 m. sausio 30 d. URM pareiškimas Nr. 1832 vidaus reikalų ministrui // LCVA,
f. 394, ap. 3, b. 568, 1. 3.
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si išvada, kad Lietuvos valdžios institucijų požiūris į panašias TS inicia
tyvas buvo santūrus65.

Sprendžiant iš 1923 m. vasario 27 d. VRM Piliečių apsaugos depar
tamento aplinkraščio, visų Lietuvos apskričių viršininkai buvo supažin
dinti su Nanseno pasų pavyzdžiais. Jų teirautasi, kiek šių pasų reikėtų
kiekvienoje apskrityje. Minėtame dokumente taip pat pažymima, kad „šie
liudijimai bus išduodami prisilaikant svetimšaliams nustatytų taisyklių,
t. y. už svetimšaliams skirtą mokesnį ir trijuose egzemplioriuose, vienas

iš kurių išduodamas tremtiniui, vienas lieka apskrities viršininko bylose
ir vienas pristatomas departamentui"66. Taisyklės, kurios reglamentavo
svetimšalių gyvenimą Lietuvoje, nebuvo itin palankios nuolatinio darbo
paieškai. Asmenys, kurie turėjo kitų valstybių pasus arba neturėjo jokių

tapatybės dokumentų, tačiau pageidavo pasilikti Lietuvoje ilgiau kaip mė
nesiui, privalėjo gauti apskrities viršininko leidimą. Leidimai buvo išduo
dami ne ilgiau kaip metams ir galėjo būti pratęsiami (kaina metams 20 Lt). Nuo mokesčio numatyta galimybė atleisti tik tarnautojus, kuriuos

kvietėsi į tarnybą Lietuvos vyriausybė arba valstybės įstaigos, bei asme
nis, kuriuos Lietuvos VRM pripažino nepasiturinčiais67. Asmuo, kuris
vykdavo per Lietuvą tranzitu ir apsistodavo ilgiau, nei numatė tranzito

viza, privalėjo sumokėti trigubai didesnį mokestį už vizos kainą ir ne
delsiant buvo išsiunčiamas iš Lietuvos68.

1926 m. Tarptautinis darbo biuras, kuris rūpinosi rusų pabėgėlių įdarbinimu, pateikė
Lietuvos vyriausybei siūlymą materialiai prisidėti prie rusų perkėlimo iš Europos į
Pietų Amerikos šalis, tačiau gavo neigiamą atsakymą. Palankiau vyriausybė sureagavo
į minėto biuro kvietimą pagelbėti gabenant rusus iš Baltijos šalių į Belgiją, kad „tokiu
būdu Lietuva prisidėtų prie kitų valstybių dedamų pastangų pagerinti rusų pabėgėlių
padėtį". Šio prašymo pagrindu nutarta išduoti vykstantiems per Lietuvos teritoriją ne
mokamas tranzito vizas ir sumažinti geležinkelio tarifą (1926 m. gegužės 8 d. Ministro
pirmininko pareiškimas Ministrų kabinetui // LCVA, f. 923, ap. 1, b. 476, 1. 73).
1923 m. vasario 27 d. VRM Piliečių apsaugos departamento aplinkraštis Nr. 339/24
apskričių viršininkams // LCVA, f. 394, ap. 3, b. 522, 1. 40.
1922 m. rugsėjo 5 d. Svetimšaliams gyventi Lietuvoje laikinosios taisyklės // LCVA,
f. 394, ap. 3, b. 522, 1. 46^17.
Svetimų valstybių piliečiams vizoms duoti taisyklės // LCVA, f. 394, ap. 3, b. 522,
1.47.
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Kaip minėta, pirmame Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetyje spe
cialistų iš užsienio šalių paslaugomis buvo suinteresuotos įvairios vals

tybės ir visuomeninės įstaigos. Vėlesniais metais ėmė aštrėti konkuren
cija tarp vietos gyventojų ir atvykėlių. Vadinamųjų svetimšalių įdarbini
mo praktika, plėtojantis įvairioms ūkio šakoms, plečiantis laipsniškai
profesinių mokyklų tinklui, augant kvalifikuotų lietuvių specialistų (įskai
tant Vakarų Europos šalių aukštųjų mokyklų absolventus) skaičiui, lietu
vių visuomenėje buvo vis dažniau įvardijama kaip negatyvi, atimanti
uždarbį iš vietinių kadrų69. Antai 1930 m. inžinierius Bronius Garšva

(1883-1957) viename iš savo straipsnių išreiškė tolerantišką nuostatą dėl
seniau atvykusių rusų migrantų įdarbinimo, tačiau ateityje siūlė griežtin
ti darbo sąlygas naujai atvykstantiesiems. Jie esą konkuruotų darbo rin
koje su lietuviais: „Protinis paveldėjimas paliko mums po karo buvusios

Rusijos piliečius, kurie atsisakę nuo dabartinės Rusijos, liko piliečiais
„be pilietybės". Kadangi nėra krašto, kurs turėtų rūpintis jų likimu, tai
Lietuva privalo juos laikyti pas save <...>. Pasirodę didelio kataklizmo
pasėkoj, jie (rusų migrantai - aut. pastaba) sudaro laikiną reiškinį ir

ilgainiui turi išnykti. Nauji šios kategorijos svetimšaliai, kurie naujai
būtų įleidžiami į kraštą, turėtų būti įskaitomi į antrą kategoriją, kurie dėl
ekonominių sumetimų atvyksta Lietuvon uždarbiauti darbo srity. Ši ka
tegorija sudaro labiausiai nepageidaujama grupę."70

Derėtų pridurti, kad XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje šiai kon
kurencijai suteikė pagreitį pakitęs etninės daugumos ir etninių mažumų

Viename iš straipsnių leidinyje „Tautos ūkis" pažymima, kad „Iš pirmųjų nepriklauso
mybės metų, kada nebuvo pakankamai savo žmonių specialistų ir esamoms vietoms
užimti buvo kviečiama užimti iš užsienio žmonės, yra ir dabar dar užsilikęs, galima
sakyti, neigiamas dalykas - nepasitikėti saviems žmonėms, bet būtinai kviestis svetim
taučius „specus". 1928 m. gruodžio mėnesį jųjų buvo viso Lietuvoje 17 488, tai beveik
visų gyventojų vienas nuošimtis. <...> Jųjų visų bendras metinis uždarbis gali siekti
50-60 mil. litų. Reiškia, šitas gražus uždarbis, tenkantis svetimšaliams, atimamas iš
savųjų. Dabar, galima sakyti, mokančių ir sugebančių darbą dirbti žmonių specialistų
mes jau turime pakankamai, tik reikėtų jųjų turimos žinios iš savo darbo srities pati
krinti, pagilinti, steigiant atatinkamus kursus, laikant daugiau amatų mokyklų <...>"
(Kubilius, A. „Lietuvos ūkio perspektyvos" // Tautos ūkis. 1930. Nr. 1).
Garšva, B. „Svetimšaliai darbo srityj Lietuvoj" // Tautos ūkis. 1930. Nr. 1. P. 5-6.
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profesinio išsilavinimo ir įgūdžių santykis. Išlikusių šaltinių analizės duo
menys leidžia kelti prielaidą, kad ankstesniu laikotarpiu dažniau pasitai
kė atvejų, kai lietuviai jautėsi skriaudžiami darbovietėse dėl etninių ma
žumų atstovų ar kviestinių specialistų iš užsienio profesinio pranašumo
ir elgsenos. 1936 m. ekonomistas K. Sruoga rašė lietuviškoje spaudoje,
jog „neseni tik laikai, kada iš užsienio importuotas amatininkas, imdamas
didelę algą, drąsiai terorizuodavo visą įmonę, žinodamas, kad nėra kam

jį pakeisti" (Sruoga 1936). Lietuvių profesinis tobulėjimas buvo dėsnin
gas tautinių interesų įgyvendinimo padarinys, kaip ir tendencija, jog pa
laipsniui lietuvių specialistų ėmė netenkinti antraeilis vaidmuo daugely
je darbinės veiklos sričių. Dėsninga ir tai, kad lietuviams vis labiau
veržiantis į anksčiau sunkiai pasiekiamas darbo vietas, nepavyko išveng
ti konkurencijos su etninėmis mažumomis ir migrantais, pasitaikė darbo
kolektyvuose etninio antagonizmo apraiškų. Šios apraiškos neaplenkė
pramonės, kariuomenės, švietimo ir kultūros įstaigų ir kt.
Vienas iš minėtos konkurencijos aštrėjimo patvirtinimų - intrigos
Valstybės teatre71. 1928 m. vasario 29 d. lietuvių balerina Jadvyga Jo-

vaišaitė (1903^2000) skundėsi Švietimo ministerijai, esą ji sąmoningai
ignoruojama teatro režisieriaus Pavelo Petrovo ir direktoriaus Viktoro
Žadeikos. Artistė atsisakė vaidmens spektaklyje „Spragtukas", pabrėžda
ma, kad šie asmenys „engia mūsų balete lietuvius, o rusams duoda pri
vilegijas. Pastarieji gauna šokti ir klasikinius, ir charakterinius šokius su
dideliu skaičiumi repeticijų ir visa atida p. Petrovo skiriama tik jiems.
Aš aiškiai supratau p. Petrovo ir p. Direktoriaus politiką - neduoti man

71 XX a. ketvirtajame dešimtmetyje vienas iš Lietuvos aido korespondentų specialistų
kvietimą į Valstybės teatrą įvertino naudingu tik kaip laikiną praktiką: „Mums supran
tama, kad be importuoto baletmeisterio mūsų baletas kol kas (aš pabrėžiu - kol kas)
negali egzistuoti; bet ar jis reikalingas nuolatinių importuotų solistų? Ne. Tūkstantį
kartų ne <...>" (citata pgl. Girdzijauskaitė 2000: 405). Rusų baleto šokėjams išvykus
iš Lietuvos, lietuviškoje spaudoje pasirodė atsiliepimų, esą jie „buvo ne baletmeiste
riai, ne mokytojai, ko svarbiausiai reikia, bet šokėjai premjerai. Kad baletas ruošti
jiems nerūpėjo, apie tai visi žino. Jie tarnavo ir naudojosi, o baletas skurdo ir morališ
kai, ir medžiagiškai, ir pedagogiškai". Vis dėlto šiuolaikinių Lietuvos teatro istorikų
įsitikinimu, šitoks vertinimas būtų pernelyg kategoriškas. Rusų baleto meistrų pamo
kos, jų pavyzdys padarė didžiausią įtaką lietuvių baleto trupės subrendimui (Girdzi
jauskaitė 2000: 416).
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dirbti ir slopinti mane, kad parodytų mano užsienio studijų nereikalingu
mą"72. 1935 m. valstybės oficioze sukėlė susierzinimą klaida, kuri nety

čia įsivėlė vienoje iš Valstybės teatro baleto trupės gastrolių užsienyje
recenzijų. Joje J. Jovaišaitė buvo supainiota su V. Nemčinova. Ši recen
zija Lietuvoje buvo įvertinta kaip skandalinga, tačiau sykiu pasiguosta,

jog yra svarus pagrindas didžiuotis lietuvių artistų meistriškumu: „Tiek
čia gera, kad apie mūsų šokėjas gerai atsiliepiama ir nebeatskiriama jų
nuo patentuotų šokikių, jei tik... nėra rankoj programos" (Girdzijauskai

tė 2000: 412).
Panašu, jog apytikriai nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžios lie
tuvių visuomenės kritikos galėjo sulaukti darbdaviai, kurie patys įdarbin
davo arba tarpininkavo rusų migrantų įdarbinimui valstybinėse įstaigose.
Panašiuose vertinimuose susipindavo ekonominės konkurencijos, politiniai
ir ideologiniai motyvai. Pvz., Valstybės teatro direktoriui A. Olekai-Ži-

linskui lietuviškoje spaudoje buvo keliamos inkriminacijos pakvietus dirb
ti režisierių Michailą Čechovą. Aršiausi kritikai skelbė „rusifikacijos"
pavojų lietuvių teatrui, įžvelgė šio režisieriaus spektakliuose „bolševikines"

tendencijas ir kt. (Girdzijauskaitė 2000: 42, 95). Tuo tarpu 1930 m. Kau
no meno mokyklos vadovybė priėjo prie išvados, kad „grafikos ir deko
ratyvinio meno studijos, M. Dobužinskiui vadovaujant, veikė visai menkai
ir visai neatatinkamai Lietuvos gyvenimo reikalavimams"73. Į šio meni

ninko vietą pakviestas lietuvių dailininkas Adomas Varnas (1879—1979),
kurio „pasižadėjimas stropiai dirbti įgalina manyti, kad ta studija su baž
nytinės tapybos skyrium paves pageidaujamoj tautinėj dvasioj, kas labai
svarbu ir ko nė vienas svetimšalis negalėtų padaryti"74.

72Balerinos J. Jovaišaitės pareiškimas baigiamas žodžiais, kad „atsiminus, kiek svajojau
būdama Paryžiuje parvažiavus dirbti Lietuvos meno naudai ir parvažiavus susidūriau
mūsų teatre su rusais, kurie norėdami iškelti aukštyn savuosius, žemina mane, kaipo
lietuvaitė - sunku man toliau rašyti" (1928 m. vasario 29 d. Valstybės teatro baleto
solistės J. Jovaišytės-Olekienės pareiškimas švietimo ministrui // LCVA, f. 391, ap. 4,
b. 1146, 1. 75-77).
731930 m. birželio 13 d. Kauno meno mokyklos mokytojų tarybos posėdžio protokolas
Nr. 20 // LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1099, 1. 279.
741930 m. rugpjūčio 18 d. Meno mokyklos direktoriaus pranešimas Nr. 246 Švietimo
ministerijos III departamentui // LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1146, 1. 273.
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Taigi, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje rusų įsidarbinimo galimybės
ir karjeros sėkmė tapo gerokai labiau priklausomos nuo valstybėje susi
klosčiusio ideologinio konteksto. Nors šis veiksnys rusų istoriografijoje
kartais pernelyg sureikšminamas, tačiau nėra visiškai nepamatuotas. Pasak

įvykių amžininko A. Sokolskio, Lietuvoje būta ryškių šovinizmo apraiškų,
trukdžiusių siekti karjeros ne tik rusų migrantams, bet ir senbuviams.
Pasak jo, rusams „baigus universitetą buvo nelengva gauti darbą. Žmona
mokė Seimo pirmininko pono Šakenio vaikus prancūzų kalbos. Ir papra
šius vyrui rasti darbą, Seimo pirmininkas, pasikonsultavęs Seime, patarė
darbo pasiieškoti privačiame sektoriuje, nes su rusiška pavarde gauti val
dišką darbą nelengva - įspėjo!" (Coko.m>ckhh 1984; Mažintas 1999). Vis

dėlto teisingiau būtų teigti, kad greta rusų integracijos į darbo rinką sėkmės
atvejų, egzistavo prielaidos jų teisių ribojimams. Ši tendencija būdinga ne
tik Lietuvai, bet ir kaimyninėms Baltijos šalims, nes gausus rusų migran
tų įdarbinimas neatitiko vietos visuomenės interesų ir lūkesčių. Tad dėl

politinių ir ideologinių sumetimų rusų migrantai taip pat negalėjo tikėtis
šiose šalyse lygių įsidarbinimo teisių su piliečiais75.
Ne mažiau reikšminga, kaip patys rusai priėmė etninės daugumos
lūkesčius. Dėmesio šiems lūkesčiams stoka neretai komplikavo individų
darbinius santykius. Lietuvos kariuomenės istoriko Gintauto Surgailio
teigimu, „rusų generolai, tada užėmę vadovaujančius postus, į lietuvius

75 Latvijos istorikas A. Gavrilinas pažymi, jog po K. Ulmanio įsitvirtinimo valdžioje
1934 m. etninių mažumų atstovai nebuvo priimami į valstybės tarnybą, smarkiai su
mažėjo nacionalinių mažumų finansavimas iš valstybės biudžeto, susiaurėjo mažumų
kalbų vartojimo sfera, todėl dalis buvusių rusų emigrantų, mobilesnių negu vietiniai
rusai, tęsė tokios gyvenamosios šalies paiešką, kurioje jie nebūtų diskriminuojami
(raBpnjiHH 2006).
Estijos istoriko V. Sergejevo teigimu, rusų migrantai šioje šalyje negalėjo tikėtis
valstybinės ir visuomeninės tarnybos. Netgi privati praktika migrantams gydytojams,
juristams ir kitų profesijų atstovams buvo draudžiama. Liko galimybė parsisamdyti
patiems paprasčiausiems ir sunkiausiems darbams (kirsti mišką, perdirbti skalūną, iš
gauti durpes, rausti kanalus ir, jeigu pasisekdavo, į fabriką arba gamyklą). Ūkio suiru
tė ir aštri kuro krizė, kuri buvo jaučiama Estijoje po kovų dėl nepriklausomybės, pa
skatino vyriausybės nutarimą siųsti „asmenis be apibrėžto užsiėmimo" į miško
kirtavietes. Į šių asmenų kategoriją pateko rusų emigrantai (ypač kareiviai ir karinin
kai) (CepreeB 2001).
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žiurėjo su panieka" (Surgailis 1992: 60). M. Krupavičius, apibudindamas
kariuomenės vadovybės sudėtį 1918 m. pabaigoje, rašė: „Visi galvojo, kad
tai caro laikų Petrapilio štabo skyrius, nes visose vietose sėdėjo suirusios
Rusijos minėto štabo rusai <...>. Reikėjo matyti tą nusivylimą ir pyktį,

kai tas idealiai lietuviškas karininkų kadras minėtame štabe buvo iš aukš
to traktuojamas to paties ruso, kuris lietuvį niekino caro laikais ir kuris

nei vienu lietuvišku žodžiu atvykusio dabar tėvynės ginti lietuvio karinin
ko neprakalbindavo" (Krupavičius 1972: 350). 1921 m. spalio 3 d. vidaus
reikalų ministras Vincas Kerpė, svarstydamas rusų karininkų priėmimo į
tarnybą klausimą, pažymėjo, kad „Pasiekiančiomis mane žiniomis remian

tis galiu pasakyti, kad jau esamieji mūsų kariuomenėj Rusų armijos pul
kininkai ir generolai erzina mūsų [lietuvių] kariškius dvasios nesupratimu
ir pertat demoralizuoja"76. Kitaip tariant, rusų profesinė sėkmė iš dalies
tapo susijusi su lietuvių gyvensenos, pasaulėžiūros ir kultūros pažinimu.

Rusai, kurie įvertindavo šią aplinkybę, lengviau ištirpdydavo abipusių
santykių barjerus ir sėkmingiau atsiskleisdavo savo darbovietėse.

Rusų lingvistinės adaptacijos darbo rinkoje aspektai
Svarbiu veiksniu, lėmusiu rusų profesinės karjeros sėkmę, tapo prisitai
kymas prie etninės daugumos kalbos, gyvensenos būdo ir kultūros. Išskir
tinis vaidmuo teko lingvistiniam veiksniui, nes dažniausiai nuo lietuvių

kalbos mokėjimo laipsnio priklausė etninių mažumų ir lietuvių visuo
menės kontaktų pobūdis. Šio veiksnio svarbą patvirtina 1989-1992 m.
N. Kasatkinos atlikto inteligentijos tyrimo rezultatai, liudijantys, jog lie
tuviškos kalbinės aplinkos susiformavimas po Pirmojo pasaulinio karo
dažniau lėmė rusų atstovavimą profesinėms grupėms, kuriose klostėsi
mažesnė konkurencija su lietuviais ir buvo keliami santykinai mažesni

lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimai. Į šių profesinių sričių sąrašą de
rėtų įtraukti inžinerinę-techninę veiklą, susisiekimą ir transportą, medi
cinos praktiką, darbą privačiose įmonėse ir kt. Šio tyrimo rezultatai by

lojo apie priešingą tendenciją valstybės ir visuomeninėje tarnyboje, ban
kuose, aukštosiose, aukštesniosiose ir specializuotose mokymo įstaigose,

76 1921 m. spalio 3 d. Ministrų kabineto reikalų vedėjo pranešimas Nr. 2048 vidaus rei
kalų ministrui // LCVA. F. 377, ap. 5, b. 9, 1. 195.
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nes jose geras lietuvių kalbos mokėjimas buvo vertinamas kaip svarbi

kandidato profesinio tinkamumo savybė, o darbuotojo tinkamumo įrody
mu neretai tapdavo valstybinės kalbos egzaminų vertinimas.

Rusų kalbos gyvybingumą kai kurių Lietuvos valdžios įstaigų darbe
pirmaisiais pokario metais lėmė etniniu požiūriu nevienalyčiai darbuoto
jų kolektyvai, kuriems ji dažnai buvo labiau priimtina nei lenkų ar vo
kiečių. Be to, rusų kalba tapo geresniu komunikaciniu instrumentu tarp
etninių mažumų ir etninės daugumos nei kitos kalbos. Iki 1924 m. pa

naši padėtis vyravo Kauno miesto savivaldybėje, kurioje lietuviai per
visas kadencijas sudarė mažumą. Lietuvių atstovų reikalavimas vartoti

posėdžiuose ir raštvedyboje valstybinę kalbą kėlė etninių mažumų, įskai
tant rusų, nepasitenkinimą. Pvz., 1921 m. spaudoje užsimezgė polemika
tarp A. Timinskio ir Augustino Voldemaro. Rusų frakcijos atstovas kvie

tė laikytis tolerantiškos pozicijos savivaldybės narių, kurie nespėjo iš
mokti lietuvių kalbos, atžvilgiu77. 1921-1924 m. virė karšti ginčai dėl
savivaldybės ataskaitos kalbos. Žydų, lenkų, vokiečių ir rusų frakcijų
atstovai vieningai siūlė rusų kalbą kaip visiems suprantamą. 1923 m.
pabaigoje Valstybės kontrolė, patikrinusi Kauno savivaldybę, nustatė, kad
dauguma tarnautojų nemokėjo lietuvių kalbos nei žodžiu, nei raštu, todėl
VRM Savivaldybių departamentas pareikalavo atleisti tuos tarnautojus,

kurie nemokėjo valstybinės kalbos (Janauskas 2003: 36, 43).
Etninių mažumų padėtį iš dalies švelnino tai, jog reikalavimų mokėti
lietuvių kalbą kėlimas valstybinio sektoriaus darbuotojams buvo laipsniš
kas procesas. Lietuvių kalbos mokėjimas, kaip profesinės karjeros pers
pektyvas lemiantis veiksnys, rusams tapo ypač aktualus, kai buvo pareng
ti šios kalbos vartojimą reglamentavę teisiniai aktai ir tapo intensyvesnė

77 A. Timinskio teigimu, „p. Voldemaro absurdas slypi ne tame, kad jis gina savo ir
valstybinės kalbos teises, tačiau tame, kad prilygina visus piliečius, kurie nespėjo per
palyginti trumpą valstybingumo įtvirtinimo laiką išmokti valstybinę kalbą, kurčneby
liams ir laiko juos neturinčiais teisės būti renkamais į savivaldybę <...>. Faktiškai
savivaldybės praktikoje buvo pripažintos trys oficialios kalbos - lietuvių, lenkų ir
žydų, o 1919 m. ir rusų kalba. Pereinamasis laikotarpis to reikalavo iki valstybinės
kalbos įtvirtinimo savivaldybės darbuose, kad būtų išvengta nereikalingos nacionalinės
trinties tautiškai mišrios savivaldybės, kuri turi atspindėti visų gyventojų nuostatas,
darbe" (rbnoc rjryxoHeMoro // Bonbnan Jlumea. 11 aBrycra 1921 r. ^ 57).
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lietuvių invazija į prestižines darbinės veiklos sritis. Pirmaisiais pokario
metais valstybinėse įstaigose ar įmonėse atliekant darbuotojų atranką di
desnis darbdavių dėmesys buvo skiriamas darbuotojų išsilavinimui ir jų
profesinio pasirengimo lygiui, o ne kalbos mokėjimui. R. Skipitis, prisidė
jęs prie šalies teismų sistemos kūrimo, savo atsiminimuose pateikia pa
vyzdį apie vieno iš advokatų - Sergejaus Šeremetevskio - darbinės veiklos
Lietuvos prokuratūroje pradžią: „Prokuroro darbą mokėjo, bet visai ne

mokėjo ir nesuprato lietuviškai. Tekdavo ištisas bylas versti į rusų kalbą,
kad S. Šeremetevskis galėtų parašyti kaltinamąjį aktą. Kaltinamąjį aktą
parašydavo rusiškai. Jį vėl tekdavo versti į lietuvių kalbą. Kiek nenaudin
go darbo! Bet S. Šeremetevskis pasirodė nesugriuvęs vyras. Greitu laiku

tiek pramoko lietuviškai, kad jau vertėjo nebereikėjo" (Skipitis 1967: 61).
Ilgainiui vengimas išmokti lietuvių kalbą rusams ėmė grėsti atleidimu
iš tarnybos. Juolab kad dalis jų įgijo pareigas pagal lietuvių visuomenės
veikėjų rekomendacijas už nuopelnus, profesinius gebėjimus ar šiaip ar

timus ryšius. Griežtėjo ir valstybinės kalbos vartojimo valstybinėse ins
titucijose sąlygos. Kitų kalbų vartojimo praktika tapo rečiau toleruojama.
1920 m. kovo 8 d. susisiekimo ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis

aplinkraštyje jam pavaldiems pareigūnams pažymėjo, kad „kuriant de
mokratinę valstybę nedaroma kliūčių stoti į valstybės tarnybą ir Lietuvos
piliečiams nelietuvių tautybės, jei mokėjo pakankamai žodžiu ir raštu
lietuvių kalbos. Priimta nemažai, kurių apskritai jos nemokėjo, tačiau

pažadėjo išmokti". Ministras priėjo prie išvados, kad „valstybinės kalbos
nemokėjimas verčia bereikalingai gaišinti vertimams laiką ir eikvoti lėšas
ir patį darbą trukdo", todėl uždraudė priimti darbuotojus, nemokančius
gerai žodžiu ir raštu valstybinės kalbos, ir pridūrė, jog „išimtinais atvejais,

kuomet tas ar kitas asmuo gali būti ypatingai naudingas darbui atsižvel
giant į jo kvalifikacijas, gali jis būti priimtas į tarnystę ir nemokant jam
lietuvių kalbos, bet tik su tam tikru kiekvieną kartą mano leidimu"78.
Kitu rimtu precedentu įdarbinimo, paremto tik rekomendacijomis ir kva

lifikacija, praktikai peržiūrėti laikytinas 1922 m. spalio 20 d. tuomečio
finansų ministro V. Petrulio įsakymas, įpareigojęs visus šios ministerijos

1920 m. kovo 8 d. susisiekimo ministro aplinkraštis Nr. 7 geležinkelių, paštų, telegra
fų ir telefonų direktoriams, taip pat plentų, vandens kelių ir uosto viršininkui // LCVA,
f. 386, ap. l,b. 21,1. 7.
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tarnautojus, nemokančius valstybinės kalbos, per trumpą laiką ją išmok
ti79. Nepaklusnius šiuo požiūriu tarnautojus pagrasinta traktuoti ateityje

kaip nenorinčius tarnauti ministerijoje (Smalskys 2007: 33).
Valstybės tarnybos Lietuvoje genezės tyrinėtojas V. Smalskys, rem
damasis Kauno miesto savivaldybės pavyzdžiu, pažymi, jog esant keliems
pretendentams į tarnybą, galėjo būti rengiami specialūs egzaminai arba

atestacijos. Prieš paskiriant į tarnybą, sveikatos komisija turėjo pripažin
ti tarnautoją esant sveiką, kandidatas į tarnautojus turėjo mokėti lietuvių

kalbą, išmanyti įstatymus, turėti darbo panašioje srityje patirties, pateik
ti savo gyvenimo aprašymą ir prašymą Kauno burmistro vardu. Autoriaus
manymu, tai buvo standartiniai personalo atrankos į valstybės tarnybą

įgyvendinimo principai, kurie greičiausiai taikyti ir per darbuotojų atran
kas centrinėse valstybės valdymo įstaigose (Smalskys 2007: 42).
Tapo įprasta, kad kalbos cenzui įvykdyti valstybinėse institucijose
buvo nustatomas tam tikras laikotarpis, kurį vainikuodavo egzaminas.

1923 m. sausio 13 d. Susisiekimo ministerija įspėjo Geležinkelių, Plentų
ir Paštų valdybas, kad „valstybinės kalbos nemokėjimas tarnautojams
daug kenkia darbui ir daro jį mažai produktingu ir, be to, tarnybos pa
reigose vartojimas svetimų kalbų erzina publiką - p. Ministeris įsakė
paskelbti <...> nemokantiems lietuvių valstybinės kalbos tarnautojams,
kad iki šių metų gegužės mėn. 1 d. jiems duodamas paskutinis terminas

kalbą išmokti, o iki to laiko pakankamai valstybinės kalbos neišmoku
sieji bus iš tarnystės be jokio perspėjimo paliuosuoti"80. Komisija, ren
gusi lietuvių kalbos egzaminus Susisiekimo ministerijoje, geležinkelio

tarnautojus dalijo į tris kategorijas: pirmajai priklausė išlaikiusieji egza
minus, antrajai - reikalingi, tačiau nemokėję gerai kalbos, tačiau kuriems

vertėjo skirti papildomo laiko jai išmokti, trečiajai - visai nemokėję lie
tuvių kalbos, kuriuos derėjo nedelsiant atleisti iš pareigų.

79M. Krupavičiaus atsiminimai rodo, kad viena iš analogiško pobūdžio įsakymo „aukų"
tapo Piotras Veriovkinas, kuris, nepaisant nuopelnų lietuvių tautai, „nemokėjo lietuvių
kalbos, dėl to neilgai galėjo būti ministerijoje. Kiek atsimenu, jam buvo paskirta nedi
delė pensija" (Krupavičius 1972: 234).
801923 m. sausio 13 d. Susisiekimo ministerijos pranešimas Nr. 103 Geležinkelių, Plen
tų ir Paštų valdyboms // LCVA, f. 386, ap. 1, b. 263, 1. 213.
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Nepageidaujamų tarnautojų išgyvendinimas iš valstybės tarnybos ne
priklausė nuo politinės valdžios kaitos Lietuvoje, nes etninių mažumų
atstovams egzaminai buvo rengiami ir po 1926 m. perversmo. Maža to,

1927 m. kovo 18 d. aplinkraščiu švietimo ministras Leonas Bistras (1890—
1971) įvedė privalomą lietuvių kalbos egzaminą nekvalifikuotiems etninių
mažumų darbuotojams. Lenkų istoriko K. Buchowskio duomenimis, šį
egzaminą laikė 94 asmenys - neišlaikė nė vienas, ir tai buvo dingstis

nutraukti darbo sutartis arba atsisakyti jas pratęsti (Buchovvski 2003: 75).
Derėtų pažymėti, kad rusų patirtis buvo skirtinga, todėl netenka kalbėti
apie vieną vyraujančią tendenciją. Pavyzdžiui, 1927 m. rugsėjo 24 d.
išlaikiusiųjų lietuvių kalbos egzaminą sąraše figūravo Jurbarko skyriaus
valdininko Petro Gavrilovo ir Kauno įstaigos telefonininkės Zinos Černovaitės pavardės81. Tos dienos pareiškime Virbalio skyriaus VI katego
rijos prekių perdavimo agentas Aleksandras Fiodorovas egzaminų komi

sijai prisipažino: „Perskaitytą aprašyti negaliu, nes lietuviškai rašyti ne
simokiau, todėl turiu garbės prašyti duoti man laiko išsimokyti"82.
Viena iš sričių, kurioje aktyviai reiškėsi rusai, buvo švietimas. Turint
omenyje Lietuvos pradinių, vidurinių ir aukštųjų mokyklų orientaciją į
tautinius interesus, darbas jose buvo sunkiai įmanomas nemokant vals

tybinės kalbos83. Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad rusų darbuotojų
811927 m. rugsėjo 24 d. Susisiekimo ministerijos tarnautojų, kurie išlaikė egzaminų ko
misijoje lietuvių kalbos egzaminą, sąrašas // LCVA, f. 386, ap. 1, b. 263, 1. 37.
821927 m. rugsėjo 24 d. Virbalio skyriaus VI kategorijos prekių perdavimo agento Alek
sandro Fiodorovo pareiškimas lietuvių kalbos egzaminų komisijai // LCVA, f. 386,
ap. 1, b. 263, 1. 96.
83Istoriko M. Maksimaičio teigimu, Vytauto Didžiojo universiteto taryba patenkino lie
tuvių kalbos nemokėjusių A. Moravskio ir N. Pokrovskio prašymus priimti į politinės
ekonomijos ir finansų teorijos katedras. Šio autoriaus įsitikinimu, „keleto svetimtaučių
mokslininkų, nemokančių lietuvių kalbos, priėmimas šiuo pradiniu laikotarpiu dar ne
leidžia daryti išvados, kad Teisių fakulteto taryba būtų ignoravusi principą, išsakytą
Steigiamajame seime svarstant Universiteto statutą - universitetas tapsiąs lietuvių tau
tos kultūros židiniu tik remdamasis savo krašto pajėgomis ir kad neapdairus svetimša
lių darbuotojų kvietimas tam gali kelti grėsmę. O šios taisyklės atskirų išimčių Teisių
fakultetas (kaip ir kai kurie kiti universiteto fakultetai) nepajėgė išvengti ir vėliau.
Laikinai rusų kalba skaityti tarptautinės teisės kursą buvo pakviestas, tiesa, daliai pro
fesūros priešinantis, prof. A. Jaščenka" (Maksimatis 2002: 329).
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neprofesionalumas kėlė valdžios institucijų susierzinimą pradedant pra

dinėmis mokyklomis84. VDU vadovybė, užpildydama skirtingų mokslo
šakų specialistų trūkumą, noriai naudojosi nelietuvių mokslininkų pas

laugomis, tačiau nesugebėjusius prisitaikyti prie keliamų reikalavimų (per
3 metus išmokti lietuvių kalbą) atleisdavo iš užimamų pareigų. Pvz., iš
į Humanitarinį fakultetą pakviestų rusų istorikų su kalbos barjeru sėkmin
gai susitvarkė tik L. Karsavinas85. Tuo tarpu P. Gronskis buvo priverstas

po trejų metų (1923-1927) darbo universitete sugrįžti į Paryžių. Nors
I. Lappo buvo paliktas, tačiau greičiau dėl profesinių nuopelnų Lietuvai.
Jo rusiškai skaitomos paskaitos ilgainiui tapo negausiai lankomos (Pivo-

ras; Lasinskas 2002: 126).
Valstybinės kalbos mokėjimo lygis rusų gretose nepriklausė nuo in
dividų išgyvento Lietuvoje laiko. Svarbesniu veiksniu integracijos į dar
bo rinką sėkmei tapo motyvacija. Asmenų, siekusių valstybės tarnybos,
motyvacija buvo didesnė, o dirbusių menkos kvalifikacijos arba nekva
lifikuotą darbą — mažesnė86. Dalis rusų iki Pirmojo pasaulinio karo ne

mokėjo lietuvių kalbos, tačiau nepriklausomoje Lietuvoje sėkmingai

84Pvz., 1929 m. pradinių mokyklų inspektorius piktinosi Kaunatavos (Telšių aps., Luo
kės vis.) dviejų komplektų pradinės mokyklos mokytojos Nadeždos Trofimovienės
darbu: „Mokiniai auklėjami nepakenčiamai. Be to, mokytoja Trofimovienė pamokų
metu, aiškindama mokiniams pamoką, vartoja daug rusicizmo žodžių, pav. „padėk znoką", „tože", Ješčio", „raz" ir 1.1. Minėtai mokytojai tas pasikartoja jau ne pirmą kartą,
nežiūrint to, kad jai tuo reikalu buvo padaryta dvi pastabos, ji vis pasitaisyti nesugeba,
be to, pati mokymo darbą atlieka, nesilaikydama pradžios mokyklos nustatytos progra
mos. Valstybinėje tarnyboje nori dar pabūti tik tuo tikslu, kad po dvejų metų gautų
pensiją" (1929 m. birželio 17 d. Kaunatavos pradžios mokyklos lankymo apyskaita //
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1469, 1. 30).
851936 m. L. Karsavino žmona Lidija laiške dukrai pažymėjo, kad „tėtis dėl savo lekci
jų ir lietuvių kalbos be akcento turėjo didelį pasisekimą mokytojų kursuose, tad moky
tojai buvo labai patenkinti" (Apxue JI. 77. Kapcaeuua 2002: 28).
86Vieno iš N. Kasatkinos rusų inteligentijos tyrimo respondento, Rusijos imperijos di
dikų giminės palikuonio, teigimu, „aš neprisimenu nė vieno iš jų, kuris nesulietuvėjęs (Heo6numoeueiuucb) užimtų išskirtinę padėtį, nebent išskyrus generolą Kraucevičių, kuris išliko rusu" (1992 m. sausio 26 d. interviu su Jurijumi Olsufjevu išrašas //
N. Kasatkinos asmeninis archyvas).
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įveikė šį barjerą87. Panašios pastangos imponavo ir lietuvių visuomenei.

1932 m. lietuviškoje spaudoje buvo palankiai įvertintas Valstybės teatro
direktoriaus A. Žilinsko-Olekos žmonos Veros Solovjovos-Olekienės pa
sirodymas: „V. Solovjovą deklamavo pirmą kartą savo gyvenime lietuvių
kalba ir buvo pažymėta taisyklinga jos tarsena, gražus, galingas balsas"

(Girdzijauskaitė 2000: 83, 98).

87 Viena iš N. Kasatkinos rusų inteligentijos tyrimo respondenčių pažymėjo, kad iki
Pirmojo pasaulinio karo jos tėvas vadovavo Kauno valstybinei monopolijai. Jis išmo
ko lietuvių kalbą po 1918 m., kai pradėjo dirbti Finansų ministerijoje (1996 m. spalio
25 d. interviu su Jekaterina Izmailova (fon Gildė Pavlovskaja) (g. 1909) išrašas //
N. Kasatkinos asmeninis archyvas).
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ORGANIZACIJŲ VEIKLA

4.1. Organizacijų tinklo struktūros ir plėtros eskizas
Rusų visuomeninių organizacijų veikla Lietuvoje 1918-1940 m. - vienas

mažiausiai ištirtų šios etninės mažumos istorijos aspektų lietuvių istorio
grafijoje. Jis nusipelno išsamesnės analizės, nes atspindi ne tik tuome
čiams rusams aktualius socialinius, ekonominius ar kultūrinius prioritetus,

bet ir leidžia susidaryti įspūdį, kaip, efektyviai įgyvendinant šiuos prio
ritetus, buvo išnaudojami kolektyviniai instrumentai. Juolab kad individų
dalyvavimas rusų visuomeninių organizacijų veikloje buvo ne pareiga, o
grynai asmeninio apsisprendimo reikalas. Savo ruožtu nuo individų ap
sisprendimo ir solidarumo smarkiai priklausė kolektyvinio veikimo sėkmė.
Koks buvo tas solidarumas, iš dalies rodo rusų visuomeninių organiza

cijų ir jų narių skaičius. Tuo tarpu šių organizacijų tinklo geografinė
sklaida kalba apie tai, kaip rusai gebėjo susitelkti ir bendrai dirbti laiki
nojoje sostinėje ir periferijoje.
Kita vertus, nepakanka remtis vien įvairiais statistiniais duomenimis

ir geografinės plėtros rodikliais, norint įvertinti tokį rusų kolektyvinės
veiklos instrumentą kaip visuomeninės organizacijos. Ne mažiau svarbu
nustatyti, kokiu mastu šių organizacijų dokumentuose deklaruoti tikslai
ir lūkesčiai atitiko realius veiklos rezultatus. Tai vienas iš pagrindinių
principų, leidžiančių vertinti rusų visuomeninių organizacijų veiklos sėkmę
aptariamu laikotarpiu. Be to, vertėtų įsigilinti į tų organizacijų narių so
cialinį portretą. Geresnis kai kurių šio portreto komponentų (pvz., amžius,
išsilavinimas, profesija ir kt.) pažinimas būtų pravartus analizuojant prie

laidas arba kliūtis rusų vienijimuisi į kolektyvinius junginius ir identifi
kuojant atskirų šios etninės grupės segmentų indėlį į rusų visuomeninės
veiklos plėtotę.
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Pažymėtina, jog smulkmeniškas rusų visuomeninių organizacijų tinklo
struktūros, veiklos krypčių ir rezultatų aprašymas nėra svarbiausias šio

skyriaus tikslas. Prioritetas - socialinių aspektų išryškinimas. Tad pir
miausiai svarbu nustatyti, ar organizacijos, kaip kolektyvinės veiklos
instrumentas, padėjo susitelkti skirtingiems rusų visuomenės segmentams,

pagerinti rusų socialinę padėtį ir lavinti individualius ir kolektyvinius
socialinės veiklos įgūdžius. Kitas reikšmingas akcentas - rusų visuome
ninių organizacijų vaidmuo formuojant rusų santykius su kitomis etninė

mis grupėmis. Šio aspekto analizė leistų atsakyti į klausimą, ar šios or
ganizacijos tenkino tik siaurus rusų tautinius interesus, ar vis dėlto ge

bėjo atlikti funkcijas, padedančias stiprinti rusų sąveiką su kitomis Lie
tuvos visuomenės grupėmis. Ar ši sąveika tapo vienu iš būdų spręsti
rusams aktualius socialinius klausimus?

Ikiorganizacinis etapas (1918-1920)
Išlikusių šaltinių analizės duomenys leidžia teigti, kad rusų vienijimasis
po Pirmojo pasaulinio karo į visuomenines organizacijas įgavo pagreitį
apytikriai nuo 1920 m. pirmosios pusės. Sis santykinis vėlavimas vei

kiausiai buvo susijęs su adaptacijos pakitusioje politinėje, socialinėje ir
ekonominėje terpėje būdų paieška. Nors iki 1920 m. pradžios Lietuvoje
neveikė nė viena rusų visuomeninė organizacija, tačiau kartu ryškėjo

pirmieji rusų susitelkimo ženklai. Tiesiog šis susitelkimas kurį laiką ne
įgavo apibrėžto struktūrinio pavidalo. 1918-1920 m. dalį funkcijų, kurias
vėlesniais metais prisiėmė ir vykdė rusų visuomeninės organizacijos,

atliko religinės institucijos - stačiatikių parapijų tarybos. Šios tarybos
apytikriai nuo 1918 m. pabaigos pradėjo veikti Kaune ir kai kuriuose
kituose Lietuvos miestuose, sugrįžus iš evakuacijos vietų Rusijoje šven
tikams ir aktyviems pasauliečiams. Šie šventikai dvasinės vyresnybės

nurodymu grįžo į parapijas, kuriose darbavosi dar iki Pirmojo pasaulinio
karo. Daugelis jų gerai pažino vietos stačiatikių bendruomenes ir buvo
įgiję jose nemažą autoritetą.
Pirmaisiais pokario metais stačiatikių parapijų tarybos išsiskyrė inten
syviomis pastangomis suvienyti apie cerkves socialinių ir ekonominių
negandų užkluptus parapijiečius ir svariai prisidėjo prie materialinės pa-
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ramos labiausiai nepasiturintiesiems organizavimo. Tipiška tokios paramos

forma - įvairių rinkliavų arba tarptautinių labdaros organizacijų paauko
tų pinigų ir daiktų paskirstymas parapijų nariams. Parama naudojosi dau
guma sunkiai besiverčiančių rusų stačiatikių, įskaitant senbuvius ir pore
voliucinio srauto migrantus. Savita parapijų tarybos teikiamos paramos
rūšis — užsiėmimų rusams darbo rinkoje paieška. Išskirtinis šių tarybų

dėmesys buvo nukreiptas į vaikų poreikius. Vaikų materialinis aprūpini
mas buvo ypač įvairus (pvz., aprangos ir avalynės parūpinimas, maitini
mo organizavimas, mokslo išlaidų padengimas ir kt.). Išvardytos paramos
priemonės efektyviausiai buvo įgyvendinamos Kaune. Čia veikė gausiau

sia tuometėje Lietuvoje Kristaus Prisikėlimo stačiatikių parapija. Be to,
laikinojoje šalies sostinėje susitelkė aktyviausi rusų senbuvių veikėjai ir
palaipsniui formavosi migrantų židinys'.

Taigi, parapijų tarybos ir buvo tos tarpininkės, skatinusios rusų vie
nijimąsi į pasaulietines visuomenines organizacijas. Jų steigimas ir veikla,
kitaip nei parapijų, buvo reglamentuojamas specialiu įstatymu. Iš viso

pasirodė dvi Draugijų įstatymo redakcijos (1919 ir 1936), kurios savo
turiniu reprezentavo skirtingus Lietuvos valstybės politinės raidos etapus

1 Išlikusių šaltinių duomenimis, itin sėkmingai dirbo Kauno Kristaus Prisikėlimo (rus.
BocKpeceucKaM) parapijos taryba, vadovaujama protojerėjaus E. Kaliskio. 1920 m. spa
lį šios tarybos nariai parūpino apie 80 aršinų (7 aršinas = 71,12-81,5 cm) medžiagos
žieminiams paltams, kurie buvo pasiūti Kauno pradinės mokyklos Nr. 22 (rusų) moki
niams. Panašu, jog nuo 1919 m. šios tarybos žinioje buvo rusų vaikų prieglauda. Vai
kai, tarpininkaujant Kauno m. savivaldybės Socialinio aprūpinimo skyriui, buvo maiti
nami produktais iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus. 1921 m. duomenimis, prieglaudoje
gyveno 75 vaikai (KajraccKHH E. I~lHCbMO b pe^aKUHK) // 3xo. 30 OKTs6pa 1920 r;
1927 m. gruodžio 31 d. P. Skomskio pranešimas „Socialinio aprūpinimo Lietuvoje is
torinė apžvalga" // LCVA, f. 928, ap. 1, b. 506,1. 37, 47^18). Parapijos tarybos inicia
tyva varguoliams buvo dalijami drabužiai ir maisto produktai, pabėgėliams iš Sovietų
Sąjungos - parūpinamos laikinos gyvenamosios patalpos. Tarybai padėjo organizuoti
labdaros renginius stačiatikių bendruomenės moterys, dirbusios be jokio atlygio. Iš
1920 m. rugsėjo 19 d. surengtos rinkliavos grynojo pelno, sudariusio 7112 markių,
suteiktos piniginės pašalpos 175 asmenims, kitiems - surasti darbai ir užsiėmimai. Be
to, taryba skyrė 2050 markių neturtingų vaikų mokslo Kauno rusų gimnazijoje išlai
doms (BbiKOB B. B npaBocnaBHOM npHxo^e // 3xo.l8 hkjhs 1921 n).
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ir skirtingas etninių grupių raiškos galimybes. Įstatymas, reglamentuo
jantis atskirai etninių mažumų visuomeninių organizacijų veiklą, nebuvo
parengtas, todėl šios veiklos gairės buvo apibrėžiamos bendru įstatymu.

1919 m. spalio 10 d. įstatymo redakcija buvo kiek liberalesnė etninėms
mažumoms, įvardijant draugijų steigėjų ir narių pareigą teikti Lietuvos
valdžios institucijoms valstybine kalba tik organizacijų įstatus ir su vei
kla susijusius pareiškimus2.

1936 m. vasario 1 d. Draugijų įstatymo redakcijoje atsispindi išsa
mesnės visuomeninių organizacijų veiklos priežiūros intencijos ir ryškes
nis lietuvių tautinės ideologijos poveikis (pvz., imta reikalauti išsamių

duomenų apie narių sudėtį, etninę priklausomybę, pilietinį statusą ir kt.).
Be to, sustiprintas lietuvių kalbos statusas - nurodoma, jog teisiškai ne

galioja kitomis kalbomis parengti draugijų dokumentai, kad organizacijų
valdybų nariams privaloma raštu ir žodžiu mokėti valstybinę kalbą. Šio
je Draugijų įstatymo redakcijoje taip pat buvo įtvirtinta vidaus reikalų
ministro teisė „valstybės ir tautos saugumo sumetimais" uždaryti bet
kurią šalies partiją ar organizaciją3. Abiem atvejais būtent etninė daugu-

21919 m. spalio 10 d. redakcijoje apibrėžta, kad draugijos steigėjai, kurių turėjo būti ne
mažiau kaip penki, privalėjo registruoti jos įstatus „pas apskrities viršininką". Įstatų
pripažinimo registruotinais ar neregistruotinais prerogatyva teko apskrities (arba mies
to ir apskrities) viršininko pirmininkaujamai komisijai, į kurią taip pat patekdavo vie
nas apskrities komiteto (miestuose - miesto valdybos) narys ir taikos teisėjas. Esant
pozityviam šios komisijos nutarimui, apskrities viršininkas turėjo įtraukti įstatus į spe
cialų rejestrą, priešingu atveju - grąžinti juos steigėjams ir nurodyti grąžinimo priežas
tis. Įstatus ir pareiškimus įstatyme reikalauta pristatyti lietuvių kalba. Draugijų darbo
priežiūra pavesta VRM. Be to, įstatyme reglamentuoti privalomi įstatų turinio elemen
tai, prašymų apskričių viršininkams dėl draugijų registravimo, jų įstatų patvirtinimo
arba atmetimo, taip pat draugijų uždarymo ir uždarymo apskundimo tvarka. Draugi
joms pripažinta teisė vienytis į sąjungas („Įstatymas apie draugijas" // Lietuvos valsty
bės teisės aktai 1996: 256-257).
31936 m. vasario 1 d. įstatyme draugijų veikla tapo priklausoma nuo VRM, kuri išduo
davo leidimus jas steigti, tvirtino įstatus ir tvarkė jų registrą. Steigėjų skaičius padidin
tas nuo 5 iki 12. Jais (taip pat globėjais, garbės nariais) galėjo būti tik ne jaunesni kaip
24 m. amžiaus Lietuvos piliečiai. Ši nuostata galiojo ir draugijų vadovybės nariams,
išskyrus vidaus reikalų ministro sankcionuotas išimtis. Valdybų nariai turėjo ne tik nu
rodyti savo tautybę, bet ir mokėti žodžiu ir raštu lietuvių kalbą. Priduriama, kad „kalbos
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ma nulėmė pagrindinius principus, kuriais remiantis vyko ne tik lietuvių,
bet ir etninių mažumų visuomeninių organizacijų steigimas ir veiklos
plėtotė. Nors šie principai netrukdė šioms mažumoms puoselėti etnokul

tūrinį ir etnokonfesinį tapatumą, užsiimti labdara ir savišalpa, tačiau sy
kiu iš etninių mažumų buvo reikalaujama politinio lojalumo. Draugijų
veikla buvo sekama Lietuvos saugumo tarnybų. Tad legalus rusų visuo

meninių organizacijų, pasižyminčių radikaliomis politinėmis nuostatomis,
egzistavimas šalyje buvo faktiškai neįmanomas (pvz., buvusių Baltosios
armijos karininkų ar monarchistų susivienijimas).

Organizacijų tinklo plėtros dinamika (1920-1940)
Sudėtinga tiksliai nustatyti, kiek rusų visuomeninių organizacijų veikė
nepriklausomoje Lietuvoje, nes jos skyrėsi tarpusavyje pagal teisinį sta
tusą. Šiuo požiūriu organizacijas derėtų skirti į formalias ir neformalias.

Pirmai iš šių kategorijų priskirtinos draugijos arba susivienijimai, kurie
pagal 1919 m. Draugijų įstatymą buvo įtraukti į miestų ir apskričių vir
šininkų rejestrus, o 1936 m. sėkmingai išgyveno įstatų perregistravimo
etapą ir galiausiai pateko į vidaus reikalų ministerijos registrus. Antrai
kategorijai priklausė įvairūs smulkūs būreliai, kurių Lietuvos valdžios
institucijos nereikalavo registruoti. Jie nesinaudojo ir juridinio asmens
teisėmis. Neformalios organizacijos labiau plito periferijos gyvenvietėse,
kuriose rusai sudarė santykinai negausias kolonijas ir galbūt stokojo iš

teklių sukurti solidžius susivienijimus. Dėsninga, kad panašių būrelių
steigimo aplinkybės, veiklos tikslai ar narių sudėtis yra gerokai sunkiau
identifikuotini nei formalių rusų visuomeninių organizacijų.

mokėjimas gali būti patikrintas". Draugijų narių skaičius nustatytas ne mažesnis kaip 12
(ir ne jaunesnių kaip 18 metų). Draugijų narių knygose, registruojamose apskričių vir
šininkų, reikėjo nurodyti jų vardą, pavardę, amžių, užsiėmimą, tautybę, gyvenamąją
vietą, įstojimo ir išstojimo laiką, o jei draugijos narys ne Lietuvos pilietis - pilietybę.
Raštvedybą faktiškai reikalauta vesti lietuvių kalba, nes „greta lietuvių kalbos jie gali
būti rašomi dar ir nelietuvių kalba, tačiau teisinę reikšmę teturi tai, kas parašyta lietuvių
kalba". Draugijų sąjungoms buvo reikalingas vidaus reikalų ministro leidimas („Įstaty
mas apie draugijas" // Lietuvos valstybės teisės aktai 1996: 257-261).
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Vertėtų atkreipti dėmesį, jog išlikusiuose šaltiniuose aptinkami skir
tingi rusų visuomeninių organizacijų klasifikavimo pagal teisinį statusą
variantai. Įvykių amžininkai Lietuvos spaudoje ir leidiniuose rusų kalba
(pvz., PyccKuū Kcmendapb) buvo linkę įtraukti į rusų visuomeninių orga
nizacijų tinklą ne tik formalius, bet ir neformalius susivienijimus. Be to,

šiuose šaltiniuose dėl nevisiškai aiškių motyvų į visuomeninių organiza
cijų sąrašus dažnai patekdavo rusų religinių bendruomenių institucijos
(Lietuvos stačiatikių vyskupijos taryba ir Sentikių centro taryba), nors iš
tiesų jos buvo bažnytinės struktūros dalis. Neatsitiktinai ir jų kompeten
cija buvo reglamentuojama ne Draugijų [statymu, o teisiniais aktais, ku

rie apibrėžė Lietuvos vyriausybės santykius su Stačiatikių ir Sentikių
Bažnyčiomis. Dėl panašių priežasčių būtų abejotinas parapijų, Pedagogi
nio biuro, rusų skautų būrio arba Vytauto Didžiojo universiteto rusų stu

dentų korporacijų (Ruthenia, Filiae Ruthenia, Alacritas) priskyrimas
rusų visuomeninėms organizacijoms.

Taigi, rusų visuomenės veikėjų polinkis priskirti savo organizacijų
tinklui kuo daugiau formalių ir neformalių susivienijimų buvo dėsningas,
tačiau sykiu iškreipė vaizdą, kurį pateikdavo oficialių duomenų suvesti
nėse Lietuvos valdžios institucijos. Jos vykdė tik formalių visuomeninių

organizacijų apskaitą. Šios monografijos autoriai taip pat linkę laikytis
takoskyros tarp formalių ir neformalių rusų visuomeninių organizacijų.

Juolab kad būtent į valdžios institucijų registrus įtrauktos organizacijos
atliko įvairias socialines funkcijas ir pasižymėjo solidžiausiais veiklos
rezultatais. Savo ruožtu šiuos rezultatus vertėtų interpretuoti kaip patiki
miausius rusų vidinės susitelkimo ir sąveikos su kitomis Lietuvos etni

nėmis grupėmis indikatorius. Tad šiuo atveju neformalių būrelių elimi
navimas iš rusų visuomeninių organizacijos veiklos 1920-1940 m. ana
lizės būtų veikiausiai pateisintinas.

1931 m. gruodžio 31d. įvykęs pirmasis visuotinis Lietuvos visuome
ninių organizacijų surašymas - bandymas sukaupti duomenis apie įvairių
formalių organizacijų veiklos pobūdį, narių sudėtį ir kitokią statistinę
informaciją. Jo metu organizacijos buvo suskirstytos į 12 kategorijų:
politines, kultūrines, religines, sporto, blaivybės, labdaros, sveikatos,
gaisrų prevencijos, ekonomines, profesines, užsienio politikos ir kitas.
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Rusai, remiantis šio surašymo duomenimis, 1931 m. turėjo 16 organiza

cijų. Iš jų 7 (43,8 proc.) įvardytos kultūrinėmis, 5 (31,3 proc.) labdaros,
3 (18,8 proc.) religinėmis ir viena (6,3 proc.) sporto. Bendras rusų

visuomeninių organizacijų narių skaičius siekė 2172 asmenis. Iš jų kul
tūrinių organizacijų veikloje dalyvavo 898 (41,3 proc), religinių 894 (41,2 proc), labdaros - 272 (12,5 proc), sporto - 108 (5,0 proc)
(Kaubrys 2002: 119, 127). Vis dėlto šių duomenų patikimumas kelia
rimtų abejonių (akivaizdūs skirtumai išryškėja lyginant juos su VRM
duomenimis - aut. pastaba)''.
Šis surašymas, kaip ir kiti šaltiniai, neatspindi rusų visuomeninių or

ganizacijų tinklo raidos (1920-1940) dinamikos. Išlikusių dokumentų duo
menys rodo, kad 1920 m. Lietuvoje buvo įsteigtos pirmosios trys rusų
visuomeninės organizacijos, o intensyviausia tinklo plėtra vyko XX a.
trečiajame dešimtmetyje. Šios monografijos autorių skaičiavimais, 19201940 m. iš viso buvo įsteigtos 29 formalios rusų visuomeninės organiza
cijos (1920-1925 m. - 8, 1926-1930 m. - 14, 1931-1936 m. - 6, po
1936 m. - nė vienos). 1923 m. veikė 6 rusų visuomeninės organizacijos,
1926 m. - 10, 1929 m. - 20, 1932 m. - 22, 1935 m. - 20, 1938 m. - 18.

Iki 1926 m. pabaigos jų tinklas formavosi išimtinai Kauno mieste. Vė
lesniais metais tinklo plėtra apėmė periferijos miestus, kuriuose egzistavo
palyginti gausios rusų bendruomenės (Kybartai, Šiauliai, Panevėžys,

Ukmergė ir Zarasai). Šio tinklo geografinės plėtros kryptis daugiausiai
nulėmė stačiatikių židinių išsidėstymas valstybės teritorijoje. Sentikiams
susitelkimas į formalias organizacijas buvo rečiau būdingas (pvz., Ukmer
gės ir Zarasų apskrityse, kuriose tarp rusų dominavo sentikiai, veikė tik

Pvz., prieštaringas Kauno miesto ir apylinkių sentikių Šv. Nikolajaus parapijos įtrauki
mas į rusų visuomeninių organizacijų sąrašą. 1919 m. Draugijų įstatymas nereglamen
tavo panašių atvejų. Išlikusių šaltinių duomenys taip pat patvirtintų, kad miestų ir ap
skričių viršininkai ir VRM paprastai neįtraukdavo religinių bendruomenių į draugijų
registrus. Tad surašymo vykdytojų motyvai išlieka nevisiškai aiškūs (juolab kad šalyje
veikė 31 stačiatikių ir 57 sentikių parapijos). Akivaizdu, kad priklausomybė parapijai
dar nereiškė individo aktyvios visuomeninės veiklos. Taigi, parapijų priskyrimas rusų
visuomeninių organizacijų tinklui iš principo galimas, tačiau faktiškai iškreipia vaizdą
apie šio tinklo veiklos pobūdį, narių skaičių ir kt.
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po vieną stačiatikių draugiją). 1920-1940 m. įkurtos 8 stačiatikių ir
1 sentikių formali draugija (nors neatmestina, kad jų funkcijas kai kuriose
vietovėse atliko parapijų tarybos). 1931 m. duomenimis, rusų visuomeni
nėse organizacijose dominavo Kauno miesto gyventojai (62,3 proc), nors

rusai laikinojoje sostinėje sudarė tik 5,9 proc. visų šalies rusų piliečių (taip
pat žr. Kaubrys 2002)5.

Mėginimas įsprausti visuomenines organizacijas į jų veiklos pobūdį
apibendrinančią schemą buvo būdingas aptariamo laikmečio Lietuvos

valdžios institucijoms, tačiau schemos niveliuoja suvokimą apie tikrąjį
organizacijų veiklos spektrą. Manytina, jog ir rusų visuomeninių organi

zacijų 1920-1940 m. tipologija gali būti tik santykinė. Organizacijos
dažnai atlikdavo dvi arba keletą funkcijų, tuo tarpu oficialiuose regis
truose buvo įrašoma dominuojanti. Pvz., rusų labdaros draugijos ne tik
remdavo menkai pasiturinčius žmones, bet ir prisidėdavo prie švietimo

įstaigų rusų dėstomąja kalba tinklo plėtotės ir aprūpinimo, rusų etninės
kultūros puoselėjimo ir kt. Politinės organizacijos užsiėmė ne tik rinkimų
kampanijomis į Seimą arba savivaldybes, bet ir ieškojo priemonių, kaip
pagerinti rusų socialinę ir ekonominę padėtį, padėti jiems integruotis į
darbo rinką ir kt. Šis funkcijų susipynimas ypač buvo neišvengiamas
miestuose, kuriuose veikė po vieną rusų visuomeninę organizaciją (Šiau
liai, Panevėžys, Ukmergė, Zarasai ir kt.).

Pagal tipologiją, kuri buvo taikoma VRM visuomeninių organizacijų
registruose, šalyje veikė politinės, religinės, kultūrinės, kultūrinės-ideologinės, labdaros, savišalpos, sporto ir ekonominės rusų draugijos. Rei

kėtų atsižvelgti į išlygą, kad visavertė rusų politinių organizacijų veikla
klostėsi tik iki 1926 m. valstybės perversmo. Įsitvirtinus valdžioje tauti-

5 Apytikriais VRM duomenimis (trūksta vienos draugijos duomenų - aut. pastaba),
1932 m. rusų visuomeninių organizacijų veikloje dalyvavo 1427 asmenys. Iš jų Kauno
miesto rusų draugijose (arba tose, kurių būstinės veikė Kaune) - 1244 (87,2 proc),
periferijos - 183 (12,3 proc). Panašu, kad iki 1940 m. išsilaikė narių skaičiaus mažė
jimo ir susitelkimo Kauno mieste tendencija. 1939 m. sausio 1 d. VRM duomenimis,
kauniečių ir periferijos gyventojų santykis pakito pirmųjų naudai, nes iš 1290 rusų
visuomeninių organizacijų narių 1216 (94,3 proc.) rezidavo Kauno mieste ir apylinkė
se, tuo tarpu periferijoje - tik 74 (5,7 proc.) (plačiau žr. 4.1 lentelę).
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ninkams, rusai ir kitos etninės mažumos neturėjo palankių galimybių at

siskleisti politikos srityje. Šios monografijos autorių skaičiavimais, iš 29
formalių rusų visuomeninių organizacijų kultūros (kultūrinėmis-ideologi-

nėmis) ir švietimo įvardintinos 12 (41,4 proc), labdaros - 6 (20,7 proc),
ekonominėmis - 4 (13,8 proc), religinėmis - 3 (10,3 proc), savišalpos
(savitarpio pagalbos) - 2 (6,7 proc), politinėmis - 1 (3,6 proc.) ir spor
to - 1 (3,6 proc).

Kultūros ir švietimo organizacijos:

1)dramos ratelis „Atgimimas" (1920-1922);
2)Kauno mokytojų draugija (1920-1924);
3)Dailiųjų menų mėgėjų draugija (1922-1933);
4)draugija „Mokslas-Šviesa" (1923-1940);
5)Kauno mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti (1924-1940);
6)Vytauto Didžiojo universiteto rusų studentų susivienijimas (1927—

1936?);
7)Panevėžio rusų švietimo draugija (1927—1934);
8)Šiaulių rusų švietimo draugija (1929-1932);
9)Kybartų rusų švietimo draugija (1929-1936?);
10)Šiaulių rusų kultūros ir labdaros draugija (1932—?);
11)draugija „Kultūra ir gyvenimas" (1933-1940);
12)Lietuvos rusų tautiškoji darbo draugija (1936-1940) su skyriumi
Jonavoje.

Labdaros organizacijos:

1)Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazijos neturtingiems moki
niams šelpti draugija (1922-1940);
2)Kauno Marijos stačiatikių moterų labdaros draugija (1924-

1940);
3)Panevėžio stačiatikių labdaros draugija (1928-1940);
4)Kauno sentikių moterų labdaros draugija (1929-1940);
5)Ukmergės stačiatikių labdaros draugija (1929-1940);
6)Zarasų stačiatikių labdaros draugija (1930-1940).
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Religinės organizacijos:
1)Kauno stačiatikių Šv. Nikolajaus brolija (1926-1940);
2)Rusų krikščioniškojo jaunimo ratelis (1928-1937);
3)Kauno Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai seserija (19331940).
Savišalpos organizacijos:
1)Kauno rusų gimnazijos mokytojų ir tarnautojų savitarpio pagalbos
kasa (1925-1939);
2)Kauno Šv. Serafimo Saroviečio stačiatikių labdaros laidotuvių
brolija (1928-1940).
Ekonominės organizacijos:

1)Kauno rusų smulkaus kredito draugija (1926-1940?) su skyriais
Jonavoje ir Zarasuose;

2)Rusų emigrantų susivienijimas (1926—1937)6;
3)rusų emigracijai tvarkyti draugija „Išeivis į Afriką" (1932-1939);
4)draugija „Rusų emigracija į Pietų Ameriką" (1934-1936).
Politinė organizacija:
1) Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratinė sąjunga (1920-1940).
Sporto organizacija:

1) Rusų sporto organizacija (1927-1933, 1933-1938).
Visos rusų visuomeninės organizacijos, kurios išliko ir veikė iki
1940 m. buvo uždarytos pirmaisiais sovietinės okupacijos mėnesiais.

Išlikusių šaltinių duomenų analizė leistų tvirtinti, jog tipiškas rusų
draugijos steigėjas ir narys buvo vidutinio arba vyresnio amžiaus asmuo,
gyvenęs mieste, reprezentavęs inteligentijos segmentą ir pasižymėjęs pa
lyginti aukštu išsilavinimo ir profesinio pasirengimo lygiu. Rusų visuo-

6 Tuometėje rusiškoje spaudoje Rusų emigrantų susivienijimas priskiriamas politinėms
organizacijoms, tačiau vis dėlto ekonominė dimensija šio susivienijimo veikloje buvo
nepalyginti ryškesnė (žr. poskyrį Socialinių ir ekonominių problemų sprendimo būdai)
(PyccKaa oSuiecTBeHHM H3Hb b JlHTBe // 3xo. 12 anpejia 1928 r. N 130).
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meninių organizacijų narių pasiskirstymas pagal amžių iš dalies atsispin
di 1939 m. sausio 1 d. VRM duomenų suvestinėse. Šie duomenys nėra

visiškai išsamūs (trūksta trijų draugijų duomenų), tačiau jų pakanka teig
ti, kad gausiausia buvo 45 ir vyresnio amžiaus narių grupė. Jai priklau

sė 663 asmenys iš 1171 (56,6 proc), 31-45 m. grupei - 311 (26,6 proc),
25-30 m. - 123 (10,5 proc), 24 m. ir jaunesnių - 74 (6,3 proc). Šie
duomenys rodo, kad vyriausios amžiaus grupės narių nuošimčiu išsisky
rė dvi švietimo ir viena religinė organizacija: draugija Mokslas-Šviesa

(91,4 proc), Kauno mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti (80,0 proc.)
ir Kauno Šv. Nikolajaus brolija (74,5 proc). Didžiausias jauniausios gru
pės narių nuošimtis užfiksuotas kultūrinėje-ideologinėje Lietuvos rusų

tautiškoje darbo draugijoje (36,7 proc.) ir religinėje Kauno Švč. Merge
lės Marijos Apreiškimo seserijoje (22,2 proc) (taip pat žr. 4.2 lentelę).
Gerokai sudėtingiau apibūdinti rusų visuomeninių organizacijų narių
išsilavinimo lygį ir pasiskirstymą pagal profesijas. Iš dalies apie tai liu
dija profesijos, kurios nurodytos prie draugijų valdybų narių pavardžių.
Išlikę duomenys leistų kelti prielaidą, kad labdaros, kultūros ir švietimo
organizacijose ryškiau atsiskleidė humanitarinė inteligentija. Tuo tarpu
tiksliųjų mokslų ar techninių specialybių atstovams buvo labiau būdingas
dalyvavimas ekonominių organizacijų veikloje. Žinoma, šis skirstymas
yra santykinis, t. y. atspindintis esminę tendenciją. Kai kurios organiza
cijos reprezentavo platų rusų visuomenės segmentų ir profesijų spektrą,

tačiau ši tendencija nelaikytina vyraujančia7. Derėtų taip pat pridurti, kad

7 Pvz., 1934 m. draugijos Rusų emigracija į Pietų Ameriką steigėjai buvo valstybės tar
nautojas J. Fiodorovas, pramonininkas M. Sinicinas, statybų rangovas A. Šlepavičius,
dailidės P. Fiodorovas ir F. Suėta (Organizacijų statistikos žinios // LCVA, f. 402,
ap. 4, b. 752, 1. 3). 1936 m. draugijos Kultūra ir gyvenimas valdybai priklausė atsargos
pulkininkas A. Uspenskis, namų šeimininkė L. Vasilčikova, Amerikos žibalu bendrovės
vyr. buhalteris T. Brandtas, teatro režisierius ir artistas V. Bastunovas-Korčinskis, VDU
profesorius E. Vinteleris, bendrovės Tieka darbuotoja N. Arcibuševienė, Komercinio
banko tarnautoja A. Perekriostova, Valstybės teatro artistė O. Dauguvietienė (LCVA,
f. 402, ap. 4, b. 642, 1. 15-16). Kauno stačiatikių laidotuvių labdaros brolijos steigėjais
1928 m. įvardyti namų savininkai J. Tatarincevas ir D. Ruseckis, mokytojai J. Koganchauskas ir O. Milovidova, prisiekusiojo advokato padėjėjas I. Tatarincevas ir stačiati
kių šventikas E. Kaliskis (LCVA, f. 402, ap. 4, b. 547, 1. 3).
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dėl socialinio statuso pokyčių rusų gretose, lyginant su laikotarpiu iki
Pirmojo pasaulinio karo, šis spektras nebūtinai tiksliai atspindėjo indivi
dų išsilavinimą ir profesinius įgūdžius. Kaip minėta ankstesniame sky
riuje, Rusijos imperijos aukštųjų mokyklų absolventai buvo priversti
imtis Lietuvoje mažiau prestižinio arba fizinio darbo. Namų šeimininkė
mis ar auklėmis dažnai dirbo moterys, įgijusios iki Pirmojo pasaulinio
karo aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir mokėjusios ne vieną užsie
nio kalbą8.
Nors rusų visuomeninių organizacijų narių daugumą sudarė inteligen

tai, tačiau svarbiausios šių organizacijų iniciatyvos buvo nukreiptos į kitų
segmentų, t. y. menkiau išsilavinusių, mažiau pasiturinčių ir sunkiau be

siintegruojančių į visuomenę individų, interesus. Būdinga, kad valstiečiai
ar pramonės darbininkai taip ir netapo rusus į visuomenines organizacijas
vienijančiais segmentais. Kita vertus, būtent nuo jų, o ne nuo inteligentų

aktyvumo gerokai priklausė rusų visuomeninių organizacijų narių kieky
biniai rodikliai ir šių organizacijų, kaip etninės grupės konsolidacijos ins
trumento, efektyvumas. Įvairių metų VRM duomenys rodo, kad retoje

rusų organizacijoje narių skaičius perkopdavo 100 ribą. Vidurkiu įvardytinas 30-70 narių skaičius. Gausiausios buvo rusų kultūros, labdaros ir
savišalpos organizacijos. 1939 m. sausio 1 d. VRM duomenimis, Kauno

Sv. Serafimo Saroviečio stačiatikių labdaros laidotuvių brolijai priklausė
433 nariai, Lietuvos rusų tautiškajai darbo draugijai — 169 nariai, Kau
no Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijai - 147 nariai (taip pat
žr. 4.1 lentelę).
Stinga statistinių duomenų, leidžiančių nustatyti, kiek rusų dalyvavo
savo tautinėse ir kitų etninių grupių organizacijose. 1931 m. gruodžio 31d.
įvykęs pirmasis Lietuvos visuomeninių organizacijų surašymas užfiksavo

N. Kasatkina rusų inteligentijos tyrime į inteligentų kategoriją įtraukia tokias profesijas
kaip vairuotojas, siuvėja ar namų šeimininkė dėl individų išsilavinimo ir priklausomy
bės šiai kategorijai pagal socialinę kilmę. Pvz., buvęs caro armijos karininkas, gyvenęs
Lietuvoje 1920-1932 m., dirbo vairuotoju. Tarp respondenčių, kurios įvardijo save
namų šeimininkėmis, buvo 9 moterys, baigusios gimnaziją, dvi - aukštuosius Bestuževo moterų kursus. Ne viena įgijo solidų namų išsilavinimą (Kasatkina 2001: 22).
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820 organizacijų (neskaitant skyrių), kurios vienijo 247 089 narius. Iš jų
rusais buvo įvardyti 3743 asmenys (1,5 proc. visų narių). Šio surašymo
duomenimis, 2172 (58,0 proc.) rusai dalyvavo savo tautinėse organizacijo

se. Išeitų, jog likusiųjų veikloje dalyvavo 1571 (42,0 proc.) rusas, tačiau
pastarieji rodikliai nėra įtikinantys. Faktas, jog rusų buvo kovai su gaisru
(88 asmenys), profesinėse (64), sveikatos apsaugos (44) ir blaivybės (20)
draugijose, patvirtina apie jų dalyvavimą kitų etninių grupių organizacijose.
Rusai tiesiog neturėjo įkūrę šio pobūdžio organizacijų.
Rusai bene gausiausiai dalyvavo religinėse (44,5 proc), kultūros
(28,0 proc.) ir labdaros (8,1 proc.) organizacijose9. Rusų polinkis į utili
tariniais interesais grįstų susivienijimų (ekonominių ir profesinių) veiklą
buvo gerokai silpnesnis nei kitų etninių grupių (t. y. 7,1 proc. ir 1,7 proc.

šio tipo organizacijų narių). Politinėse organizacijose dominavo lietuviai
(86,1 proc. visų jų narių), tuo tarpu menka rusų dalis (0,4 proc.) jose

atspindėjo etninių mažumų eliminavimo iš politinės veiklos tendenciją10.
Iki 1926 m. perversmo rusai taip pat nevaidino didelio vaidmens politi
nių organizacijų veikloje, nors dalyvavo savarankiškais ir jungtiniais są
rašais Seimo ir savivaldybių rinkimuose (plačiau žr. Kaubrys 2005; MapITHHKflBHHIOC 2007).

1931m. pirmojo Lietuvos visuomeninių organizacijų surašymo duomenimis, didžiau
sias lietuvių nuošimtis fiksuotas kultūros (35,0 proc), religinėse (22,8 proc.) ir politi
nėse (8,1 proc.) organizacijose, žydų - kultūros (24,0 proc), labdaros (22,7 proc.) ir
sveikatos apsaugos (22,4 proc), vokiečių - kultūros (44,6 proc), blaivybės (14,5 proc.)
ir religinėse (11,1 proc), lenkų- kultūros (35,1 proc), profesinėse (27,9 proc.) ir eko
nominėse (13,1 proc.) (apskaičiuota autorių remiantis: Organizacijose dalyvaujančių
narių skaičius tautybėmis // LCVA, f. 394, ap. 4, 1. 278).
1932m. Zarasų aps. viršininko teigimu, šiame Lietuvos regione „tvirčiausia iš visų
yra Šaulių sąjunga, į kurią įeina, galima sakyti, visų pažiūrų asmenys, netgi rusai ir
žydai, bet tautinis elementas viršija. Rusai yra lojalūs, politinėms organizacijoms ne
priklauso, bet gyvai dalyvauja ekonominėse organizacijose, bankeliuose, pieninėse ir
t. t." (Zarasų apskrities viršininko pranešimas apie padėtį apskrityje VRM Piliečių
apsaugos departamentui (datuotinas 1932 m. spalio 31 d.) // LCVA, f. 394, ap. 2,
b. 894, 1. 12).
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4.2. Organizacijų veiklos pobūdis:
rusų konsolidacijos veiksniai
Etnokultūrinio tapatumo išsaugojimas ir puoselėjimas
Kultūros ir švietimo organizacijos siekė suvienyti rusus etnokultūriniam

tapatumui išsaugoti ir puoselėti, taip pat tautinėms tradicijoms jaunajai
kartai įskiepyti. Šis tikslas buvo universalus, nes sutapo su įvairių rusų
visuomenės segmentų poreikiais, nepaisant socialinių, turtinių ar religinių
skirtumų. Nors individų etnokultūrinio tapatumo puoselėjimas buvo įma
nomas ir buitiniu lygmeniu ar savišvietos būdu, tačiau kolektyvinė veikla

leido rusams įvairesnėmis raiškos formomis išgyventi sąlytį su reikšmin
giausiomis jų tautinės kultūros vertybėmis, pasijusti bendraminčių būrio
dalimi. Rusų kultūros ir švietimo organizacijos inicijavo renginius, ku

riuose buvo rodomi spektakliai pagal rusų literatūros klasikų kūrinius,
deklamuojamos žymių rusų poetų eilės, skambėjo rusų liaudies ir baž
nytinė muzika. Šiuose renginiuose buvo skatinamas jaunosios kartos kū
rybiškumas, t. y. organizuojami vaikų ir jaunimo dramos būrelių, mokyk
lų chorų ir liaudies instrumentų orkestrų pasirodymai. Rusų kultūros ir
švietimo organizacijų renginiai dažniausiai vykdavo Kauno rusų gimna
zijoje, bet neretai spektaklių, koncertų ar kūrybos vakarų vieta tapdavo

pradinių mokyklų patalpos.
Išlikusių šaltinių analizės duomenys leidžia konstatuoti, jog tarp rusų
kultūros ir švietimo organizacijų narių dominavo inteligentai ar tiesiog
miestietiškų profesijų atstovai (pvz., mokytojai, universiteto dėstytojai,

teisininkai, valstybinių įstaigų ir privačių bendrovių tarnautojai, atsargos
karininkai, menininkai, studentai ir kt). Dauguma inteligentų be papil
domos motyvacijos suvokė etnokultūrinio tapatumo išsaugojimo ir puo

selėjimo svarbą, todėl didžiausias pastangas skyrė kitų segmentų narių
švietimui. Rusų atsakas į panašias iniciatyvas Lietuvos periferijoje (ypač
kaimuose) buvo vangus, todėl kultūros ir švietimo organizacijos, kaip
rusų suvienijimo instrumentas, nepasiekė dalies numatytų tikslų. Vis dėl
to reikšmingas laimėjimas buvo tai, kad šios organizacijos įtraukė į ben
drą veiklą segmentus, kuriems dažnai kasdieniame gyvenime stigo tar-
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pusavio supratimo, t. y. stačiatikius ir sentikius, senbuvius ir porevoliu
cinio srauto migrantus. Ryškiausia šio susivienijimo išraiška - Rusų
kultūros diena, vykusi Lietuvoje kasmet nuo 1926 m. Šios šventės pro
gramos rengėjais buvo įvairių rusų visuomeninių organizacijų atstovai".
Panašiu principu nuo 1929 m. buvo rengiama Rusų vaikų dienos progra
ma12. Šią šventę organizuodavo speciali komisija, kurią sudarydavo sta
čiatikių parapijų šventikai ir rusų visuomeninių organizacijų atstovai.

Derėtų pažymėti, kad rusų kultūros ir švietimo organizacijų inicijuo
ti renginiai priminė visiems šios etninės grupės nariams apie žymių
rusų talentų laimėjimus muzikos, literatūros, teatro ir kitose meno sri
tyse. Vargu ar būtų tikslinga aptarinėti visų kultūros ir švietimo organi
zacijų veiklos priemones. Jos iš esmės buvo panašios tiek Kaune, tiek
kai kuriuose periferijos miestuose. Nuo 1920 m. pirmosios pastangos
populiarinti rusų kultūrą priklausė dramos rateliui Atgimimas, kuriam
vadovavo Konstantinas Glinskis. Tuometėje rusiškoje spaudoje teigiama,
kad 1922 m. jam priklausė kai kurie Kauno miesto teatro artistai, ba
leto meistrai, laisvieji menininkai, muzikantai13. Tarp jų — režisierius ir
aktorius Vladimiras Bastunovas (teatre taip pat žinomas kaip Vladas Kor-

činskis) ir balerina Valerija Bielskaitė14.
1922 m. Atgimimas buvo likviduotas, vietoj jo įsteigta Dailiųjų menų
mėgėjų draugija. Ši garsėjo rusiškų spektaklių pastatymais, rengė litera
tūros ir muzikos vakarėlius, meno darbų ir rankdarbių parodas, organi

zavo žymių rusų kultūros veikėjų gimimo ir mirties metinių minėjimus
ir kt. Draugija suvienijo kultūriniam darbui senbuvių ir porevoliucinio
srauto migrantų pajėgas. Tarp jos steigėjų buvo Kauno miesto sentikių
bendruomenės narė Elena Nikolskienė ir Piotro Veriovkino duktė Anas-

"

PyccKaa H3Hb // 3xo. 29 įuapTa 1927 r. Jfe 71.

12Pvz., 1929 m. balandžio 1 d. per Rusų vaiko dienos šventę Kauno rusų gimnazijoje
publikai buvo rodomas spektaklis „XVII amžiaus komikas" (pagal A. Ostrovskį), kurį
pastatė sentikių bendruomenės atstovas Ivanas Prozorovas. Baleto programą parengė
migrantas Pavelas Petrovas, o vaikų choro pasirodymui vadovavo senbuvis Juozas Koganchauskas (/ĮeHb pyccKoro pe6em<a // 3xo. 3 anpejia 1929 r. ^s 77).
13B TearpaJibHOM o6mecTBe Bo3po>K.a eHHe // 3xo. 7 anpejia 1922 r. N 83.
14Dramos ratelio Atgimimas įstatai // LCVA, f. 394, ap. 1, b. 91, 1. 8.
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tazija Veriovkinaitė, tarp narių - mokytojas ir literatas Vladimiras Krišpinovičius, poetas ir vertėjas Eugenijus Škliaras, mokytojas Jurgis Kovryginas, operos solistas Ivanas Prozorovas, Valstybės teatro operos reži

sierius Nikolajus Vekovas, kino kronikų kūrėjas Feognijus Dunajevas,
įvairių rusų orkestrų dirigentas Aleksandras Soldatenkovas, atsargos pul
kininkas Aleksandras Uspenskis ir kt.15

Nuo 1933 m., nustojus veikti Dailiųjų menų mėgėjų draugijai, pa
našia veikla užsiėmė draugija Kultūra ir gyvenimas^. Organizacijai, be
V. Bastunovo ir I. Prozorovo, taip pat priklausė prof. Emilijus Vintele-

ris, kunigaikščio Ilarijono Vasilčikovo žmona Lidija, gydytojas Vitalijus
Gusevas, artistė Olga Dauguvietienė ir kt.17 1935 m. draugija surengė
5 lekcijas, 2 choro ir orkestro pasirodymus ir 16 dramos sekcijos spek
taklių18. Rusiškos spaudos teigimu, Vladimiro Bastunovo vadovaujama
teatro sekcija savo repertuare daugiausiai orientavosi į rusų literatūros
klasikų (pvz., A. Puškino, I. Turgenevo, A. Čechovo, A. Ostrovskio,
M. Saltykovo-Ščedrino) kūrinius, tačiau skyrė retkarčiais dėmesio ir so
vietinio teatro naujovėms. 1937 m. jos nariai pastatė 7 premjeras ir su

vaidino 14 senesnių spektaklių (iš jų 10 Kaune, likusius - periferijoje).
1933-1939 m. iš viso Lietuvoje suvaidinta apie 100 spektaklių19.
Kauno rusų gimnazijos mūrinių rūmų statyba tapo išskirtinės reikšmės
iššūkiu rusų vienybei „patikrinti". Šiems rūmams a priori buvo numaty
ta svarbiausio rusų kultūros ir švietimo sklaidos Lietuvoje centro paskir
tis. Jų statybą inicijavo rusų švietimo draugija Mokslas-Šviesa, kuriai
pirmininkavo šios gimnazijos direktorius A. Timinskis, o narių branduo
lį sudarė gimnazijos mokytojai (A. Itomlenskis, M. Izmailovas, V. Kriš-

15Žinios apie Dailiųjų menų mėgėjų draugiją II LCVA, f. 394, ap. 1, b. 91, 1. 1; B 06mecTBe jno6HTeueH H3mHbix HCCKycTB // 3xo. 27 ^eKa6pa 1922 r. N 308.
16B oGmecTBe KyjibTypa h )KH3Ht> // JlumoecKuit eecmnuK. 22 ceHT6pa 1937 r.
N 255.
17Draugijos Kultūra ir gyvenimas valdybos narių sąrašas // LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 238,
1. 21.
18O6mee roaoBoe co6paHne HjieHOB o6mecTBa KyjiKrypa h Xn3Hb // JlumoecKuū
eecmnuK. 1 MapTa 1936 r. N 58.
19K oTKpbiTHio 3HMHero ce3OHa b PyccKOM TeaTpe // 3xo. 19 oKTa6psi 1939 r. >f 289.
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pinovičius ir kt.). 1923-1928 m. Mokslas-Šviesa veikė kaip pajaus or
ganizacija. Jos nariai sugebėjo suvienyti bendram tikslui ne tik rusų vi
suomenines organizacijas, bet ir privačius aukotojus. Šios draugijos nariai
negaudavo jokių dividendų ar pelno. Visos sukauptos lėšos buvo skiria

mos išimtinai gimnazijos rūmų statybai. Tiesa, didelę šių lėšų dalį suda
rė gimnazijos mokytojų ir mokinių tėvų indėliai. Pirmojo rūmų korpuso
atidarymas įvyko 1925 m. pabaigoje. Ši sėkmė sukėlė rusų švietimo
veikėjų gretose dar didesnius lūkesčius, tačiau antrasis gimnazijos rūmų

statybų etapas (1926-1929) buvo sudėtingesnis. Vienoje iš draugijos
Mokslas—Šviesa veiklos apyskaitų konstatuota, jog galiausiai „entuziazmą
pakeitė įprastinis rusiškas abejingumas" (Odiųecmeo YneHbe-Ceem 1929:
8). Iki pat 1940 m. Kauno rusų gimnazijos rūmai tapo daugelio rusų
visuomeninių organizacijų prieglobsčiu.

Kauno mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti siekė platinti Lie
tuvoje humanitarinį ir techninį mokslą. Įstatuose taip pat atsispindėjo
intencija steigti pradines, vidurines ir profesines (amatų ir technikos)
mokyklas, parengiamuosius ir kalbų kursus. XX a. trečiajame dešimtme

tyje ši draugija iš tiesų svariai prisidėjo prie Kauno rusų gimnazijos ir
Lietuvos rusų pradinių mokyklų, lietuvių ir rusų kalbų kursų išlaikymo.

Vis dėlto dauguma tikslų, susijusių su profesiniu jaunosios kartos lavi
nimu, liko neįgyvendinti (žr. skyrių Rusų švietimo organizacija: tarp
tapatumo ir integracijos iššūkių). Ilgamečiu šios draugijos pirmininku
buvo A. Timinskis, o jos sudėtin pateko daugelis gimnazijos mokytojų.

Kai kurių kultūros organizacijų deklaruojami tikslai ryškiai skyrėsi nuo
veiklos rezultatų. Lietuvos rusų tautiškoji darbo draugija, turėjusi skyrius
Kaune ir Jonavoje, kėlė tikslą jungti rusus savišalpos, kultūros ir ekono
miniais pagrindais, rūpintis jų materialiniais ir moraliniais reikalais, „kad
padarytų iš jų kultūriškus ir dorovingai drausmingus narius"20. Ji išlaikė

kilnojamąją biblioteką ir 4 neviešas skaityklas, kurios veikė Kaune, Jo
navoje, Ukmergėje ir Zarasuose. 1937 m. draugija įsteigė Kaune klubą,

pelniusį tarp valdžios institucijų prieštaringą reputaciją. Anot Kauno mies
to ir apskrities viršininko, klube lankėsi daugiausiai nepasiturintys dar

bininkai, moksleiviai ir „neaiškios profesijos žmonės". 1938 m. sausio
20 Lietuvos rusų tautiškosios darbo draugijos įstatai // LCVA, f. 402, ap. 11, b. 375, 1. 3.
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14 d. jis pranešė VRM, kad klubo lankytojai slaptai laikė ir vartojo alko
holinius gėrimus, lošė pokerį, o kultūrinei programai teturėjo vieną teniso
stalą, menkos vertės šachmatų lentą su figūrėlėmis ir keletą laikraščių21.
Dalis rusų kultūros organizacijų buvo labiau orientuotos į jaunimo
vienijimą. Antai Rusų studentų susivienijimas (toliau - RSS) telkė rusus,

studijavusius Vytauto Didžiojo universitete22. 1929 m. RSS įsteigė kny
gyną „Pašvaistė" (rus. 3apuuųd). Šalia knygyno veikė viešoji biblioteka
(apie 4000 tomų, kurių vertė siekė 5000 Lt). Didelio pasisekimo tarp
rusų sulaukdavo RSS kasmet rengiama Tatjanos šventė (rus. Tamb^uuncKuū

6an). RSS taip pat turėjo savo savišalpos kasą, chorą ir dramos būrelį
(rež. Teofanas Pavlovskis), būrelį „dabartinei Rusijai pažinti"23. Šios or
ganizacijos nariais skirtingais metais buvo I. Prozorovas, J. Kovryginas,

daugelis tuometės rusų inteligentijos (Timinskių, Sokolovų, Sokolskių,
Englerių ir kt.) vaikų. Tuo tarpu Rusų sporto organizacija (RSO) kėlė
tikslą per gimnastiką, sportą ir sportinius žaidimus ugdyti narių dvasią
ir kūną24. 1933 m. tarp draugijos narių buvo gydytojas Aleksandras Pogodinas, taip pat Jurgis Babuškinas, Metodijus Udalovas, Dmitrijus Nikolskis, Elena Zubovaitė ir kt.

Išlikusių šaltinių duomenys itin fragmentiškai atspindi periferijos ru
sų kultūros organizacijų veiklą. Manytina, kad daugumos jų tikslai dėl
ribotų žmogiškųjų ir materialinių išteklių smarkiai viršijo galimybes,
tačiau, kaip bebūtų, šios organizacijos suteikdavo įvairovės Lietuvos pe
riferijos rusų kultūriniam gyvenimui. Pvz., nuo 1929 m. Panevėžio rusų
švietimo draugija, vadovaujama šventiko Gerasimo Šorėco, išlaikė biblio-

21Tarp draugijos narių buvo J. Fiodorovas, žurnalistas V. Jankovskis, statybų technikas
N. Žitkus-Žitkovas, audėjas P. Semionovas, stalius P. Pozdniakovas, ūkininkai Z. fCarštaševas ir S. Ankudinovas (1938 m. sausio 14 d. Kauno miesto ir apskrities viršininko
raštas Nr. 129 VRM // LCVA, f. 402, ap. 11, b. 375, 1. 43).
22VDU veikė trys rusų studentų korporacijos. 1931 m. vaikinai įregistravo universiteto
senate korporaciją Ruthenia, 1934 m. - Alacritas. Tuo tarpu 1932 m. merginos susibū
rė į korporaciją Filiae Rutheniae. 1933 m. RSS vienijo 41 studentą, Ruthenia - 12,
Filiae Rutheniae — 16 narių (Vytauto Didžiojo Universiteto kalendorius 1934: 37).
231929/30 m. m. rudens semestro apyskaita // LCVA, f. 631, ap. 2, b. 39, 1. 45.
24Rusų sporto organizacijos įstatai // Ibid, f. 394, ap. 1, b. 928, 1. 4-8.
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teką, kurioje buvo apie 600 egz. knygų. Bibliotekos vedėju buvo Jurgis
Afanasjevas25. Šiaulių rusų švietimo draugijos valdybai priklausė Tatjana
Zubovienė, Liudmila Zikarienė, Marija Janušauskienė, Aleksandra Nau-

jalienė ir Jonas Vladimirovas. Iki 1931 m. Šiaulių stačiatikių kapinių
cerkvėje veikė šios draugijos biblioteka, vėliau perkelta į T. Zubovienės
namus26. 1932 m. vietoj Šiaulių rusų švietimo draugijos įregistruota Šiau
lių rusų kultūros ir labdaros draugija. Ji derino kultūrinę veiklą su siekiu

materialiai remti miesto ir apylinkių rusų gyventojus. [ draugijos valdy
bą pateko dvarininkai Tatjana Zubovienė ir Jurgis Olsufjevas, „Singer"
bendrovės agentas Jurgis Afanasjevas, technikas Dmitrijus Petrovas, šven

tikas Aleksandras Družilovskis ir kt. Ambicingas tikslas steigti Šiaulių
apskrityje rusų mokyklas, darželius, prieglaudas, bibliotekas ir skaityklas
liko neįgyvendintas27. Tuo tarpu Kybartų rusų švietimo draugijai vado
vavo mokytojas Jurgis Kudriavcevas. Jos valdybos nariai - tarnautojas
Eugenijus Buninas, amatininkas Jonas Miškevičius, deklarantai Leonas
Nazarovas ir Povilas Trilevskis28.

Labdaringos veiklos sklaida
Labdaros organizacijos siekė suvienyti rusus remti labiausiai socialiai

pažeidžiamus asmenis. Sunki materialinė padėtis buvo būdinga daugumai
rusų Lietuvoje 1918-1940 m., tačiau išskirtinės paramos reikėjo seniems
ir ligotiems žmonėms, invalidams ir našlaičiams. Jų interesams daugiau
siai ir atstovavo labdaros organizacijos. Kita vertus, daugumos šių orga
nizacijų tikslai buvo mažiau universalūs nei kultūros ir švietimo, nes

orientavosi į konkrečių religinių bendruomenių narių poreikius. Taigi

25 Žinios apie Panevėžio rusų švietimo draugiją II Ibid, b. 835, 1. 2; 1929 m. vasario 9 d.
Panevėžio m. ir aps. viršininko pranešimas Nr. 1538 VRM Piliečių apsaugos departa
mentui//Ibid, b. 846, 1. 1.
Šiaulių rusų švietimo draugijos įstatai // Ibid, b. 1065, 1. 1—2.
27Žinios apie Šiaulių rusų kultūros ir labdaros draugiją II Ibid. 1-3; 1934 m. sausio 23 d.
Šiaulių rusų kultūros ir labdaros draugijos pranešimas Kurtuvėnų rajono vyriausiajam
policininkui // Ibid, f. 412, ap. 9, b. 1119, 1. 9.
28Žinios apie Kybartų rusų švietimo draugiją II Ibid, f. 394, ap. 1, b. 341, 1. 2-A.
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religinė takoskyra lėmė stačiatikių ir sentikių vienijimąsi į atskiras lab
daros draugijas. Stačiatikių labdaros organizacijų tinklas buvo solidžiau
sias. Jis apėmė ne tik Kauno miestą, bet ir Panevėžį, Ukmergę ir Zarasus.

Dalis stačiatikių (rečiau - sentikių) šventikų tiesiogiai dalyvavo labdaros
organizacijose, tapdavo jų steigimo iniciatoriais, valdybų pirmininkais
arba eiliniais nariais. Šventikų autoritetas pasitarnavo rusų vienijimuisi

periferijos parapijose. Visų rusų labdaros organizacijų pagrindiniai paja
mų šaltiniai - aukos, gatvių rinkliavos ir pelnas iš labdaros renginių.

Kita vertus, sukaupti solidų biudžetą, leidžiantį laipsniškai plėsti veiklos
mastą, pavyko tik retai iš jų.
Išlikusių šaltinių duomenys rodo, jog solidžiausiais veiklos rezultatais,
ypač socialinėje srityje, pasižymėjo Kauno Marijos stačiatikių moterų
labdaros draugija. 1925-1935 m. jai vadovavo Jekaterina Engler
(EKamepuna 3uznep), o 1935-1940 m. Ina Kladyščeva {Hhho
Knadbiuįeea). Vienas iš svarbiausių draugijos laimėjimų — prieglaudų
neturtingiems vaikams ir seneliams įsteigimas ir išlaikymas29. 1926 m.

ši draugija prieglaudai išlaikyti įsigijo du medinius namus Kauno Šančių
rajone. 1928 m. prie šių namų buvo pastatytas vieno kambario priestatas,
o 1933 m. rekonstruota palėpė -joje įrengti dar 3 miegamieji. 1934 m.

vaikų prieglaudos namuose buvo įrengti 4 miegamieji, didelė klasė,
valgykla, vedėjos kambarys ir dvi virtuvės. 1929 m. šioje prieglaudoje
gyveno 25, 1932 m. - 40, 1934 m. - 37, 1939 m. - 40 vaikų. Draugi

jos narės rūpinosi, kad jų auklėtiniai įgytų bent pradinį išsilavinimą ir
pramoktų amatų, kurie leistų sėkmingai pradėti savarankišką gyvenimą.
1934 m. duomenimis, 20 prieglaudos vaikų lankė vieną iš Kauno mies
to rusų pradinių mokyklų, 9 Kauno rusų gimnaziją. Be to, daugelis sė
mėsi įgūdžių privačiose amatininkų dirbtuvėse. 1931 m. Kauno Marijos
stačiatikių moterų labdaros draugija viename iš savo namų įkūrė prie
glaudą senyvoms moterims. 1934 m. joje gyveno 5, 1939 m. - 14 mo-

29

ro,aoBofi npa3^HHK MapHHHCKoro npaBOCJiaBHoro o-Ba // 3xo. 19 Maa 1929 r. N 122;
ro^oBiuHHa ocHOBamifl KoBeHCKoro MapHHHCKoro EjiaroTBOpHTejibHOro O6iuecTBa (toliau — ^ĮecsiTHneTHHH ro^oBmHHa ...) // FJIFIE. 1934. N. 4—5;
15-jieTHe MapHHHCKoro HeHCKoro 6naroTBopHTejibHoro o6mecTBa // rJlIlE. 1939.
N. 5-6.
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terų. Draugija taip pat rėmė finansiškai Kauno miesto stačiatikių tikė
jimo našlių vaikus, šelpė senelius, invalidus ir neįgaliuosius, o religinių
švenčių metu lankė su dovanomis nuteistuosius kalėjimuose. Nemažai
dėmesio skirta labdaros pokylių organizavimui, rinkliavoms gatvėse ir
cerkvėse.

Panašūs tikslai vertė draugiją konsoliduoti rusus bendriems tikslams
ir įtikinti juos prisidėti finansiškai prie įvairių labdaros iniciatyvų. Atlik
tų darbų apimtys ir rezultatai bylotų, kad Marijos stačiatikių moterų
labdaros draugija buvo šios srities efektyvios veiklos pavyzdys30. Svar

bu ir tai, kad solidūs veiklos rezultatai leido šiai organizacijai papildyti
savo sąskaitą subsidijomis iš Lietuvos valdžios institucijų. Viena iš tokių
buvo VRM Socialinės apsaugos departamentas. Pvz., 1934 m. jis skyrė

49 vaikams ir 3 seneliams draugijos prieglaudose išlaikyti 6000 Lt31.
Subsidijas draugijai taip pat teikė Kauno miesto savivaldybės Socialinės
apsaugos skyrius. Pvz., 1927-1928 m. Kauno m. savivaldybė skyrė vai

kų globai 1740 Lt, 1929-1930 m. - 2880 Lt, 1932 m. - 4500 Lt, 19331934 m. - 4118 Lt32. Daugumai rusų labdaros organizacijų tokia parama
buvo nepasiekiama, nes jos neišlaikė vaikų ar senelių prieglaudų33.
Kita vertus, 1934 m. Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijos
valdyba vienoje iš savo ataskaitų nuogąstavo dėl ateities perspektyvų.
Dėl ekonominių priežasčių paramos gavėjų skaičius augo, tuo tarpu au-

301924-1934 m. draugija skyrė vaikų prieglaudai įrengti 22 756 Lt, vaikų ir senelių
prieglaudoms išlaikyti - 126 863 Lt, pašalpoms - 42 502 Lt. Bendros dešimties metų
išlaidos sudarė 205 973 Lt. 1939 m. draugijos turtas buvo įkainotas 100 000 Lt. 19241939 m. labdaros tikslams išleista 313 095 Lt (/IecsTnjieTHJ!s ro^^OBiuHHa ...;
B MapHHHCKOM ^ceHCKOM 6naroTBopHTejibHOM o6mecTBe // JIumoecKuū eecmuuK.
2 cĮ)eBpajTJi 1938 r.)
31Labdaros įstaigoms ir draugijoms šelpti 1934 m. kreditų paskirstymas // LCVA, f. 928,
ap. 1, b. 593, 1. 182-183.
npeflnojio>KeHHbie cy6cyflHH pa3HbiM o6uiecTBaM // JIumoecKuū ^ojioc. 15 MapTa
1934 r.
33 Viename iš Kauno m. savivaldybės raštų pažymima, jog „savivaldybės pašalpos teikia
mos labdaros organizacijoms, kurios išlaiko specialias, tam tikslui skirtas įstaigas, o ne
atskirus vaikus ir senius" (1930 m. sausio 17 d. Kauno m. valdybos raštas Nr. 24889 //
LCVA, f. 1157, ap. 24, b. 2, 1. 5).
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kotojų būrys ir valdžios institucijų parama nedidėjo arba netgi mažėjo34.
Sugriežtėjo šelpiamų vaikų atranka, nors prieglauda negebėjo priimti
visų, kuriems buvo reikalinga globa35. 1935 m. gegužės 17 d. Kauno m.

savivaldybės Socialinės apsaugos skyrius apskritai atsisakė suteikti lėšų
9 vaikams išlaikyti, nes esą jų tėvai išgyveno Kaune mažiau nei 3 me

tus36. Draugijai pavyko šiek tiek prisidurti lėšų iš valstybinės loterijos,
kuri buvo reglamentuojama atskiru įstatymu. 1935 m. rugsėjo 10 d.

Ministrų kabineto sprendimu draugijai skirta 4000 Lt37, o 1936 m. rug
sėjo 29 d. - 2000 Lt38.
Panašią veiklą plėtojo Kauno sentikių moterų labdaros draugija. Jos
ilgamete pirmininke buvo Elena Nikolskienė (Ejiena HuKojibCKaa). Spren

džiant iš neskelbtų dokumentų, 1932 m. draugija nutarė steigti prieglau-

34,D,ecsiTHJTeTHHH rofloBmHHa ... // niIJE. 1934. JV. 4-5.
351935 m. draugija skundėsi vidaus reikalų ministrui: „Bet dabartiniais sunkiais laikais,
kada draugijos įplaukos žymiai sumažėjo, nes gatvės rinkliava davė tik vos 1/3 numa
tytos sumos, kada nėra vilties, kad baliai šiais metais pasiseks, o narių mokesčiai su
daro vos keletą desetkų litų per mėnesį, Kauno miesto savivaldybės Socialinės apsau
gos skyrius <...> sutiko apmokėti tik 8 iš visų 39 vaikų išlaikymą, t. y. sutinka mokėti
jai tik 2880 Lt per metus, o už kitus vaikus atsisako mokėti, motyvuodamas, kad kiti
prieglaudos vaikai nėra kilę iš Kauno miesto. Iš tikrųjų Marijos pravoslavų moterų
labdaros draugija išlaiko savo prieglaudoje vaikus iš visos Lietuvos, nes jos prieglau
da yra vienintelė Lietuvoje pravoslavų vaikų prieglauda. Skurdas aplinkui vis didėja,
beturčiai iš visos Lietuvos kreipiasi į Draugiją, prašydami pagalbos, ir Draugija, kad
galėtų nors dalinai patenkinti jų prašymus, padarė skolas ir yra spiriama dabar jas
mokėti, o jas sumokėjus - Draugijai nepasilieka jokios kitos išeities kaip tučtuojau
uždaryti vaikų ir senelių prieglaudas <...>". Rašte pažymima, jog prieglauda visada
perpildyta ir kandidatų į ją „be galo" (1935 m. rugpjūčio 21 d. Marijos stačiatikių
moterų labdaros draugijos prašymas vidaus reikalų ministrui // LCVA, f. 928, ap. 1,
b. 633,1. 107).
361935 m. gegužės 17 d. Kauno m. savivaldybės Socialinės apsaugos skyriaus praneši
mas Nr. 566 Kauno Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijai II Ibid, f. 928, ap. 1,
b. 633, 1. 64.
371935 m. rugsėjo 15 d. Ministrų kabineto reikalų vedėjo pranešimas VRM socialinės
apsaugos inspektoriui // Ibid, 1. 45.
381936 m. rugsėjo 29 d. Ministrų kabineto reikalų vedėjo pranešimas VRM socialinės
apsaugos inspektoriui // Ibid, b. 652, 1. 112.
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dą sentikių tikėjimo vaikams39. Ši įstaiga atvėrė duris 1933 m., tačiau
neturėjo nuolatinių patalpų ir nuomojo įvairius butus mieste40. 1940 m.

sentikių vaikų prieglaudoje gyveno 16 vaikų nuo 2 iki 13 metų amžiaus.
Prieglaudoje dirbo auklėtoja, tarnaitė ir skalbėja. Nuo 1935 m. daliai
vaikų išlaikyti subsidiją skirdavo Kauno miesto savivaldybės Socialinės
apsaugos skyrius. 1935-1936 m. tokių buvo po 3, 1937-1938 m. - po
6 (Kauno miesto statistikos metraštis 1936: 59; Kauno miesto statistikos
metraštis 1939: 76). Draugija bendradarbiavo su sentikių dvasininkais ir
sentikių Dvasinių kursų auklėtiniais41.

Išlikusių šaltinių analizės duomenys neleidžia teigti, kad minėtos sen
tikių ir stačiatikių labdaros organizacijos palaikė glaudžius santykius. Iš
1939 m. gegužės 20 d. Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijos
pranešimo Kauno sentikių moterų labdaros draugijai peršasi išvada, kad
Kaune buvo puoselėjamas sumanymas įsteigti rusų labdaros draugijas

vienijantį biurą. Vis dėlto nėra išlikę užuominų nei apie tokio biuro įstei
gimą, nei apie jo veiklą42.
Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazijos neturtingiems mokiniams
šelpti draugija specializavosi siauresnėje labdaros srityje. Ji rėmė mokinius,

kurie stokojo lėšų mokytis šioje gimnazijoje ir taip prisidėjo prie pasitu
rinčių ir nepasiturinčių vaikų galimybių skirties sušvelninimo. Parama

1932m. gruodžio 22 d. Kauno sentikių moterų labdaros draugijos pranešimas VRM
socialinės apsaugos inspektoriui // LCVA, f. 1157, ap. 24, b. 2, 1. 29.
Pvz., 1935 m. prieglauda persikėlė į Kauno m. pradinės mokyklos Nr. 30 (rusų) vedė
jo A. Karumno išnuomotą butą, kuriame buvo 3 kambariai ir virtuvė (1935 m. birželio
9 d. Kauno sentikių moterų labdaros draugijos posėdžio protokolas // Ibid, 1. 22).
1936 m. draugija nutarė nuomoti piliečio M. Beliajevo butą, kuriame buvo 2 kamba
riai, virtuvė, sandėlis ir rūsys (1935 m. birželio 30 d. Kauno sentikių moterų labdaros
draugijos posėdžio protokolas // Ibid, 1. 36).
1933m. vasario 14 d. surengtas vakaras, kuriame sentikių Dvasinių kursų auklėtinis
I. Terentjevas pristatė pranešimą „Apaštalai Petras ir Povilas ir jų darbai", o F. Timo
fejevas - „Protopopas Avakumas ir jo darbai". Renginio metu vyko eilėraščių dekla
mavimas, vaikų ir sentikių Dvasinių kursų chorų pasirodymas (1933 m. vasario 15 d.
Kauno m. VI nuovados viršininko pažymėjimas Nr. 5 // Ibid, 1. 34).
1939 m. gegužės 20 d. Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijos pranešimas Kau
no sentikių moterų labdaros draugijai II Ibid, b. 4, 1. 23.
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neapsiribojo mokesčio už mokslą padengimu, bet ir apėmė kitokią mate
rialinę pagalbą43. Išlikusių šaltinių duomenys liudytų, kad 1925-1935 m.
draugija surengė daugiau kaip 30 labdaros vakarėlių, stambią loteriją,
daugiau kaip 10 mokinių spektaklių, tiek pat naujamečių eglučių, dau
gybę vakarėlių, lekcijų ir koncertų44. Svarbi išlyga, jog ši rusų visuome
ninė organizacija nebuvo „grynai rusų" pagal narių etninę sudėtį. Kauno

rusų gimnaziją lankė žydų vaikai, todėl juos greičiausiai irgi pasiekdavo
dalis paramos.

Solidžiausia Lietuvos periferijoje buvo Panevėžio stačiatikių para
pijos labdaros draugija, kuriai vadovavo šventikas Gerasimas Šorėcas

(TepacuM Ulopeų). Draugija kėlė tikslą suteikti materialinę pagalbą
neturtingiems parapijiečiams. Pagalbą mėginta teikti trimis formomis:
surandant darbo, skirstant drabužius, avalynę, maistą ir pašalpas, glo

bojant ir auklėjant vaikus45. Ši organizacija išlaikė senelių prieglaudą.
1933 m. Šiaulių m. savivaldybė skyrė 8 seneliams išlaikyti 720 Lt
metinę pašalpą ir malkų šildymui už 360 Lt46. Iš pradžių prieglauda
veikė nuomojamame bute, tačiau vėliau draugija perkėlė ją į nuosavas
patalpas47. Iš labdaros renginių sukauptų lėšų pašalpos buvo teikiamos

43Kauno mokytoju draugijos rusų gimnazijos neturtingiems mokiniams šelpti draugijos
įstatai // Ibid, f. 402, ap. 4, b. 201, 1. 3.
441925-1935 m. draugijos pajamos siekė 60 000 Lt. Pajamos iš labdaros vakarų siekė
apie 40 000 Lt, narių įnašų - 6000 Lt, aukų - 6000 Lt, loterijų - 7000 Lt. Šios lėšos
išleistos šiais tikslais: pašalpoms už mokslą - 47 000 Lt, mokinių pusryčiams - 2000 Lt,
avalynei ir gydymui - 2000 Lt, scenos išlaidoms - 5000 Lt, muzikos instrumentams 3000 Lt, kanceliarijai, inventoriui ir ūkio reikmėms - 1000 Lt (r&noBoe co6paHHe
O6uiecTBa BcnoMomecTBOBaHHS HyataaiomHMcsi Ynaru^MCsi PyccKoii THMHa3HH //
JlumoecKuū eecmuuK. 16 (Į)eBpana 1936 r. Ns 45).
451928 m. Panevėžio stačiatikių labdaros draugijos įstatai // LCVA, f. 1367, ap. 1,
b. 1279, 1. 1.
461933 m. vasario 21 d. Panevėžio m. burmistro pareiškimas Nr. 1096 socialinės apsau
gos inspektoriui // Ibid, f. 928, ap. 1, b. 576, 1. 30.
471933 m. spalio 14 d. Panevėžio stačiatikių parapijos labdaros draugijos pirmininko
G. Šorėco pareiškimas Nr. 125 VRM socialinės apsaugos inspektoriui // Ibid, b. 593,
1. 269.
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parapijiečiams ir stačiatikių tikėjimo mokiniams (knygoms įsigyti ir
kt.).48 Be to, draugija turėjo nuosavą viešąją biblioteką. Dėl pernelyg
dažno knygų grobstymo jos veikla tapo ne itin sėkminga. Papildomų
pajamų teikė pobūviai, į kuriuos stengtasi pritraukti miesto visuomenės
veikėjų49.

Išlikusių šaltinių duomenys liudija, kad 1937 m. Ukmergės stačiati
kių parapijos labdaros draugijai vadovavo Z. Kavaliauskienė50. Yra

žinoma, jog 1938 m. sausio 29 d. draugija surengė tradicinį (išeitų, jog
kasmetinį - aut. pastaba) pokylį-maskaradą. Šioje šventėje apsilankė
apie 200 žmonių. Iš gautų pajamų 90 proc. teko neturtingiems Ukmer
gės parapijos stačiatikiams, tuo tarpu 10 proc. liko draugijos kasoje51.
Manytina, kad panašiais principais veikė Zarasų stačiatikių labdaros

draugija (apie ją šaltiniuose išliko mažiausiai žinių), vadovaujama Irenos
Krukauskienės. Zarasuose rusų inteligentų buvo nedaug, todėl ši drau
gija daugiausiai vienijo namų šeimininkes, ūkininkus ir amatininkus.
1938 m. vasario 2 d. surengtas šokių vakaras su loterija52. Pastebėtina,

481928 m. lapkričio 30 d. draugijos posėdyje buvo nutarta organizuoti rinkliavas bent
keletą kartų per metus - prieš Velykas ir Kalėdas. 1933 m. kovo 4-5 d. iš rinklia
vos buvo gauta 355 Lt, 1936 m. vasario 23 d. - 83 Lt. Papildomos lėšos buvo
surenkamos iš loterijos. 1929 m. loterijos pajamos sudarė 1159 Lt, 1932 m. gegu
žės 22 d. - 623 Lt, 1932 m. rugpjūčio 4 d. - 344 Lt, 1933 m. kovo 4-5 d. - 989 Lt,
1934 m. birželio 3^ d. - 472 Lt, 1935 m. birželio 2 d. - 551 Lt grynojo pelno
(1928 m. lapkričio 30 d., 1933 m. kovo 6 d. ir 1936 m. kovo mėn. Panevėžio
stačiatikių parapijos labdaros draugijos posėdžių protokolai // Ibid, f. 1215, ap. 1,
b. 24, 1. 3, 21, 29).
491938 m. vasario 6 d. Panevėžio stačiatikių labdaros draugija surengė arbatos vakarėlį
su šokiais. Spaudoje rusų kalba teigiama, kad šiame renginyje apsilankė iškiliausi Pa
nevėžio miesto visuomenės atstovai - miesto vadovai, kariškiai, teisininkai, gydytojai,
verslo atstovai ir kt. Labdaros vakaro pelnas atsidūrė draugijos kasoje (PyccKHH
nHTHHacaBOH ^afi b naireBe>Ke II Hoeue dnu. 11 4>eBpajia 1938 r.)
501937 m. lapkričio 17 d. VRM Administracijos departamento pranešimas Nr. 37389
Ukmergės stačiatikių parapijos labdaros draugijai ir Ukmergės apskrities viršininkui
// LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1832,1. 13.
51PyccKHH Beqep b BnjibKOMHpe // Hoebie čhu. 4 (įeBpajia 1938 r.
52PyccKHH Benep b 3apacax // Hoebie duu. 4 (Į)eBpajia 1938 r.
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jog tarp draugijos narių VRM pritarimu pateko keletas asmenų „be pi
lietybės" (Trifonas Burovas ir Nikolajus Voskresenskis) ir viena Estijos
pilietė (Marija Voskresenskienė)53.

Religinių tradicijų keliu
Rusų religinių ir labdaros organizacijų tikslai buvo panašūs. Vis dėlto
pirmųjų veikloje buvo skiriama mažiau dėmesio socialiniams reikalams
ir dedama daugiau pastangų ugdyti rusų religinį tapatumą. Be to, rusų

religinės organizacijos katalikiškoje Lietuvoje tapo instrumentu, vieniju
siu rusus Rytų krikščionių vertybių ir tradicijų pagrindu. Šios organiza
cijos buvo stačiatikiškos. Jas stipriai palaikė Lietuvos stačiatikių vysku
pijos vadovybė. Religinės organizacijos taip pat rūpinosi stačiatikių pa
rapijų materialine padėtimi. Cerkvės dažnai pristigdavo apeigoms būtino
inventoriaus, todėl kartais tokias problemas rusai spręsdavo kolektyvinė

mis pastangomis. Pvz., kreipdavosi į kaimyninių Baltijos šalių stačiatikių
vadovybę ir ši padėdavo įsigyti žvakių, aliejų, smilkalų, kulto įrankių,
bažnytinių knygų, jaunimo ugdymo literatūros, ikonų ir kt. Religinės
organizacijos skatino parapijiečius telktis kapinių, šventorių, kulto pasta
tų vidaus ir išorės priežiūrai. Lietuvos vyriausybė retai skirdavo lėšų šiam
reikalui, todėl cerkvių priežiūros ir remonto darbai priklausė nuo pačių

tikinčiųjų susitelkimo ir finansinių galimybių.
Kauno Šv. Nikolajaus brolija buvo solidžiausia iš rusų religinių orga
nizacijų54. Jos ilgamečiu pirmininku buvo protojerėjus E. Kaliskis. Iš

žymesnių narių paminėtini teisininkai Aleksandras Gomolickis, Ivanas
Tatarincevas, Anatolijus Sokolovas ir kt. Be to, brolija į savo valdybą

531937 m. kovo 1 d. VRM Administracijos departamento pranešimas Nr. 26963 Zarasų
stačiatikių labdaros draugijai II LCVA, f. 1097, ap. 2, b. 269, 1. 13.
54Pastebėtina, jog Šv. Nikolajaus brolija Kaune veikė jau nuo 1864 m., tačiau jos veikla
nutrūko prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. 1923 m. Kauno stačiatikių bendruo
menės atstovai bandė iš naujo užregistruoti Šv. Nikolajaus broliją, bet tų pačių metų
gruodžio 22 dieną Kauno miesto ir apskrities viršininkas grąžino draugijai įstatus, ne
įregistravęs jų dėl „turinio neaiškumo". Pakoreguoti brolijos įstatai buvo patvirtinti tik
1926 m. spalio 23 d. (KoBeHCKoe CBsrro-HHKOJibCKoe EpaTCTBO // VINIE. 1924.
N. 1^4).
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įtraukė keletą Kauno Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijos narių

(tarp jų Iną Kladyščevą), „nes abiejų draugijų tikslai buvo panašūs labdara ir pagalba vargšams"55. Vienas iš reikšmingiausių Kauno Šv. Ni
kolajaus brolijos renginių - vadinamoji bratina (rus. 6pamuHa), arba

labdaringų pietų organizavimas nepasiturintiems stačiatikių bendruomenės
nariams. Šis renginys vyko kasmet Šv. Nikolajaus Stebukladario dieną
(t. y. gruodžio 19-ąją)56. Pažymėtina, kad brolijai labiau nei kitoms rusų

organizacijoms buvo būdingas religinės literatūros platinimas, šviečiamo
jo religinio turinio lekcijų ir bažnytinės muzikos koncertų organizavimas.
Nemokamos paskaitos vyko Kauno rusų gimnazijoje. Jas skaitė žymiau
si to meto Lietuvos stačiatikių dvasininkai Joanas Korčinskis, Eustatijus

Kaliskis, Vasilijus Nedvedckis, Michailas Pavlovičius ir kt. Paminėtina,
jog 1937 m. brolija surengė vaikų šventę57.

Kauno Šv. Nikolajaus brolija labdaros srityje veikė panašiai kaip kitos
rusų organizacijos, orientuodamasi į aukas, gatvių rinkliavas ir loterijas.
Kartais dalyvavo bendruose su kitomis draugijomis labdaros renginiuose.
Vienas iš pavyzdžių - 1935 m. gegužės 9 d. gatvės rinkliava, kurioje
brolija bendradarbiavo su Kauno Marijos stačiatikių moterų labdaros drau
gija, Apreiškimo Svč. Mergelei Marijai seserija, VDU studentų korpora

cija Ruthenia ir Kauno rusų gimnazijos mokiniais58. Pasitaikė atvejų, kai

55PyccKaa >KH3Hb // 3xo. 4 SHBapa 1927 r. Ns. 2; ^leaTejibHOCTb CBHTO-HHKOJicbCKoro
EparcTBa // 3xo. 4 (j>eBpajia 1927 r.
56O6mee co6paHHe Cb. HHKOJibCKoro llpaBOCJiaBHoro EpaTCTBa // JIumoecKuu eo/ioc.
26 aHBapa 1935 r.
571937 m. gegužės 30 d. vaikų šventėje dalyvavo Kauno stačiatikių metropolijos choras,
Kauno miesto pradinės mokyklos Nr. 33 (rusų) vaikų choras (dir. Dmitrįjus Gomolickis) ir Kauno rusų gimnazijos mergaičių choras (dir. I. Petrovas) (/ĮeTCKHH npa3^^HHK
HHKOJibCKOro BpaTCTBa // 3xo. 2 hk)h 1937 r).
581935 m. gegužės 9 d. rinkliavos metu buvo sukaupta 1477 Lt. 1935 m. balandžio 7 d.
brolija surengė loteriją, kurios grynasis pelnas siekė 6061 Lt. Šie pinigai paaukoti Kau
no stačiatikių Apreiškimo Svč. Mergelei Marijai katedros statybai. Tais pačiais metais
brolija įsteigė specialų fondą, kurio tikslas - stačiatikių parapijoms parūpinti malda
knygių (ro^oBOH OTneT o ^^eHTejibHoc™ CoBeTa KayHorpancKoro Cb. HHKOJibCKOro
IlpaBOcjiaBHoro BpaTCTBa b 1935 ro^y // rJIIJE. 1935. JS. 10-12).
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brolijos veiklai trukdė jos narių nepareigingumas (pvz., 1930 m. iždininkas
A. Gomolickis pabrėžė, kad sumažėjo pajamos iš nario mokesčių)59.

Šaltiniuose beveik neišliko duomenų apie Rusų krikščionių jaunimo
ratelio veiklos rezultatus. Jo svarbiausias tikslas - „tikinčios jaunuomenės

suvienijimą stačiatikių cerkvei tarnauti ir netikinčius prie tikėjimo pritrauk
ti. Jis stengiasi padėti savo nariams išdirbti krikščionišką pasaulėžiūrą ir
stato sau uždavinį priruošti cerkvės ir tikėjimo gynėjus, turinčių moralės
pajėgų kovoti su šių dienų ateizmu ir materializmu"60. Panašu, kad solidu

mo šios organizacijos veiklai turėjo suteikti kai kurių asmenybių dalyvavi
mas. Rusų krikščionių jaunimo rateliui kurį laiką vadovavo prof. Vosylius
Sezemanas, tarp jo valdybos narių buvo Kauno rusų gimnazijos mokytojas
Markas Markovičius, veterinaras Konstantinas Sokolskis ir kt.
Siauresnis buvo Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai seserijos
(rus. BjiaeoeeufeHCKoe cecmpunecmeo) veiklos profilis. Pirminis šios sese
rijos tikslas - prisidėti prie Kauno stačiatikių katedros (rus. EjiaeoeeufencKuu
coGop) statybos, vykusios 1933-1935 m., darbų (pvz., rinkti aukas, padė
ti fiziniu darbu ir kt.). Nuo 1935 m. šios organizacijos narės užsiėmė ka
tedros vidaus ir šventoriaus priežiūra, taip pat palaikė tvarką netoli buvu
siose Kauno stačiatikių kapinėse. 1936-1940 m. seserijai vadovavo Vera
Koroliova. Tarp narių buvo žinomų rusų inteligentų žmonų - Marija
Timinskienė, Ksenija Krasnopolskienė, Ana Gorškova, L. Itomlenskienė
ir kt. Dauguma narių buvo namų šeimininkės 6I. Pridurtina, jog apytikriai

nuo XX a. trečiojo dešimtmečio vidurio Lietuvoje išsiplėtė neformalių
moterų būrelių, plėtojusių panašią veiklą, tinklas. Prie Kauno Šv. Andre
jaus cerkvės Žaliakalnyje veikė Šv. Olgos stačiatikių moterų ratelis (pirm.
A. Zarina). Periferijoje tokie patys moterų būreliai rūpinosi Anykščių,

Inturkės, Marijampolės, Užpalių, Užusalių ir Viekšnių cerkvėmis.
59B Cb. HHKOJibCKOM BpaTCTBe // Hauie 3xo. 25 ^^eKa6pa 1930 r.
60Rusų krikščioniųjaunimo ratelio įstatai // LCVA, f. 394, ap. 1, b. 927, 1. 2.
61Be to, Apreiškimo seserijos narės įkūrė Kauno stačiatikių katedros rūsyje siuvimo dirb
tuves su visu šiam užsiėmimui reikalingu inventoriumi. Jos siuvo stačiatikių dvasinin
kams bažnytinius apdarus. Be to, reguliariai tvarkė maldos namus ir jų aplinką, rūpi
nosi cerkvių inventoriaus įsigijimu, rinko aukas, dalyvavo religinėse procesijose,
budėjo katedroje prie žvakių dėžės, įrengė gėlyną Kauno stačiatikių kapinėse ir 1.1. (B
npaBoejiaBHOM BjiaroBemeHCKOM CecTpHųecTBe // 3xo. 25 MapTa 1938 n; B BjiaroBemeHCKOM CecTpHnecTBe // rjIIJE. 1936. .N. 12).
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Savišalpos organizacijos
Rusų savišalpos organizacijų veikla buvo orientuota ne į rusų konsolida

ciją, bet į konkrečiai šių organizacijų narių bendrą veikimą sprendžiant
įvairias socialines problemas. Tiksliau teigti, jog šios organizacijos tapo

kaupiamaisiais fondais, kurių lėšos turėjo būti panaudojamos tik jų narių
gerovei. Kauno Šv. Serafimo Saroviečio stačiatikių labdaros laidotuvių

brolijos (iki 1934 m. — Kauno labdaringosios laidotuvių brolijos) svar
biausias tikslas - teikti pašalpas mirusių narių šeimoms (tiesa, numatyta
parama ir nepasiturintiems parapijiečiams, invalidams, našlėms ir
našlaičiams)62. 1930-1940 m. brolijai pirmininkavo prisiekęs advokatas
Ivanas Tatarincevas. Iki 1934 m. brolija iš sukauptų lėšų nemokamai

laidojo savo narius ir jų šeimų atstovus. Vis dėlto ilgainiui šis įsiparei
gojimas organizacijai tapo sunkiai pakeliama finansine našta.
Tad brolijos valdybos nutarimu nuo 1934 m. paramos nariams prin
cipas buvo pakeistas. Mirusiojo šeimai buvo suteikiama fiksuoto dydžio
pašalpa, sudariusi 80 proc. visų draugijos narių įnašų sumos63. Taip nuo

brolijos veikloje dalyvavusių narių skaičiaus proporcingai augo pašalpos
dydis. Išimtys buvo taikomos tik neturtingiausiems stačiatikių bendruo
menės atstovams, stokojusiems finansinių išteklių dalyvauti brolijos vei

kloje. Jų laidojimui brolija organizavo rinkliavas ir įkūrė specialų fondą64.
Minėta paramos principo kaita teigiamai paveikė brolijos narių skaičiaus
dinamiką (1932 m. buvo 29 nariai, 1936 m. - 160, 1938 m. - 395,
1939 m. - 43365).
Laidotuvės vyko pagal tvarką, kurią 1936 m. lapkričio 2 d. nustatė

brolijos valdyba ir 1937 m. sausio 26 d. patvirtino Lietuvos stačiatikių
1934 m. Kauno Šv. Serafimo Saroviečio stačiatikių labdaros laidotuvių brolijos įsta
tai // LCVA, f. 402, ap. 5, b. 68, 1. 2.
63O6mee co6paHne Cb. Cepa(})HMOBCKoro IIpaBOcjiaBHoe noxopoHHO-6jiaroTBopHTenbHoro npaBOCJiaBHoro 6paTCTBa // 3xo. 5 MapTa 1934 r.
641934 m. organizaciją sutiko globoti Lietuvos stačiatikių metropolitas Eleuterijus. Būtent
jis suteikė jai Šv. Serafimo Saroviečio vardą ir palinkėjo kiekvienam nariui įtraukti į
brolijos veiklą bent po tris stačiatikius (O ^ecaTHJieTHefi ^^ejuejibHOCTH KayHorpaacKOro Cb. CepaiįjHMOBCKoro noxopoHHO-6jiaroTBopHTenbHoro npaBoariaBHoro 6paTCTBa //
nillE. 1937. No. 11-12).
651939 m. Lietuvos draugijų statistinės žinios // LCVA. F. 402, ap. 5, b. 68, 1. 16.
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metropolitas Eleuterijus66. Derėtų pridurti, kad brolija sudarinėjo mirusių
narių sąrašus. Jų atminimas kasmet buvo pagerbiamas per mišias Kauno
miesto cerkvėse. Be to, kasmet Šv. Serafimo Saroviečio dieną (senuoju
stiliumi - sausio 7 d.) melstasi už gyvuosius brolijos narius67.
Kitas savišalpos rusų gretose pavyzdys68 — Kauno rusų gimnazijos
mokytojų ir tarnautojų savitarpio pagalbos kasa. Ji siekė aprūpinti savo
narius beprocentėmis paskolomis ir pašalpomis. Sprendžiant iš įstatų, šios

organizacijos nariais galėjo tapti visi Kauno mokytojų draugijos rusų
mokykloms laikyti švietimo įstaigų mokytojai ir tarnautojai, gaudavę nuo-

66Remiantis šiomis taisyklėmis, laidotuvių procesijos priešakyje buvo nešamas kryžius.
Žmogų, nešantį kryžių, iš abiejų pusių lydėjo asmenys su žibintais. Penketas žingsnių
už jų buvo nešamos vėliavos. Tarp žmonių, nešančių vėliavas, eilių buvo išlaikoma
vienoda distancija. Už vėliavnešių ėjo žmonės su vainikais ir kitais pagarbos mirusia
jam ženklais. Toliau žengė giedotojai, po 4 asmenis vienoje eilėje, vadovaujami regen
to arba psalmininko. Giedotojus sekė šventikas. Už jų buvo nešamas karstas. Procesi
jos viduryje ėjo velionio artimieji, už jų - garbingi svečiai ir brolijos nariai. Eiseną
užbaigė likusieji laidotuvių dalyviai. Šią procesiją prižiūrėdavo asmuo iš brolijos. Jis
buvo atsakingas už laidotuvių eigą šventikui ir brolijos valdybos pirmininkui (Kauno
stačiatikių Šv. Serafimo Saroviečio labdaringosios laidotuvių draugijos laidotuvių pro
cesijų tvarka // LCVA. F. 402, ap. 5, b. 68, 1. 17).
67O6mee co6paHne Cb. Cepaį)HMOBCKoro IlpaBocjiaBHoro noxopoHHO-6naroTBopHTejibHoro npaBOCJiaBHoro 6paTCTBa // 3xo. 5 Map^a 1934 r.
68Paminėtina, jog oficialiuose draugijų registruose nefigūravo, tačiau neabejotinai nuo
1935 m. egzistavo Lietuvos stačiatikių vyskupijos dvasininkijos paskolų—taupomoji
kasa. Kasos nariais privalėjo būti visi vyskupijos šventikai, Lietuvos stačiatikių vys
kupijos tarybos nariai, diakonai, etatiniai psalmininkai (neprivalėjo neetatiniai LSVT
tarnautojai ir einantys psalmininkų pareigas). Kasos kapitalas buvo kaupiamas stoja
mojo ir mėnesinių mokesčių principu. Stojamasis mokestis visiems dalyviams buvo
vienodas - 5 Lt. Mėnesiniai mokesčiai diferencijuoti: visiems, išskyrus psalminin
kus, - 2 Lt, psalmininkams - 1 Lt. Priimami savanoriški įnašai, aukos ir kt. 1935 m.
kasos valdybos pirmininku išrinktas protojerėjus Michailas Pavlovičius, iždininku
protojerėjus Vasilijus Nedveckis, sekretoriumi Vasilijus Kamenskis, buhalteriu Bori
sas Pavlovičius. Visi valdybos nariai dirbo be atlyginimo, išskyrus buhalterį, kuris
dėl sudėtingesnio darbo pobūdžio turėjo teisę į algą, ne didesnę kaip 120 Lt. (VcTaB
Ccyao-c6eperaTeJibHOH Kaccbi B3aHMonoMomn ,nyxoBeHCTBa JIhtobckoh EnapxHH //
miJE. 1935 r. ^". 10-12; EnapxHajibHoe Co6paHne ayxoBeHCTBa h mhph b KayHace 7-8 MapTa 1935 r. // rJlIIE. 1935 r. N. 4).
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latinę algą. Pagrindinę kasos pajamų dalį sudarė nario mokestis. 1925 m.
kasos įstatų redakcijoje šis mokestis apibrėžiamas kaip 5 proc. nuo mo
kytojo arba tarnautojo algos, tuo tarpu 1936 m. redakcijoje - tik 1 proc.
Asmenys, pasitraukę iš tarnybos, atgaudavo savo sukauptą indėlį. Ligos
atveju pašalpos buvo išduodamos asmeniškai kasos nariams, o jų mirties
atveju - įgaliotiems asmenims. Kasa teikė savo nariams trumpalaikes
beprocentes paskolas, kurios dydis siekė „ne daugiau kaip pusę visų
asmeninių lėšų". Paskola buvo išduodama valdybos nutarimu ne ilgiau
kaip 3 mėnesiams69. Kasos nariais buvo Aleksandras Timinskis, Vladi
miras Krišpinovičius, Markas Markovičius, Jurgis Kovryginas, Juozas
Koganchauskas, Jurgis Babuškinas, Olga Tichonovaitė ir kt.

Socialinių ir ekonominių problemų sprendimo būdai
Svarbiais ekonominiais veiksniais, skatinusiais rusų vienijimąsi Lietu
voje, tapo jų sunki materialinė padėtis, didėjanti konkurencija šalies
darbo rinkoje ir pageidaujamo darbo stoka. Rusai, kitaip negu Lietuvos
vokiečiai arba lenkai, negalėjo tikėtis aptariamu laikotarpiu finansinės
paramos iš savo istorinės tėvynės. Taigi, jų materialinė būklė smarkiai

priklausė nuo vidinių finansinių išteklių. Jais, išskyrus individualius
atvejus, negalėjo pasigirti nei senbuviai, nei porevoliucinio srauto rusų

migrantai. Vis dėlto miestų inteligentija sugebėjo geriau pasirūpinti savo
ateitimi nei žemdirbiai periferijoje. Pastarieji dažnai stokojo ne tik ūki
ninkavimo įgūdžių, bet ir būtinų lėšų ir inventoriaus ūkiui plėtoti. Būtent
į šį segmentą daugiausiai atsigręžė rusų ekonominės organizacijos. Jos

gerokai skyrėsi savo tikslais. Vienos iš jų rėmė rusų ūkininkus, siekda
mos padėti jiems geriau integruotis į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką,
tuo tarpu kitos siūlė rusams emigruoti iš Lietuvos į palankesnes ūkinin
kauti šalis.
Pirmajai kategorijai priskirtina kooperatinė Kauno rusų smulkaus kre
dito draugija. Draugija teikė žemdirbiams paskolas ir paramą ūkiui plė-

Kauno rusu gimnazijos mokytojų ir tarnautoju savitarpio pagalbos kasos įstatai //
LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 215, 1. 1.
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toti (pvz., ūkiniams pastatams statyti, taip pat sėkloms, žemės ūkio ma
šinoms ir darbo inventoriui įsigyti)70. Faktiškai ši organizacija tapo „ru

siškuoju banku", kaupusi individualius ir rusų organizacijų indėlius (pa
jus) ir teikusi iš sukaupto kapitalo jiems lengvatines paskolas (egzistavo
einamosios sąskaitos ir terminuoti indėliai). Kiekvienas pajininkas turėjo
po 1 balsą, neatsižvelgiant į pajų skaičių. 1928 m. draugijos valdyba
visuotiniame narių susirinkime apgailestavo, kad efektyvų kreditų varto

jimą ribojo pajininkų ekonominis silpnumas. Daugelis narių buvo smul
kių žemės sklypų (iki 10 ha) savininkai, t. y. ekonomiškai nestipri žem
dirbių kategorija. Jie dažniausiai ir naudojosi lengvatiniais kreditais71.
1928 m. Kauno rusų smulkaus kredito draugiją sudarė 460 narių, o jos

kapitalas siekė 150 000 Lt72. Neskelbtų šaltinių duomenys taip pat liu
dija, kad draugijos dispozicijoje buvo daugumos rusų visuomeninių or
ganizacijų sąskaitos73. Žymiausi draugijos nariai - prof. Nikolajus Pokrovskis, Anatolijus Sokolovas, Aleksandras Timinskis, Vsevolodas Bojevas, Vasilijus Prozorovas ir kt.
Rusų emigrantų susivienijimas buvo vienintelė Lietuvoje porevoliuci
nio srauto rusų migrantų organizacija. Ji daugiausiai orientavosi į mi
grantų vienijimą socialiniais ir ekonominiais pagrindais, nors skyrė dė-

70KoBeHCKoe pyccK. o-bo MejiK. Kpe;iHTa // PyccKuū Kanendaph na 1929 e. (1928).
C. 47^8.
71K o6meMy co6paHHio naiimHKOB Pyccicoro BaHKa // Hauie sxo. 24 anpejia 1931 r.
N. 635.
72KoBeHCKoe PyccKoe O6mecTBO MenKoro Kpe^HTa (PyccKHH BaHK) // 3xo. 1 aHBapa
1929 r. Ns. 27.
731940 m. liepos mėn. Kauno rusų smulkaus kredito draugija disponavo Kauno mokyto
jų draugijos rusų mokykloms laikyti, Rusų krikščionių jaunuomenės ratelio, Kauno
stačiatikių Šv. Serafimo Saroviečio labdaringos laidotuvių brolijos, Apreiškimo sese
rijos, Lietuvos rusų tautybės piliečių susivienijimo, Kauno sentikių moterų labdaros
draugijos, Kauno stačiatikių Šv. Nikolajaus brolijos, draugijos Mokslas^Šviesa, Kauno
Marijos stačiatikių moterų labdaros draugijos, draugijos Kultūra ir gyvenimas, taip pat
Kauno rusų gimnazijos parengiamųjų kursų einamąsias sąskaitas ir indėlius. 1940 m.
liepos 30 d. Kauno rusų smulkaus kredito draugijos pranešimas Nr. 621 VRM Spaudos
ir draugijų skyriui // LCVA, f. 377, ap. 10, b. 381,1. 182.
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mesio ir kultūrinėms iniciatyvoms. Išlikusių šaltinių duomenys bylotų,

kad ši organizacija įsikūrė 1926 m. Tautų Sąjungos įgaliotinio rusų emi
gracijos reikalams Baltijos šalyse Gallatti raginimu. Rusų emigrantų su
sivienijimas deklaravo, jog teikia savo nariams materialinę ir teisinę pa
galbą, palaiko jų gretose kultūrinius pradus, garantuoja nemokamą me

dicinos pagalbą ir vaistų įsigijimą su nuolaidomis. Susivienijimas įkūrė
Kaune statybos remonto dirbtuves, amatininkų artelę, turėjo daržų74. Be
to, mokėjo už rusų migrantų vaikų mokslą Kauno rusų gimnazijoje, or
ganizavo jiems vasaros stovyklas, teikė pašalpas rusų amatininkams dar
bo inventoriui įgyti, siuntė juos darbams į užsienio valstybes75. Susivie

nijimo vadovybėje vyko dažna kadrų kaita. Iš žymesnių narių paminėti
ni Jokūbas Fiodorovas, Nikolajus Sinicinas, Ivanas Pospelovas, Nikolajus
Navratilas ir kt.
Manytina, kad Rusų emigrantų susivienijimo veiklą ribojo finansiniai
sunkumai, tuo tarpu pastangos pritraukti papildomų lėšų buvo nesėkmin
gos. Pvz., 1932 m. spalio 27 d. pateiktas prašymas VRM skirti 2000 Lt
pašalpą „mūsų susivienijimo ligoniams šelpti, t. y. tiems, kurie dėl vietos
stokos negauna pagelbos nei ligoninėse, nei kitose organizacijose". Pra
šyme priduriama, kad „šitų pat klausimu mes taip pat kreipdavomės į
Tautų Sąjungos Nanseno komisariatą, bet pašalpos negavome, nes nesant
Lietuvoje Nanseno markių sistemos, Tautų Sąjunga jokių pajamų emi
grantų reikalams iš Lietuvos negauna, dėl to ir negali padėti mums. Iki

šiol mūsų Komitetas gavo iš Socialės Apsaugos pašalpos tik (100) šim
tas litų. Išeinant ir viršišdėstyto turime vilties, kad mus nors šis prašymas

74Neskelbtų šaltinių duomenys bylotų, jog Statybų ir remonto artelėje dirbo bedarbiai
susivienijimo nariai, „kurių visgi nedaug, todėl prisieidavo samdyti darbininkus iš ša
lies". Meno artelė surengė kelis vakarus. Jie nedavė pelno ir nesudarė nuostolių, „bet
parodė vis dėlto, kad emigrantai dirba ir stengias gaminti kultūrinių vertybių". Rank
darbių artelė įsigijo darbo mašinų, tačiau „dėlei mėgėjų ir prityrusių asmenų (meiste
rių) stokos niekuo nepasireiškė" (Rusų emigrantų susivienijimo prašymas Kauno m. ir
apskrities viršininkui // LCVA, f. 402, ap. 4, b. 456a, 1. 1, 49-50).
75^ĮecaxHJieTHe O6i.e^^HHeHHH PyccKoii SMHrpaųHfi b JlHTBe // Hoeue čhu. 11 anpejia
1936 r. Ns 5.
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pagal galimumus bus patenkintas pilnumoje". Vidaus reikalų ministro
rezoliucija ant šio dokumento bylojo, kad „šiais metais ministerija nega
li išduoti daugiau nė lito"76.
Mažiau konstruktyvios ir konsoliduojančios buvo tokios rusų ekono

minės organizacijos kaip draugija Išeivis į Afriką ir Rusų emigracija į
Pietų Ameriką. Jos apskritai nepadėjo rusams integruotis į Lietuvos dar

bo rinką ir labiausiai skatino emigraciją į kitas šalis. Parama šiuo atžvil
giu buvo teikiama tiek rusams senbuviams Lietuvoje, tiek porevoliucinio
srauto rusų migrantams, vykusiems per Lietuvos teritoriją į Pietų Ame

rikos arba Afrikos šalis. Šios draugijos kaupė informaciją apie darbo
sąlygas įvairiose šalyse, padėjo migrantams sutvarkyti išvykimui būtinus
dokumentus ir įsigyti bilietus77. Jos nepuoselėjo ilgalaikių planų Lietu
voje ir įvykdžiusios numatytus tikslus nutraukdavo veiklą. Pvz., 1936 m.

draugija Rusų emigracija į Pietų Ameriką likvidavosi, kadangi „daugelis
jos narių išvyko į P. Ameriką"78.

Fragmentiškos užuominos išlikusiuose šaltiniuose taip pat liudytų, kad
šių organizacijų veikla įgavo rusus supriešinantį atspalvį. Ne visi rusai
Lietuvoje manė, kad emigracija į kitų pasaulio žemynų šalis yra geriau
sias socialinių ir ekonominių problemų sprendimo būdas. Kartais rusų
organizacijų tarpusavio rietenos įvairių pareiškimų ir skundų forma pa
siekdavo Lietuvos valdžios institucijų stalčius79. Sis faktas bylotų, kad

761932 m. spalio 27 d. Rusų emigrantų susivienijimo komiteto prašymas Nr. 173 vidaus
reikalų ministrui // LCVA, f. 928, ap. 1, b. 588, 1. 22.
77Draugijos Rusų emigracija į Pietų Ameriką įstatai // LCVA, f. 402, ap. 4, b. 752, 1. 5.
781936 m. spalio 26 d. J. Fiodorovo raštas Kauno m. ir aps. viršininkui // Ibid, 1. 10.
791933 m. birželio sentikių iniciatyvinės grupės nariai, siekę išvykti į Šiaurės Afriką,
perspėjo vidaus reikalų ministrą, kad Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratinė są
junga pateiks skundą, nukreiptą prieš išvykimo organizatorių Jokūbą Fiodorovą. Pa
reiškėjai teigė žinantys, kad jų išvykimui prieštaravo ir Sentikių centro taryba, bet „tas
suprantama, nes išvažiuojant žmonėms, dingsta narių įnašai ir kitos pajamos. Be to,
dabar kyla klausimas, ko nori Demokratinė sąjunga, Vinogradovai, Kobylinai ir kiti
rusų stačiatikiai, kurie su mumis sentikiais nieko bendro neturi. Geriau jie imtųsi savo
tiesioginių pareigų savo organizacijose, bet nepirštų mums neprašytais globėjais"
(1933 m. birželio mėn. sentikių iniciatyvinės grupės prašymas vidaus reikalų minis
trui // LCVA, f. 1367, ap. 5, b. 249, 1. 104).
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ekonominės būklės gerinimo klausimu rusų gretose egzistavo gana ryškūs
nuostatų skirtumai. Jie greičiausiai neleido rusams įveikti tarpusavio ne
santaikos ir susitelkti į solidžias visuomenines organizacijas, sprendžian
čias ekonominės adaptacijos Lietuvoje problemas.

Politinės konsolidacijos bandymai
Rusų politinės konsolidacijos intencijos sietinos su Lietuvos parlamen

tiniu raidos laikotarpiu (1920-1926). Šios misijos aktyviausiai ėmėsi
Lietuvos rusų piliečių demokratinė sąjunga. Ji mėgino suvienyti rusų

elektoratą trijų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų kampanijų (1922,
1923, 1926) metu. Reikšmingas 1922 ir 1923 m. Lietuvos rusų piliečių
demokratinės sąjungos rinkimų strategijos bruožas -jungimasis į blokus

su kitų Lietuvos etninių grupių politinėmis organizacijomis. Jungiantis
į blokus rusų kandidatų vietos sąrašuose priklausė nuo susitarimų su
partneriais. 1922 m. Seimo rinkimuose šiais partneriais tapo baltarusių

veikėjai, todėl bendras sąrašas buvo suformuotas iš abiejų etninių grupių
atstovų. Tikriausiai manyta, jog suvienijus jėgas išsiplės ir potencialių
rinkėjų būrys. Kita vertus, atskirus kandidatus sąrašuose dažniausiai

siekė turėti Lietuvos stačiatikių ir sentikių bendruomenės. Tad jau nuo
1922 m. Seimo rinkimų dėl vietų juose konkuravo ne tik Lietuvos rusų
piliečių demokratinė sąjunga ir Baltarusių valstiečių rada, bet ir Senti
kių centro taryba80.

Panašių politinių aljansų formavimas galbūt sudarė efektyvesnės rusų
rinkėjų konsolidacijos regimybę, tačiau išankstiniai susitarimai su part
neriais kartais pakišdavo koją rusų kandidatams ir klaidindavo jų rinkė
jus. Panaši situacija susiklostė po 1923 m. Seimo rinkimų, kuriuose Lie

tuvos rusų piliečių demokratinė sąjunga dalyvavo kaip viena iš jungtinio
tautinių mažumų (žydų, vokiečių ir rusų) bloko partnerių81. Į šio bloko

801922 m. iš šių partnerių buvo sudarytas jungtinis biuras, kuris rūpinosi rinkimų kam
panijos į Seimą vykdymu. Biure baltarusiams atstovavo A. Korobačius ir P. Čerkasas,
sentikiams - V. Prozorovas ir J. Jerinas, stačiatikiams - prof. N. Pokrovskis ir A. Timinskis (PyccKo-6enopyccKHH 6jiok // 3xo. 27 aBrycra 1922 r. Ns 202).
81Bjiok HauHOHajibHbix MeHbuiHHCTB // 3xo. 20 MapTa 1923 r. N 75.
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sąrašo pirmąjį dešimtuką pateko Jevtichijus Jerinas (Eemuxuū Epun), tuo
metu Aleksandras Timinskis sąraše buvo vienuoliktas. Nors pastarasis

pasiekė pergalę vienoje iš rinkimų apygardų, tačiau pagal išankstinius
susitarimus su politiniais partneriais privalėjo atsisakyti Seimo nario man
dato žydų atstovo S. Volfo naudai (tautinių mažumų bloko sąrašas gavo
tik 10 vietų - aut. pastaba)^2.
Pridurtina, jog per 1926 m. Seimo rinkimus buvo suformuotas sava
rankiškas Lietuvos rusų piliečių demokratinės sąjungos kandidatų sąrašas,

tačiau jų vidiniai nesutarimai diskreditavo pačią rusų elektorato politinės
konsolidacijos idėją. Iš šios organizacijos narių atskilo grupuotė, kuri
galiausiai suformavo alternatyvų kandidatų sąrašą kartu su baltarusių

atstovais. Šis rusų kandidatų pasidalijimas nepasitarnavo ir šiaip politinio
dalyvavimo įgūdžių stokojusių rusų tautybės rinkėjų konsolidacijai. Tad
1926 m. Seimo rinkimų rezultatų suvestinė iliustravo ne tik rusų politikų
rietenų padarinius, bet ir palyginti menką rusų elektorato aktyvumą. Sa

vo ruožtu rinkėjų balsų pasidalijimas neatnešė politinės naudos nė vienam
iš minėtų sąrašų.
Paradoksalu, tačiau tik dalyvavimas jungtiniame etninių mažumų bloke
suteikė galimybę rusams 1923-1926 m. turėti Seime savo atstovą J. Jeriną.
1923 m. rinkimų kampanijos metu spaudoje rusų kalba buvo akcentuoja
ma, kad bendradarbiavimas su kitomis etninėmis mažumomis padės iš
vengti klaidų, kai „į ankstesnius rinkimus mes ėjome pavieniui ir buvome
sutriuškinti. Dabar mes susivienijome ir tai yra mūsų sėkmės garantas"83.
Šis lūkestis iš tiesų pasiteisino, nes savarankiškai arba su baltarusių at
stovais dalyvavusio rinkimuose Lietuvos rusų piliečių demokratinė sąjun

gos sąrašo surinktų balsų skaičiaus (1922, 1923 ir 1926) nepakako išrink
ti į parlamentą bent vieną atstovą. 1922 m. šis sąrašas surinko 1,39 proc.
visų rinkėjų balsų, 1923 m. - 0,01 proc, o 1926 m. - 0,79 proc.84 Amži-

82Thmhhckhh A. I~lHCbMO b pe,naKUHK> // 3xo. 24 mana 1923 r. JVe 195.
83K npeflBbi6opHofi KOMnaHHH // 3xo. 8 anpejia 1923 r. JV 92.
841920 m. etninių mažumų atstovai Steigiamajame Seime iškovojo 10 mandatų ir suda
rė 8,93 proc. visų narių (iš jų 6 žydai, 3 lenkai ir 1 vokietis). Pirmajame Seime jų
nuošimtis siekė 6,41 proc. visų narių, Antrajame Seime - 17,95 proc, Trečiajame Sei
me - 12,94 proc. (Kaubrys 2002: 94).
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ninkai, kodėl rusų politinės konsolidacijos bandymą ištiko nesėkmė, aiš
kino dalyvavimo rinkimuose patirties stoka ir nepalankia etninėms mažu
moms Seimo rinkimų sistema85.

Rusų kandidatų politinės agitacijos, kuri atskleistų jų svarbiausius
tikslus, pėdsakai išlikusiuose šaltiniuose itin fragmentiški. 1922 m. vie
name iš rusų ir baltarusių sąrašo skelbimų pažymima: „Atminkite, kad
tik Seime per savo atstovus Jūs galėsite apginti savo žemės interesus,
savo teisę gyventi, darbuotis ir siekti visų savo materialinių ir dvasinių
poreikių patenkinimo. Seimas renkamas trims metams ir, jeigu Jūs nenusiųsite savo atstovų į Seimą, tai tris ilgus metus būsite bebalsiai. Bū
site netekę savo poreikių ir interesų apsaugos."86 1923 m. Seimo rinki
muose Lietuvos rusų piliečių demokratinės sąjungos kandidatas advoka
tas V. Bojevas manė, kad etninėms mažumoms nevertėtų veltis į tarptau

tinę politiką, o daugiau dėmesio skirti šalies ūkio klausimams ir individų
pilietiškumui ugdyti: „Paliekant aukštosios politikos klausimų sprendimą
dominuojančios tautybės įtakai, kuriai atitinkamai tenka už tai propor
cinga atsakomybės dalis, mažumų atstovai Seime gali sutelkti savo dė
mesį nors ir į mažiau efektingus, tačiau ne mažiau aktualius mūsų vidaus
gyvenimo klausimus. Tokie yra piliečių asmeninės ir turtinės neliečiamy
bės, įstatymų visuomenėje suvokimo ir atsakomybės stiprinimas, sąlygų,
palankių prekybos ir pramonės plėtotei, sukūrimas, lietuviškų produktų

851926 m. vienas iš 3xo apžvalgininkų konstatavo, kad už rusų sąrašus balsavo tik treč
dalis rinkimų teisę turėjusių rusų rinkėjų. Viena iš priežasčių jis nurodė „mūsų praeities
įpročius", nes „rusams svetima mintis apie tai, kad balso pateikimas turi kokią nors
reikšmę mūsų gyvenimo tvarkai. Mes pripratome prie kito — mes pripratome prie to,
kad reikalai sprendžiami taip, kaip pageidauja vadovybė; mūsų gi reikalas mažas rasti priėjimą prie šio vadovo". Kita priežastis - nepalanki etninėms mažumoms vy
riausybės politika: „Kas dėl valdžios spaudimo, tai praėjusių rinkimų metu jis pasireiš
kė tuo, kad balsavimo dieną daugelyje rusų kaimų buvo surinkti „patikrinimui" pasai,
o rinkimų apygardų ribos buvo nustatomos taip, kad iki savo rinkiminių patalpų tekda
vo eiti 20-25 varstus, tuo metu „svetima" buvo vos už 2-3 varstų". Trečia priežastimi
ir „ko gero, svarbiausia" įvardyta nesantaika rusų gretose (MHxeeBHH A. I~IncbMa k
pyccKHM // 3xo. 19 hiohh 1926 r. Ne 136).
86K Bbi6opaM b CeflM // 3xo. 28 aBrycTa 1922 r. N 203.
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eksporto kėlimas, pigaus kredito smulkiems ir vidutiniams žemdirbiams
ir amatininkams, taip pat sąlygų naujų būstų statybai, sukūrimas."87

Rusų visuomeninės organizacijos

kaip tarpetninių santykių indikatorius
Daugumos rusų visuomeninių organizacijų prioritetai ir veiklos rezultatai

rodo, kad šių organizacijų tinklas nesiekė tapti tarpininku, stiprinančiu
rusų ir kitų etninių grupių sąveiką. Išskyrus nedideles išlygas, šio tinklo
funkcijos buvo orientuotos būtent į rusų politinių, kultūrinių, socialinių
ir ekonominių interesų užtikrinimą. Kitaip tariant, tuometės rusų visuo
meninės organizacijos veikiau įvardytinos gynybinėmis nei socializuojančiomis. Jų prioritetai dėl šios priežasties buvo nepatrauklūs kitoms

etninėms grupėms. Mažai tikėtina, jog šias grupes galėjo dominti stačia
tikių ir sentikių tapatumo išsaugojimo, švietimo, socialinės ar materiali
nės būklės pagerinimo problemos. Išimtį sudarė nerusų tautybės asmenys,

išpažinę stačiatikybę (lietuviai, baltarusiai, ukrainiečiai ir kt.). Vis dėlto
tarp Lietuvos stačiatikių nebuvo įtakingų tautinių srovių, pamaldų metu
nebuvo vartojamos vietinės kalbos.

Išlikusių neskelbtų dokumentų duomenys leidžia teigti, kad bent jau
1939 m. sausio 1 d. tokios rusų religinės organizacijos kaip Apreiškimo
seserija, Kauno Marijos stačiatikių moterų labdaros draugija, Kauno
sentikių moterų labdaros draugija, Kauno Šv. Nikolajaus brolija ir Za
rasų stačiatikių labdaros draugija pagal narių sudėtį buvo monoetninės88.

Tik Panevėžio stačiatikių labdaros draugijoje iš 29 narių du (6,9 proc.)
įvardijo save lietuviais89. Vargu ar stačiatikybė galėjo tapti rusų ir lietu
vių visuomeninių organizacijų sąveikos pamatu dėl įvairių istorinių pe-

87BoeB B. Bbi6opu b CefiM h HauHOHanbHbie MeHbuiHHCTBa // 3xo. 8 Maa 1923 r.
No 121.
881939 m. organizacijos statistinės žinios // LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 22, 201, 214, 1224,
1933.
891939 m. organizacijos statistinės žinios // Ibid, b. 1279, 1. 22.
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ripetijų90. Be to, stačiatikių organizacijų gynybines nuostatas nuo XX a.
ketvirtojo dešimtmečio pradžios skatino katalikų prozelitizmo apraiškos,
juolab kad sentikiai reprezentavo etniniu atžvilgiu itin homogenišką re
liginę bendruomenę.

Rusų ir kitų etninių grupių sąveikos apraiškos ryškiausiai atsispindė
jo kultūros ir švietimo organizacijų veikloje. Iš dalies tam pasitarnavo
rusų kultūros universalumas. 1920-1922 m. dramos būrelis Atgimimas
vienijo rusų, lietuvių ir žydų meno veikėjus, kuriems buvo itin artima
rusų literatūros klasika. Be to, rusų kalba pirmaisiais pokario metais
buvo viena iš suprantamiausių kalbų bendraujant tarpusavyje skirtingų
etninių grupių atstovams. Veikiausiai panašiais motyvais aiškintina drau
gijos Kultūra ir gyvenimas etniškai mišri sudėtis. 1939 m. sausio 1 d.

VRM duomenimis, šioje draugijoje iš 62 narių rusų buvo 45 (72,6 proc),
lietuvių - 7 (11,3 proc), žydų - 5 (8,1 proc), vokiečių - 3 (4,8 proc),
kitų tautybių - 2 (3,2 proc)91.
Kitas pavyzdys - rusų organizacijos, išlaikiusios Kauno rusų gim

naziją. Joms daugiausiai priklausė rusų ir žydų tautybės mokytojai, ku
riuos vienijo pragmatiškas tikslas suteikti išsilavinimą jaunajai kartai
rusų kalba. Šių organizacijų veikėjai, siekdami savo tikslų, sutelkė ne
tik rusų ir žydų pedagogus, bet ir įtraukė į glaudžią sąveiką rusų ir
žydų tautybės gyventojus. Daliai iš evakuacijos vietų Rusijoje sugrįžu
sių žydų vaikų buvo lengviau mokytis mokyklose rusų dėstomąja kalba.

Pastarasis poreikis laipsniškai blėso, vykstant Lietuvos žydų mokyklų
tinklo plėtrai. Be to, be žydų finansinės paramos būtų sunkiai įsivaizduotina Kauno rusų gimnazijos pastato statyba. Reikšmingą pedagogų
dalį gimnazijoje sudarė lietuviai. Neatsitiktinai, 1939 m. sausio 1 d.

90Lietuvius priviliodavo į cerkves ne tik religiniai įsitikinimai, bet ir šeiminiai sunku
mai, kildavę dėl civilinės metrikacijos nebuvimo. Pvz., P. Būčys apgailestavo, kad
Stačiatikių Bažnyčia, duodama ištuokas tokiems asmenims, „sunkina katalikybės už
davinį išlaikyti moterystės priesaikos neliečiamybę ir šeimos židinio pastovumą"
(Būčys 1936: 133). Kazys Grinius, atsisakius Katalikų Bažnyčiai sutuokti jį su stačia
tike Kristina Arsaite-Orloviene, kreipėsi pagalbos į stačiatikių šventiką. 1927 m. va
sario 3 d. protojerėjus E. Kaliskis sutuokė jaunavedžius Kauno Kristaus prisikėlimo
cerkvėje (Ilgūnas 2000: 365).
911939 m. organizacijos statistinės žinios // LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 238, 1. 36.
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VRM duomenimis, Kauno mokytojų draugijai rusų mokykloms laikyti
priklausė 20 narių, iš jų rusų buvo 10 (50,0 proc), žydų - 3 (15,0 proc),
lietuvių - 7 (35,0 proc.)92. Draugijoje Mokslas-Sviesa rusų skaičius sie

kė 28 (80,0 proc), žydų - 4 (11,4 proc), lietuvių - 2 (5,7 proc), vokie
čių -1 (2,8 proc)93. Kauno mokytojų draugijos rusų gimnazijos netur

tingiems mokiniams šelpti draugija vienijo 71 rusą (79,8 proc), 7 žydus
(7,9 proc), 4 lietuvius (4,5 proc.) ir 1 vokietį (1,1 proc)94. Galiausiai
Kauno rusų gimnazijos mokytojų ir tarnautojų savitarpio pagalbos ka

soje iš 18 narių rusų buvo 9 (50,0 proc), lietuvių - 6 (33,3 proc),
žydų - 2 (11,1 proc), vokiečių - 1 (5,6 proc)95. Gimnazijos įsteigimas
ir veiklos plėtra - beprecedentis rusų ir kitų etninių grupių interesų su
tapimo pavyzdys.
Nors dauguma rusų visuomeninių organizacijų netapo kitų etninių
grupių narių traukos objektu, jų renginiai buvo patrauklūs ne tik rusams.
Pvz., stačiatikių labdaros draugijos, įgyvendindamos savo tikslus, siekė

mobilizuoti kuo didesnį aukotojų būrį. Minėtos draugijos dėl šios prie
žasties noriai naudodavosi kitų etninių grupių narių geranoriškumu96. Jų

veiklai buvo būdingas ne tik gatvių rinkliavų, bet ir įvairių labdaros
renginių organizavimas žinomose Kauno miesto salėse. Tokių renginių
dalyviams rusų labdaros organizacijos parengdavo gana lanksčią progra
mą. Joje buvo derinami tautinio (rusų) turinio pasirodymai su populiaraus
žanro pramogomis. Kitaip tariant, spektaklius pagal rusų klasikų kūrinius,
eilėraščių deklamavimą, balalaikų orkestro ar rusų choro pasirodymus
rusų organizacijų labdaros renginiuose atsverdavo populiarūs šokiai, džia-

921939 m. organizacijos statistinės žinios // Ibid, b. 214, 1. 26.
93Organizacijų statistikos žinios // Ibid, f. 377, ap. 10, b. 417, 1. 79.
941939 m. organizacijos statistinės žinios // Ibid, f. 1367, ap. 1, b. 216, 1. 21.
951939 m. organizacijos statistinės žinios // Ibid, b. 215, 1. 21.
96Į visos Lietuvos visuomenės užuojautą apeliavo ir Rusų emigrantų susivienijimas.
1927 m. spalį šios organizacijos pirmininkas N. Sinicinas visuotiniame narių susirin
kime pasidžiaugė dėl pobūvių Tilmansų salėje, „kurių gera rinkliava rodydavo palan
kų Lietuvos visuomenės atsinešimą į komitetą ir susivienijimą" (Rusų emigrantų su
sivienijimo prašymas Kauno m. ir apskrities viršininkui // Ibid, f. 402, ap. 4, b. 456a,
1. 1,49-50).
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zo ar estrados atlikėjų koncertai ir kt. Panašūs renginiai dažnai tęsdavo

si ligi paryčių. Dar svarbiau pažymėti, kad šitaip buvo išplečiamas lab
daros renginių dalyvių (taigi ir aukotojų) būrys. Retkarčiais rusų organi
zacijoms pavykdavo prisivilioti į renginius valdžios institucijų ir lietuvių
visuomenės veikėjų.
Vertėtų pridurti, kad rusų visuomeninių organizacijų tinklas Lietuvoje
iš dalies buvo rusų ir valdžios institucijų tarpininkas. Suprantama, jog

pastaroji funkcija neprilygo tarpininkavimui tarp rusų ir lietuvių visuome
nės. Vis dėlto reikšminga, kad poreikis atstovauti savo etninės grupės

interesams ir įgyti didesnę finansinę paramą savo veiklai labiau nei vidi
niai materialiniai ištekliai vertė rusų visuomeninių organizacijų narius

gilintis į socialinį kontekstą ir lavinti efektyvaus veikimo jame įgūdžius
(pvz., studijuoti valstybės Konstituciją ir įstatymus, nagrinėti biurokratinio
aparato veikimo mechanizmą, analizuoti ir vertinti lietuvių politikų ir

visuomenės veikėjų nuotaikas). Tikėtina, kad valdžios institucijos atidžiau
nagrinėdavo prašymus, memorandumus arba skundus socialiniais, ekono
miniais ar kultūros klausimais, kuriuos pasirašydavo rusų visuomeninių
organizacijų atstovai, o ne pavieniai individai. Kolektyviniai kreipimaisi

iš dalies skatino valdžios institucijas įsigilinti į rusus jaudinančių klausimų
turinį, nors nebūtinai lėmė palankių jiems sprendimų priėmimą.
Neatmestina, jog rusų visuomeninių organizacijų veiklai Lietuvoje
būtų suteikęs daugiau solidumo koordinuojančio centro įkūrimas. Šios
organizacijos, sąveikaudamos dažniausiai su šalies valdžios įstaigomis ir
visuomene pavieniui, pastarųjų akivaizdoje veikiau buvo privatūs rusų
klubai nei solidžios vienos iš valstybės etninių mažumų interesus repre
zentuojančios institucijos. Tad dėsninga, jog aptariamu laikotarpiu nesu
siformavo rusų visuomeninių organizacijų vaizdinys (pozityvus, negaty
vus ar neutralus) lietuvių visuomenės informavimo priemonėse (pvz.,

spaudoje lietuvių kalba).
Išlikusių šaltinių duomenų analizė leistų teigti, kad dažniausiai rusų
ir kitų etninių grupių atstovų sąveika vyko ne rusų organizacijų veikloje.
Šio reiškinio priežasčių buvo ne viena, tačiau iš labiausiai tikėtinų - ri

bota rusų visuomeninių organizacijų geografinė plėtra (ypač periferijoje)
ir rusų profesinių susivienijimų nebuvimas. Tikėtina, jog vietovėse, ku
riose nebuvo įkurtos rusų visuomeninės organizacijos, rusai taip pat ieš-
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kojo galimybių atsiskleisti visuomeninėje veikloje. Savita alternatyva
panašiais atvejais tapdavo kitų etninių grupių susivienijimai. 1931 m.
Lietuvos visuomeninių organizacijų surašymo duomenys leistų kelti prie

laidą, kad daliai rusų buvo svarbu dalyvauti jų socialinį statusą atitin
kančių profesinių susivienijimų veikloje97. Kai kurių specialybių atstovų
rusų gretose tiesiog nepakako, kad būtų suformuoti profesiniai susivie

nijimai (pvz., architektų, dailininkų ir kt.). Kitais atvejais (pvz., inžinie
rių ar gydytojų) jiems atrodė patraukliau dalyvauti solidesniuose mišriuo
se sambūriuose.

Pvz., Zarasų gaisrininkų savanorių draugijai priklausė 12 rusų (14,1 proc. visų narių),
analogiškai Salako miestelio draugijai - 16 (6,5 proc), Radviliškio - 10 (3,7 proc).
Kauno namų savininkų draugijos gretose užfiksuoti 14 rusų (4,9 proc), Kybartų namų
savininkų draugijoje - 17 (8,9 proc), Pieno lašo draugijoje - 22 (5,0 proc), Lietuvos
inžinierių sąjungoje - 9 (8,0 proc), Lietuvos karo invalidų sąjungoje - 17 (2,6 proc),
Lietuvos žemės ūkio draugijos Degučių skyriuje - 7 (23,3 proc), Lietuvos matininkų ir
kultūrtechnikų sąjungoje - 6 (2,5 proc), Lietuvos baigusiųjų aukštąjį mokslą moterų
sąjungoje — 6 (8,7 proc), Lietuvos šoferių ir autotarnautojų sąjungoje — 4 (1,7 proc.)
ir t. t.
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5.1. Etninių grupių socialinės adaptacijos dimensijos
Rusų socialinės integracijos į Lietuvos visuomenę 1918-1940 m. proble

mos ligšiolinėje lietuvių istoriografijoje nesulaukė deramo tyrinėtojų dė
mesio. Nors jos analizuojamos naujausiuose lietuvių sociologų darbuose,
tačiau ne retrospektyviniu lygmeniu (Kasatkina, Leončikas 2003; Beresnevičiūtė 2005). Svarbu, kad tuose darbuose peržengiama etninių grupių

integracijos ir neintegracijos dichotomija ir išryškinamos jų socialinės
adaptacijos variacijos. Manytina, jog pastarasis požiūris pravartus anali
zuojant procesus ne tik nūdienos, bet ir istorinėse visuomenėse. Šiame

skyriuje neketinama įsitraukti į teorines diskusijas apie socialinės adap
tacijos pobūdį, tačiau mėginama išnagrinėti esmines dimensijas, lėmusias
rusų socialinės adaptacijos Lietuvoje 1918-1940 m. eigą ir rezultatus.

Siekiant šio tikslo svarbu atsižvelgti į tokias dimensijas kaip individų
pilietinis ir socialinis statusas, etnokultūrinis ir etnokonfesinis tapatumas,
taip pat etninių grupių lūkesčiai ir nuostatos. Autorių įsitikinimu, taip pat

būtina įvertinti ne tik kiekvienos dimensijos reikšmę, bet ir jų komplek
sinį poveikį rusų adaptacijos eigai ir rezultatams.

Individai dažniausiai įgyja pilietinį statusą mechaniškai (pvz., pagal
ius soli arba ius sanguini) arba pilietybės įstatymų reglamentuota tvar

ka. Šis statusas turi didelę reikšmę individų ar jų grupių savivokai,
tačiau nebūtinai tampa socialinės adaptacijos sėkmės prielaida. Piliety
bė gali būti reikšmingas, tačiau antraeilis dalykas etninių mažumų na
riams, kadangi jos įgijimas dažnai susijęs su papildomais tikslais ir
lūkesčiais. Etninėms mažumoms svarbu, kad valstybėje egzistuotų lygios

visų piliečių galimybės dalyvauti politinėje ir visuomeninėje veikloje,
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taip pat būtų sudaromos šiems piliečiams palankios sąlygos ugdyti pa
geidaujama tautine dvasia savo vaikus, integruotis į darbo rinką, įsigy

ti nekilnojamąjį turtą ir kt. Etninių mažumų nariai suinteresuoti, kad jų
pilietinė saviraiška dėl savitų etninių, konfesinių ar socialinių požymių
nebūtų ribojama etninės daugumos atstovų. Kita vertus, pilietinio sta
tuso įgijimas daliai individų gali būti nesvarbus, o visuomenės daugu
mos lūkesčiai - neaktualūs ar nepriimtini. Jeigu etninės mažumos nariai

skiriasi tarpusavyje pilietinėmis nuostatomis, gali klostytis prielaidos
skirtingiems jų socialinės adaptacijos scenarijams. Individų socialinis
statusas turi dar didesnę reikšmę minėtos adaptacijos eigai ir rezulta
tams. Jis dažniausiai įgyjamas ne mechaniškai, bet dėl individų asme
ninių savybių ir aspiracijų. Jeigu individų pageidaujamas socialinis
statusas smarkiai nesutampa su įgytu, paprastai klostosi prielaidos nu
sivilti savo lūkesčiais. Ne tik skirtingi visuomenės segmentai, bet ir

kiekvieno šio segmento atstovai gali skirtis lūkesčiais ir socialinės adap
tacijos sėkme.

Pageidaujamo socialinio statuso siekiui yra svarbūs individų įgūdžiai
(pvz., išsilavinimas, profesinės žinios, kalbų mokėjimas, etninių kultūrų

ir tradicijų pažinimas, bendravimo gebėjimai ir kt.). Nuo šių įgūdžių
dažnai priklauso etninių mažumų gebėjimas bendrauti ir konkuruoti įvai
riose veiklos srityse su etninės daugumos atstovais ir tarpusavyje. Dis
ponavimas panašiais įgūdžiais kartais gali atverti etninėms mažumoms
palankesnes socialinės adaptacijos galimybes nei jų stoka, tuo tarpu su
siklosčius specifinėms politinėms arba ekonominėms sąlygoms - lemti
jų kokybinį pranašumą prieš etninę daugumą. Svarbu ir tai, ar etninės
mažumos remiasi savo įgūdžiais tik individualiu lygmeniu, ar yra pajėgios

taikyti juos kolektyviai kaip socialinės ir profesinės grupės. Kai kuriais
atvejais įgūdžių pritaikymą gali apriboti nepalankios etninei mažumai
politinės, socialinės ar ekonominės aplinkybės (pvz., vyriausybės politi

ka, netikėta ekonominė krizė, išaugęs nedarbas ir kt.).
Išskirtine etninių grupių socialinės adaptacijos dimensija įvardytinas
etnokultūrinis tapatumas. Tiksliau tariant, etnokultūrinio tapatumo ir so
cialinio statuso santykis - dvi pagrindinės socialinės adaptacijos sėkmės
vertinimo dimensijos. Jose vykstantys pokyčiai lemia individų ir jų gru-
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pių socialinės adaptacijos tipą. Vieniems etninių mažumų nariams ypač
svarbu, jog jie būtų toleruojami visuomenės kaip savi, tačiau kaip kitos
tautybės, konfesijos ar gimtosios kalbos piliečiai. Nepakankama toleran

cija gali sukelti tarp jų pilietinio antrarūšiškumo pojūčius ir socialinės
adaptacijos sunkumus. Kita vertus, dalis individų gali būti abejingi savo
etninės grupės kultūrinėms vertybėms ir perimti kitos grupės kultūrą,
patirti dviejų skirtingų kultūrų poveikį ir kt. Etnokultūrinio tapatumo ir
pilietinio statuso santykis yra mažiau reikšmingas socialinės adaptacijos
eigai ir rezultatams. Neapibrėžtas pilietinis statusas gali suteikti indivi
dams teisinio pobūdžio nepatogumų, tačiau retai keičia etnokultūrines
orientacijas.

Socialinio statuso siekių ir etnokultūrinio tapatumo raiškos galimybės
priklauso nuo etninių mažumų ir etninės daugumos nuostatų. Socialinės

adaptacijos sėkmę parodo tai, kokie yra žmonių siekiai ir lūkesčiai (kuo
jie skiriasi nuo kitų socialinių grupių), ir tai, ar individai randa galimybių
juos realizuoti visuomenėje. Etninė dauguma ir etninės mažumos dažnai
skiriasi šios sėkmės suvokimu (pvz., dėl socialinės gerovės klausimų,

reformų padarinių, švietimo gimtąja kalba galimybių ir kt.). Etninės ma
žumos gali jaustis netoleruojamos tais atvejais, kai etninė dauguma ma

no įtvirtinanti socialinį teisingumą ir visų piliečių lygių teisių principą.
Be to, etninėms mažumoms gali kilti papildomų uždavinių lyginant su
etninės daugumos atstovais (pvz., politinio lojalumo, etninio ir kultūrinio
tapatumo išbandymų). Buvimas dominuojančios kalbos, kultūros ar tiky

bos aplinkoje reikalauja iš jų papildomų pastangų išlaikant etnokultūrinį
tapatumą ir įtvirtinant socialinį statusą. Jų socialinės adaptacijos sėkmei
tampa aktuali akultūracija (Lietuvoje - Lietuvos kultūros elementų per
ėmimas ar įsisavinimas). Svarbiausias įgūdis, kuris leidžia geriau pažin
ti šią aplinką - etninės daugumos kalba.

Derėtų atkreipti dėmesį, kad etninių mažumų socialinė adaptacija ga
li patirti nesėkmę, jeigu etninė dauguma kuria neformalias kliūtis akultūracijai (pvz., vadovaujasi stereotipais, išankstinėmis nuostatomis ir kt.).
Nuo etninės daugumos nuostatų smarkiai priklauso, ar visuomenėje for
muojasi pozityvus ar negatyvus etninių mažumų tapatumas. Pozityvus
tapatumas - tai laisvas, savanoriškas individo tapatinimasis su bet kokia
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socialine grupe (pvz., etninės kilmės grupe), nesukeliantis jam visuome
nėje nepatogumų. Negatyvus tapatumas yra toks, kurio individas negali,

nepajėgia atsisakyti arba atsikratyti. Šiuo atveju visuomenė vis tiek pri
skiria individą, nepaisant jo pastangų, tam tikrai socialinei grupei ir ap
sunkina jo akultūraciją.

Individų ar jų grupių socialinės adaptacijos tipui apibrėžti yra svar
biausi pokyčiai, vykstantys socialinio statuso ir etnokultūrinio tapatumo

dimensijose. Atsižvelgiant į šį santykį, šiuolaikiniuose socialiniuose
moksluose išskiriami 4 socialinės adaptacijos tipai: 1) integracija; 2) asi
miliacija; 3) marginalizacija; ir 4) separatizmas. Jei individas, pasiekęs
pageidaujamą statusą, išlaiko etnokultūrinį tapatumą ir turi įgūdžių da
lyvauti etninės daugumos veikloje, vyksta jo integracija į visuomenę.
Jei tapatumas prarandamas - vyksta jo supanašėjimas su kita etnine

grupe ir klostosi prielaidos asimiliacijai. Socialinės adaptacijos tipas
įvardytinas marginalizacija, kai individas išgyvena nepasitenkinimą įgy
tu statusu ir šis išgyvenimas sutampa su etnokultūrinio tapatumo prara
dimu (pvz., pageidaujamas statusas prarastas ar nepasiekiamas, tuo tar
pu įgytas statusas nepageidaujamas ar nevertinamas). Separatizmui gali

būti būdingas individo pasitenkinimas ir nepasitenkinimas socialiniu
statusu, tačiau bet kuriuo atveju nėra prarandamas etnokultūrinis tapa

tumas. Šis socialinės adaptacijos tipas grįstas socialiniais ryšiais tarp
etninės grupės narių ir atsiribojimu nuo likusios visuomenės dalies. Svar

bu pažymėti, kad etninių grupių socialinė adaptacija - dinamiškas pro
cesas, kuriam vykstant gali kisti politinis ar socialinis fonas statuso

siekiams ar etnokultūrinio tapatumo išsaugojimui ir raiškai. Dėl įvairių
veiksnių taip pat gali kisti etninių mažumų ir etninės daugumos nuosta
tos ir sąveikos pobūdis. Tad etninių grupių socialinės adaptacijos tipas

laipsniškai gali transformuotis iš separatizmo į integraciją arba iš inte
gracijos į asimiliaciją ir kt.
Socialinės adaptacijos eiga ir rezultatai gali priklausyti nuo etninių
grupių heterogeniškumo (socialinio, religinio ir kt.). Panašiais atvejais
derėtų kelti klausimą, ar socialinės adaptacijos tipas reprezentuoja vieno
ar keleto segmentų atvejį. Kuris socialinės adaptacijos tipas etninėje gru

pėje dominuoja, kurie tipai būdingi mažesnei grupės daliai? Pastebėtina,
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jog gali skirtis individų suvokimas apie tai, koks vaidmuo socialinės
adaptacijos eigoje turėtų tekti jiems patiems, jų visuomeninėms organi
zacijoms, etninės daugumos ar valdžios institucijoms. Gali atsirasti indi

vidų grupė (pvz., inteligentija), kuri prisiima atsakomybę už visos etninės
mažumos socialinės adaptacijos perspektyvą, tuo tarpu kiti segmentai

išlieka inertiški ir perkelia naštą valdžios institucijoms.
Šaltiniai, atspindintys rusų socialinės adaptacijos eigą ir rezultatus
1918-1940 m., išsamumu neprilysta sociologinių apklausų duomenims,

kuriais remiasi dauguma šiuolaikinių tyrimų. Dėl to gerokai sudėtingiau
identifikuoti etninių grupių nuostatas arba pamatuoti jų pasitenkinimą

įgytu statusu iš istorinės perspektyvos. Kasmet mažėja tiesioginių įvykių
liudytojų skaičius, todėl ypač reikšmingas 1989-1992 m. N. Kasatkinos
rusų inteligentijos sociologinis tyrimas, kurio metu buvo apklausti res

pondentai, gyvenę Lietuvoje iki 1940 m.1 Šių respondentų atsakymų iš
klotinės dažnai vaizdžiau nei kiti išlikę šaltiniai atspindi rusų požiūrį į
juos ištikusias socialinės adaptacijos problemas. Šios mokslininkės tyrimo
duomenys buvo apibendrinti remiantis biografiniu metodu. Tai metodas,

kai problemai spręsti surenkama ir apibendrinama medžiaga apie indivi
dų dalyvavimą socialiniuose įvykiuose ir nustatomas jų santykis su tais
įvykiais. Šis metodas yra vienas iš sociologinių metodų, besiremiantis
dokumentais, kuriuose aprašoma ne tik tam tikra situacija, bet ir atsispin
di rašančiojo asmens nuostatos. Asmeniniai dokumentai - tai laiškai,
autobiografijos, dienoraščiai, memuarai, išpažintys ir kt. Vertingi infor

macijos šaltiniai yra albumai (tarp jų literatūriniai), šeimos kilmę liudi
jantys dokumentai, įvairios pažymos (plačiau žr. Kasatkina 2001).

N. Kasatkina savo tyrime pagrindiniu respondentų atrankos kriterijumi pasirinko asmens
išsilavinimą ir veiklos pobūdį. Respondentas turėjo būti išgyvenęs Lietuvoje ne mažiau
kaip 10 metų. Šios sąlygos buvo laikomasi, kad respondentai kompetentingai įvertintų
aptariamą laikotarpį. Respondentų grupė buvo formuojama iš asmenų, kurie gimė ne
vėliau kaip 1920 m. Jų amžius svyravo nuo 76 iki 92 metų. Dėl gyvenimo trukmės
skirtumų respondentų gretose vyravo moterys. Jų skaičius siekė 52, vyrų - 23. Tyrimo
autorė, formuodama respondentų grupę, atsižvelgė į rusų Lietuvoje 1918-1940 m. socia
linį heterogeniškumą, konfesinius skirtumus, pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą ir
materialinę padėtį. Iš viso buvo pasirinkti 75 asmenys (Kasatkina 2001: 10, 11).
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Archyvinių fondų dokumentai ir aptariamo laikotarpio Lietuvos spau

da iš dalies atspindi rusų socialinės adaptacijos eigą, tačiau nėra itin
informatyvūs šaltiniai jų lūkesčiams ir nuostatoms pažinti. Derėtų atsi
žvelgti į tai, kad etninės mažumos dėl spaudos cenzūros aptariamu lai

kotarpiu retai galėjo nevaržomai išreikšti savo požiūrį į socialinius pro
cesus. Juo labiau šių mažumų nariai turėjo menkas galimybės spaudoje
demonstruoti nepasitenkinimą įgytu visuomenėje statusu, Lietuvos val
džios institucijų politika ir santykiais su etnine dauguma. Lietuvių visuo
menės nuostatų sklaidai buvo sukurtas nepalyginti platesnis informacinis
laukas. Jame rečiau pastebimos polemikos su etninių mažumų nariais
apraiškos ir dažniau aptinkama išankstinių nuostatų raiška. Kita vertus,
visuomenės grupių nuomonių pliuralizmo užtikrinimas nebuvo tuometės
spaudos prioritetas. Pridurtina, kad rusų nuostatos kai kuriais socialiniais

klausimais atsispindi individų, religinių bendruomenių ir visuomeninių
organizacijų susirašinėjime su valdžios institucijomis. Oficialūs pareiški
mai, skundai ar memorandumai valdžios institucijoms yra svarbūs šalti
niai šioms nuostatoms identifikuoti, tačiau ir tokių dokumentų autoriai

vartojo diplomatiškas nepasitenkinimo įgytu statusu ar vyriausybės poli
tika formuluotes.

5.2. Rusų pilietinės savivokos dilemos
Dauguma rusų Lietuvoje 1918—1940 m. buvo piliečiai, tačiau nėra vie

nareikšmio atsakymo į klausimą, ar tik pilietinio statuso įgijimas paten
kino jų socialinės adaptacijos lūkesčius. Išlikusių šaltinių duomenys rodo,
kad šalyje egzistavo prielaidos neformaliam piliečių skirstymui į daugiau
ir mažiau lojalius. Valdžios institucijų susirašinėjime ir lietuviškos spau
dos leidiniuose, svarstant tremtinių sugrąžinimo iš Rusijos ar nekilnoja
mojo turto teisių klausimus, rusai neretai apibūdinami „kolonistų", „anų
jų laikų atėjūnų" ar „negeistino valstybei gaivalo" epitetais. Kitaip tariant,

rusų vaizdinys lietuvių visuomenėje dažnai buvo grįstas ne pozityvių
santykių patirtimi, bet nespėjusių išdilti žmonių atmintyje istorinių įvykių

238

5.2. Rusų pilietinės savivokos dilemos

fragmentais ir politinėmis reminiscencijomis2. Pilietinių teisių įgijimas
taip pat nereiškė, kad rusai kaip etninė grupė atsikratė negatyvaus tapa
tumo lietuvių visuomenėje. Nors būtina atsižvelgti į išlygas, tačiau rusai

dažniausiai įkūnijo pavergėjus, kuriems svetima Lietuvos valstybingumo
idėja ir lietuvių tautiniai idealai. Pasak M. Krupavičiaus, „rusų buvo daug

žmonių simpatingų ir net palankių lietuvybei, bet vis dėlto jie buvo rusai.
Į bendrą darbą jų nebuvo galima įtraukti, nes mūsų visa veikla tiesiog
ar netiesiog buvo nukreipta prieš juos" (Krupavičius 1972: 84). Kai ku
rie lietuvių inteligentai, aktyviai dalyvavę nepriklausomos Lietuvos vi
suomeniniame gyvenime, linkę pabrėžti savo atsiminimuose rusų kultū
rinį nevisavertiškumą3, profesinę ir moralinę degradaciją. Manytina, jog

21918 m. lapkritį vienoje iš Lietuvos aido publikacijų rusų kolonistai buvo išskirti į
3 kategorijas: 1) buvusius žandarus arba valdininkus, kuriems skirti geri žemės skly
pai (t. y. „tikri Rusijos imperijos vyriausybės agentai"); 2) rusus, atgabentus į Lietu
vą vietoj išsiųstų į Rusijos imperijos gilumą lietuvių; 3) per Valstiečių banką įkurdin
tus Lietuvos teritorijoje gyventojus („Rusų kolonistai Lietuvoje" // Lietuvos aidas.
1918 m. lapkričio 21 d.). Panašu, jog valdžios institucijoje buvo svarstomas rusų
kolonistų iškeldinimo iš esą neteisėtai įgytų žemės sklypų klausimas. Pvz., 1919 m.
Šakių apskrities „Seimelis išneša pageidavimą, kad rusai kolonistai, kurie pasirodo
labai kenksmingi vietos apylinkėms gyventojams vagystėmis ir plėšimais, būtų Lietu
vos Centralės valdžios iškelti ir ta žemė būtų padalinta Lietuvos žmonėms" (1919 m.
liepos 11-12 d. Šakių apskrities Seimelio posėdžio protokolas // LCVA, f. 379,
ap. 2, b. 70, 1. 31).
3Rusų kultūrinio nevisavertiškumo vaizdinys K. Griniaus atsiminimuose: „Žandarų ir
kitų rusintojų vietiniams gyventojams svetimumas, nemokėjimas prieiti prie šalies abo
rigenų, rusų valdininkų nerangumas, šykštumas, nedarbingumas, patriotizmo trūkumas,
neišsilavinimas, jutimas savo Inferiority complex dėl savo žemo kultūros laipsnio padarė tai, kad caras kovą su lietuviais per 118 metų pralaimėjo, ir 1904-1905 m. tu
rėjo lietuviams nusileisti. Paminėjęs žodį „kultūrą", pridedu, kad tą sąvoką neskiriu
nuo „civilizacijos" ir suprantu taip, kad ta šalis kultūringesnė, kuri yra labiau panaudo
jusi gamtą žmonių gerovei. Lietuviai tikrai galėjo daugiau naudos paimti už maskolius
ir iš žemės, ir iš gamtos, t. y. buvo labiau kultūringi už maskolius ir už kitus rusus, jei
paisysime dėsnio ceteris paribus. Tad nedvejojant reikia pasakyti, kad lietuviai buvo ir
yra aukštesnės kultūros už maskolius, ukrainiečius, gudus. Ne jiems mus mokyti. Žmo
nių kultūringumas matyti ne tik iš nugalėjimo fizinės gamtos, bet ir iš patobulinimų
žmonių dvasios, kad vienas su kitu galėtų laimingiau gyventi. Ir šioj srity maskoliai yra
žemesni!" (Grinius 1947: 113).
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panašios nuostatos neišnyko lietuvių visuomenėje kartu su senojo režimo

atstovų pasitraukimu iš lietuviškų gubernijų ar pačios Rusijos imperijos
žlugimu4.

Lietuviams valstybingumo įtvirtinimas siejosi su žlugusio politinio
režimo materialių pėdsakų (pvz., cerkvių, stačiatikių parapijų nuosavybės,
kolonistų žemėvaldos ir kt.) panaikinimu, taip pat priešiškų tautinei ideo
logijai veikėjų įtakos neutralizavimu. Tad ideologinis fonas Lietuvoje iki
pat sovietinės okupacijos 1940 m. neišvengė rusofobinių nuotaikų, ver

čiančių abejoti dalies rusų pilietiniu lojalumu. Antai 1933 m. Žemaičių
prietelius vis dar kvietė lietuvių visuomenę kovoti su „rusų dvasia": „Jau
buvo rašyta, kad Lietuvoje yra sąmoningai ir nesąmoningai rusų raugo

prigėrusių, kurie visomis jėgomis dirba ir padeda rusicizmui bujoti. O
reikia atsiminti, kad rusų dvasios atstovai daugumoje kieti ir nors mūsų
šalyje seniai gyvena, bet lietuvių kalbos nemoka ir daugumo vaikai var
gu bau mokės. Kiti tos dvasios atstovai nepaprastai gudrūs ir taip veikia,

kad kartais visai gerus lietuvius suvynioja savo rankose ir tie taip šoka,
kaip rusai nori."5 Kitaip tariant, kolektyviniai rusų vertinimai, nors dalis

jų 1918 m. įstojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo nepri
klausomybės kovose po Gudų kuopos ar kitų dalinių vėliavomis, lietuvių
atmintyje dažniausiai išliko negatyvūs.
Žinoma, Lietuvoje iki ir po 1918 m. gyveno rusų, gimusių lietuviš
kose gubernijose, simpatizavusių lietuvių tautinėms aspiracijoms ar su-

1936 m. veikale, skirtame turizmo Zarasų krašte skatinimui, pažymimi ir pozityvus
poslinkiai vietos rusų elgsenoje: „Rusai prieš Didįjį karą nemokėjo branginti svetimo
turto, ypač arklių, ir buvo dideli peštukai, nenuoramos, mušeikos. Jie susipykę mėg
davo ne tik rusiškai pasikeikti, bet ir lazdom pasimušti ir peiliais pasibadyti. Dažnai
dėl mažmožių prasidėję tarp dviejų kaimų nesusipratimai baigdavosi kruvinu karu,
kuriame rusai kaimiečiai, apsiginklavę pagaliais, peiliais, kirviais, dalgėmis, akmeni
mis, mušdavosi kartais net kelias dienas. Po tokių muštynių būdavo ne tik sužeistų, bet
ir užmuštų. O savo žiaurų elgesį teisme jie paaiškindavo rusiško kraujo užvirimu. Da
bar rusai susitvarkė, muštynės sumažėjo, o tarpusavio karai visai išnyko" (Gipiškis
1936: 131).
Tausalas, K. Kovokime su rusų dvasia // Žemaičių prietelius. 1933 m. birželio 4 d.
Nr. 22.
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sitapatinusių su jų lūkesčiais6. Vyresnės kartos lietuvių ir rusų inteligen

tai palaikė draugiškus santykius nuo studijų aukštosiose mokyklose ar
tarnybos Rusijos imperijos įstaigose metų. Tad šių rusų socialinė adap
tacija veikiausiai klostėsi kitaip nei šovinistinių pažiūrų individų, nes
lietuviai pripažino jų nuopelnus kraštui ir nereikalavo lojalumo įrodymų.
Chrestomatinis pavyzdys - grafai Zubovai, įsikūrę XVIII a. pabaigoje
Šiaulių apylinkėse. Jie bene geriausiai simbolizavo užkariautojų virsmą
lietuvių interesų advokatais7. Panašiai vietos visuomenės pagarbą įgijo
kunigaikštis Ilarijonas Vasilčikovas, Vilniaus ir Kauno gubernatorius Piot

ras Veriovkinas ir kt.8 Vis dėlto dėl jau išvardytų motyvų aptariamu lai
kotarpiu pozityvus lietuvių požiūris į konkrečias rusų asmenybes ryškiai
skyrėsi nuo kolektyvinio rusų grupės vertinimo.

Anot Martyno Yčo, „tenka prisiminti kun. I. S. Vasilčikovą, N. N. Pokrovskį, Sviatopolk-Mirskį, Liubimovą, kurie mūsų krašte gyvendami arba užimdami aukštas parei
gas, kuo įmanydami padėjo mūsų tautai ir dirbo mūsų krašto gerovei" (Yčas M. „P. VI.
Veriovkinas" II Lietuvos aidas. 1932 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 191).
R. Skipičio teigimu, „Abu Zubovai įvairiomis progomis palaikydavo lietuvių inteligen
tus duodami jiems tarnybas, o kartais net saugiai priglausdami asmenis, kuriuos val
džios agentai norėdavo suimti už politinę veiklą <...>. Zubovai teisingiau suprasdavo
lietuvių visuomeninę veiklą, negu dauguma mūsų krašte nuo amžių gyvenusių, bet
sulenkėjusių bajorų. Sakysim, eilę metų Zubovų arba arti Šiaulių kaimyniniuose dva
ruose įvykdavo stipriai Zubovų remiamos taip vadinamos Šiaulių gegužinės, kuriose
po gegužinių priedanga vykdavo rimti slapti pasitarimai ir net suvažiavimai įvairių
politinių grupių, žinoma, lietuviškų" (Skipitis 1967: 95).
Apie P. Veriovkiną ypač teigiamai atsiliepia M. Yčas: „Lietuviams jis buvo, be abejo,
palankus. Kiekvieną reikalą jis užtarinėdavo prieš savo vyresnybę, niekad netrukdė
mūsų kultūros pastangų, bet stengėsi, kur galėjo ir kiek galėjo, paremti <...>. 1912 m.
birželio mėn. jis iškeliamas į Vilnių. Su kokia meile ir pagarba Kaunas išlydėjo savo
gubernatorių! Lietuvių atstovai - vyskupas Cirtautas, kunigai, P. Leonas ėmė balsą ir
aukštai vertino jo nuopelnus mūsų kraštui ir mūsų tautai. Vyskupas Cirtautas apibūdina
jį kaip aukštos tolerancijos vyrą, kuris globojo visas tikybas vienodai. Mokytojai, tei
sėjai, savivaldybininkai, rabinai ir žydų visuomenės atstovai skubino pareikšti jam
savo dėkingumą ir pagarbą. Lietuvių delegacija jam padovanoja Žmuidzinavičiaus
pieštą paveikslą, kurį jis labai vertino <...>. Be P. VI. Veriovkino, buvojau ir kitų rusų
aristokratų, kurie palaikydavo mūsų jauną tautos kilimą. Pav.: kunigaikš. I. S. Vasilči
kovas, grafai Zubovai ir kt." (Yčas 1991:22).
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Rusų pilietinės savivokos dilemas, kartu ir socialinės adaptacijos sun
kumus, lėmė net tik etninės daugumos nuostatos, bet ir lėtas politinių,

socialinių ar kultūrinių pokyčių Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo
suvokimas. A. Timinskis taikliai pastebėjo, kad per 1915 m. evakuaciją

rusai pasitraukė iš lietuviškų gubernijų, atrodytų, „į tolimą ir kartu artimą
protėvynę, o grįžo į gimtąsias vietas, kurios tapo lyg ir svetimos"

(Thmhhckhh 1931: 1). Šie pokyčiai veikiausiai negalėjo nesutrikdyti tų
rusų, kurių šeimų ištisos kartos gyveno Lietuvoje, jautėsi čia savi arba

vietiniai. Kai kurie iš jų spėjo įsitvirtinti įvairiose darbinės veiklos sri
tyse, įsigijo nekilnojamojo turto ir kt. Kitas dalykas, kad rusai ne visuo
met vartojo savo gimtinei ar tėvynei apibūdinti Lietuvos etnonimą, bet
tapatinosi tiesiog su Vilniaus, Kauno arba Suvalkų gubernija. Tuo tarpu

lietuviams stigo supratimo, kad jų politiniai ir tautiniai idealai daliai
rusų nebuvo savaime suprantami, o Lietuvos valstybingumas pirmaisiais

pokario metais atrodė labiau fikcija nei faktas. Abejinga rusų pilietinė
laikysena lietuviams kartais atrodė kaip nelojalumo išraiška arba „vie
ningos ir nedalomos" Rusijos imperijos ilgesys. Tokiose interpretacijose

pasitaikė ir spalvų sutirštinimo9. Manytina, kad ši aplinkybė taip pat
nepadėjo daliai rusų pritapti prie šalies visuomenės.
Tuometė rusiškoji spauda neslėpė rusų pilietinės savivokos dilemų,

tačiau teigė, jog ilgainiui rusų mąstysenoje įvyko reikšmingų pokyčių:
„Ne visų tautybių gyventojai iš karto susitaikė su Lietuvos valstybingu
mo idėja, taip pat ir rusai negalėjo lengva širdimi pripažinti įvykusių
permainų", bet „priešiški valstybingumui elementai, kiekvienas dėl skir
tingų motyvų, pakeitė savo pažiūras, taigi, ir rusai priėjo prie išvados,

9 Pvz., 1928 m. Lietuvos aidas ne itin tolerantiškai ir perdėdamas aprašė Maneivų kaimo
(Juodupės vis., Rokiškio aps.) sentikių politines nuotaikas: „Tai sentikių poselencų
bažnytkaimis. Jų čia yra apie 30 šeimynų. Nors čia jų žemė gera ir po geroką gabalą
jos turi, bet senovišku būdu ūkininkaudami - labai skurdžiai gyvena. Beveik visi be
raščiai. Savo vaikus taip pat nei į mokyklas, nei namie moko. Caro laikais santykiau
dami su lietuviais labai nuobradūs būdavo, nuolat vagiliaudavo ir kitais būdais juos
skriausdavo. Dabar jie geriau sugyvenami. Už tai jie nuolat savo tarpe, arba, prisigėrę
ir įpykę, tai ir prie lietuvių sako: „Na taip ilgai nebus. Vis tiek mūsų valdžia grįš".
Jiems vis tiek esą: caras ar bolševikai, bi tik savi" („Sentikiai rusai pasiilgo caro" //
Lietuvos aidas. 1928 m. vasario 9 d.).
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kad laisva Lietuva yra svarbus Rytų Europos politinio gyvenimo faktorius,
su kuriuo būtina skaitytis."10 Viena iš pirmųjų rusų visuomeninių orga
nizacijų pasivadino būtent Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratine
sąjunga tarsi pabrėždama poslinkius, įvykusius rusų savivokoje per ke

letą metų. Galbūt dalis jų perėmė naujas pažiūras iš patriotinių paskatų,
tuo tarpu kiti vadovavosi pragmatiniais išskaičiavimais. Svarbiau, jog

pilietinės savivokos pokyčiai laipsniškai mažino prielaidas rusų socialinei
adaptacijai separatizmo keliu ir stimuliavo tarp jų integracijos į visuo
menę nuostatas. Antai 1925 m. Telšių apskrities viršininkas užsiminė

VRM, jog „gyvenantieji rusai kolonistai pageidauja suteikti jiems pilie
tybę. Daugumas tų rusų kilę iš Vilniaus, Gardino ir Vitebsko redybų
(gubernijų - aut. pastaba) ir norėtų save laikyti lietuviais. Tie rusai dau
gumoje stengiasi valdžios reikalavimus pavyzdingai vykdyti"".
Kaip minėta, socialinės adaptacijos sėkmės vertinimui svarbūs ir etni

nės mažumos lūkesčiai, ir etninės daugumos reakcija į šios adaptacijos
pastangas. Iš kai kurių lietuvių visuomenės veikėjų atsiminimų peršasi
išvada, jog jie įsivaizdavo rusų socialinės adaptacijos rezultatą kaip laips
nišką asimiliaciją. K. Pakšto manymu, „nežiūrint tikybos skirtumų, bet

gerai sugyvendami su lietuviais, jie neišvengs mišrių vedybų ir lietuviš
kos kultūrinės įtakos. O gyvendami mažomis ir išbarstytomis grupėmis,
jie turi sueiti į kontaktą su lietuviais. Taigi ir jie tirps, tik daug lėčiau
kaip sulenkintieji lietuviai, kuriuos mes įpratome lenkais vadinti" (Pakš
tas 1929: 79). R. Skipitis teigia, kad „rusus nuo sulietuvėjimo padėjo

apsaugoti sentikių ir stačiatikių tikybos, kurių vienai ar kitai jie priklau
sė. Bet ir tas nuo sulietuvėjimo visai neapsaugojo. Mišriose šeimose lie

tuvių su rusėmis arba rusų su lietuvėmis vaikai dažniausiai kalbėjo lietu
viškai ir laikydavo save lietuviais. Tai visai natūralus dalykas. Nedidelis

kitataučių procentas ir kitose valstybėse pasiduoda pagrindinės valstybės
tautos įtakai ir dviejų-trijų kartų laikotarpyje nedidelės mažumos daugu
ma tautiečių pereina iš savo tautos į valdančios tautos eiles <...>. Taigi,

10K e,HHHeHKK> // BosibHcm Jlumea. 8 hk>hh 1921 r. JN 3.
111925 m. liepos 15 d. Telšių apskrities viršininko raportas Nr. 71 VRM Piliečių apsau
gos departamentui // LCVA, f. 394, ap. 2, b. 553, 1. 296.
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faktinai buvusios nepriklausomos Lietuvos ribose tautinių mažumų klau

simas sprendėsi visai patenkinamai" (Skipitis 1967: 159).
Neatmestina, jog socialiniai procesai Lietuvoje teikė pagrindą pana
šiems svarstymams, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog lietuvių visuo
menės veikėjų vizija nebūtinai sutapo su daugumos rusų lūkesčiais.

Išlikusių šaltinių duomenys liudija, kad bent jau rusų inteligentams at
rodė patrauklesnė pilietinės visuomenės, atviros lygiaverčiam įvairių

etninių grupių bendradarbiavimui, vizija. Šios vizijos konstravimas rė
mėsi būtent tuomete etninių mažumų integracijos į visuomenę samprata
ir sudarė savitą atsvarą asimiliacijos vaizdiniui. Kartais pilietinio tapa

tumo paieška buvo kiek perdėtai grindžiama ideologiniais vaizdiniais iš
LDK laikų, tačiau tai vis dėlto atspindėjo rusų gebėjimą atrasti ilgalai
kę sąveiką su lietuviais grindžiančius motyvus12. Be to, Lietuvos parla

mentinės raidos laikotarpis (1920-1926) iš dalies buvo palankus svars
tymų, nesutapusių su valdančiųjų partijų nuostatomis, sklaidai. Vienas
iš šios tendencijos patvirtinimų - Lietuvos rusų tautybės piliečių susi
vienijimo parengtas etninių mažumų teisių apsaugos projektas, kuris
buvo paskelbtas 1922 m. rusiškoje spaudoje, vykstant viešiems pirmosios

Konstitucijos projekto svarstymams. Šis projektas atspindėjo plačios
etninių mažumų kultūrinės autonomijos ir proporcingo atstovavimo val

džios institucijose viziją. Jis labiau sutapo su kairiųjų (valstiečių liaudi
ninkų ir socialdemokratų) nei dešiniųjų partijų (krikščionių demokratų
arba tautininkų) nuostatomis13.

1921 m. rusams artimas baltarusių veikėjas Josifas Voronko dėstė spaudoje, kad „Prie
globstis emigrantams iš Rytų, nepaisant įsitikinimų ir tautinių skirtumų, turi būti viena
iš būtinų laisvos Lietuvos bruožų. <...> Kas žino, galbūt su pabėgėliais pas mus ateina
naujieji kurbskiai, naujieji fiodorovai - spaustuvininkai. Lietuvos labui taip ir turėtų
būti" (BopoHKO H. (1921) TaK 6mjio h TaK ^oj^KHo 6biTb // Bo.ibHan Jlumea. 6 hiohh
1921 r. N 6).
Pvz., 1930 m. Lietuvos VRM konstatavo viename iš dokumentų, kad etninių mažumų
atstovai palankiau vertino kairiųjų partijų valdymą: „Babtų, Vandžiogalos ir Lapių
valsčių sulenkėjusioji ir rusų tautybės bendruomenė prijaučia kairiosioms srovėms, nes
esą joms valdant, geriau ir laisviau gyvenasi" (Žinios apie 1930 m. liepos mėn. laiko
tarpio politinius, kriminalinius atsitikimus ir gyventojų nuotaiką Kauno mieste ir aps
krityje // LCVA, f. 394, ap. 4, b. 217, 1. 278).
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Minėtos rusų organizacijos projekte siūlyta sudaryti etninių mažumų
kadastrus, į kuriuos jų atstovai būtų įtraukiami laisva valia ir turėtų tei
sę laisvai pereiti iš vieno kadastro į kitą. Numatyta, kad etninės mažumos
steigtų tautines atstovybes (rus. naųuoHanbHbie cok>3u), kurios kaip ju
ridiniai asmenys gintų jų interesus valdžios institucijose ir savarankiškai
spręstų dalį reikalų (švietimas, labdara, savitarpio pagalba, etninės kul

tūros poreikių patenkinimas ir kt). Pagal šį projektą šalies vyriausybėje
turėjo būti įsteigta etninių mažumų reikalų ministerija su atskirais kiek
vienai iš šių mažumų departamentais. Šios ministerijos ir etninių mažu
mų atstovybių santykius reglamentuotų atskiras įstatymas. Iš valstybės
biudžeto skiriamos atstovybėms lėšos turėjo būti proporcingos etninės
mažumos narių nuošimčiui. Galiausiai, remiantis aptariamu dokumentu,

etninių mažumų socialinės adaptacijos sėkmei turėjo pasitarnauti galimy
bė laisvai vartoti jų kalbas parlamente, savivaldybėse, viešuose susirin
kimuose, skelbimuose ir iškabose, taip pat pateikti šiomis kalbomis pra

šymus ir pareiškimus (su vertimu į valstybinę kalbą) visoms valstybinėms
įstaigoms. Pageidauta, kad etninių mažumų kalbomis (greta valstybinės)

būtų skelbiami valdžios institucijų ir savivaldybių nutarimai regionuose,
kuriuose šios mažumos sudarė didesnę gyventojų dalį14.
Lietuvos rusų tautybės piliečių susivienijimo projekto nuostatoms pri

tarė A. Timinskis. Jis manė, jog „būtina įtvirtinti Konstitucijoje etninių
mažumų teises kaip priimta socialistinių ir demokratinių partijų progra

mose ir europinėje praktikoje". Šio veikėjo įsitikinimu, straipsnių apie
etninių mažumų ministeriją ir jų kalbų vartojimą neįtraukimas į 1922 m.
Konstituciją sudarė prielaidas etnines grupes Lietuvoje išskirti į dvi ne
lygiavertes kategorijas - grupes, turinčias ministerijas ir kalbos privile
gijas, ir antrarūšes grupes, turinčias ribotas gimtosios kalbos vartojimo
ir savivaldos teises. A. Timinskio manymu, etninių mažumų teisių regla
mentavimas Konstitucijoje specialiais straipsniais rodo, „kad ne mažu
mose slypi separatizmo priežastys, tačiau valstybės praktikoje egzistuoja

atskirų tautybių teisių ribojimo elementų, o krikščionys demokratai te
ieško formulės pateisinti atskirų piliečių kategorijų teisių skirtumus. Be
prasmiška diskutuoti apie tai teorijų lygmenyje, nes ir praktika liudija,
14

ripaBa HauHOHanbHbix Mem>mHHCTB // 3xo. 29 Mapxa 1922 r. .N" 75.
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kad susidarė palanki dirva kai kurių valstybės veikėjų iš dešiniojo spar
no siekiams, įtvirtinantiems madjarišką, didžiarusišką politiką (dominuo
jančios tautybės privilegijų politiką)"15. Užuominos vėlesnio laikotarpio
spaudoje rodo, kad dalis rusų išgyveno nusivylimą dėl lietuvių visuome
nės požiūrio į jų adaptacijos pastangas. 1931 m. Lietuvos rusų tautybės
piliečių demokratinio susivienijimo pirmininko Ivano Tatarincevo teigimu,

„teko skirti daug dėmesio įrodinėjimams valdžios institucijose, jog dau
guma Lietuvoje rusų gyventojų ne šiaip kažkokie atėjūnai, o yra susieti
su Lietuva ilgų bendro gyvenimo šimtmečių ir todėl ne mažiau negu
lietuviai suinteresuoti Lietuvos valstybės suklestėjimu"16.

Kita vertus, rusų migrantų socialinei adaptacijai Lietuvoje, kaip ir
daugumoje kitų Europos šalių, buvo labiausiai būdingi separatizmo bruo
žai. Iš pradžių jie buvo linkę verčiau likti asmenimis „be pilietybės", nei

įgyti svetimos šalies pilietybę. Tiesa, jų pilietinė savivoka ėmė laipsniš
kai kisti dėl tokių neišsipildžiusių politinių lūkesčių kaip bolševizmo
žlugimas Sovietų Sąjungoje. Rusų migrantai, gyvendami nuolat „ant la
gaminų" dažnai adekvačiau vertino politinius, ekonominius ar socialinius

pokyčius Lietuvoje negu senbuviai. Ilgainiui įvairūs socialiniai poreikiai
nusvėrė dalies migrantų pasiryžimą būti nepiliečio statuse ar tik su Nanseno pasu. Jie priimdavo šalių pilietybę ir integruodavosi į Lietuvos vi
suomenę arba išvykdavo ir siekdavo pageidaujamo socialinio statuso
kitose šalyse17. N. Kasatkinos rusų inteligentijos tyrimo rezultatai patvir

tina, kad rusų lojalumo ir socialinės adaptacijos laipsnį dažniau lėmė ne
pragyvento laiko Lietuvoje trukmė, bet vertybinės nuostatos. Tarp sen
buvių buvo plačiau įsišaknijęs „buvusios imperijos provincijos" vaizdinys,
tuo tarpu rusų migrantų gretose vyravo Lietuvos, kaip savarankiškos
valstybės, suvokimas (KacaTKHHa 1997: 62). Tad yra pagrindas manyti,

15TbiMHHCKHH A. lTo TOMy->Ke Bonpocy // 3xo. 16 aBrycTa 1922 r. J^f 160.
16Cbe3^^ npeacTaBHTeJiefi pyccKHx opraHH3au;nH // 3xo. 25 mohsi 1931 r. N 684.
17Palyginimui, rusų migrantų skaičius mažėjo Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir Va
karų Europos valstybėse: vyresnės kartos atstovai išmirė, apie 10 proc. emigravusių
sugrįžo į bolševikinę Rusiją, kai kurie įgijo naują pilietybę ir nustojo būti emigrantais
ankstesne ta žodžio prasme (IlyuiKapeBa 2002).
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jog lengviau prisitaikė visuomenėje tie rusai, kurie suvokė Lietuvą kaip
tautinę (t. y. lietuvių) valstybę ir atrado priemonių, kaip parodyti šiai
visuomenei savo pilietinį lojalumą. Sykiu padidinti lūkesčiai dėl etninių
mažumų saviraiškos valstybėje galėjo tapti rusų nusivylimo priežastimi.

Buvimas piliečiais (ypač po 1926 m. perversmo) faktiškai įpareigojo
etninių mažumų narius kurti ne savitus pilietiškumo ar socialinės adap
tacijos vaizdinius, bet priimti lietuvių visuomenės puoselėjamą socialinės
raidos viziją18.
Lietuvoje natūralizacijos galimybė buvo numatyta asmenims, išgyve
nusiems ne mažiau kaip 10 metų. Išlikusių šaltinių duomenys rodo, kad

nuo 1928 m. padaugėjo rusų prašymų suteikti pilietybę. Natūralizacijos
galimybe naudojosi rusai, priklausę įvairiems segmentams". Pasitaikė

atvejų, kai valdžios institucijos siūlė rusų migrantams pilietybę už išskir
tinius nuopelnus lietuvių tautai. Tokie atvejai buvo gana reti ir simboli
zavo rusų individualios adaptacijos sėkmę. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių
yra prof. Levas Karsavinas, kuris dėl savo darbinės veiklos rezultatų ir

dėl to, kad greitai išmoko lietuvių kalbą, pelnė lietuvių visuomenės pa
garbą, tapo pageidaujamu svečiu inteligentijos susirinkimuose. Pilietybė
L. Karsavinui buvo suteikta 1930 m. gegužės 20 d. Ministro kabineto
nutarimu, praėjus 3 metams nuo jo atvykimo į šalį20.
Būdinga rusų ir kitų Lietuvos etninių mažumų solidarumo su lietuvių
visuomenės lūkesčiais išraiška buvo pilietinio lojalumo demonstravimas.

18L. Truskos teigimu, prezidentas A. Smetona manė, kad Lietuvoje yra „tauta kūrėja" ir
tautinės mažumos lietuvių padėjėjos; kūrėja vadovauja, o mažumos turi prie jos taiky
tis. Lietuviai nesikėsina į mažumų identitetą ir sudaro sąlygas kultūrinei ir dvasinei jų
gyvenimo plėtotei, o tautinės mažumos savo ruožtu turi gerbti lietuvių tautą, būti loja
lios Lietuvai ir žinoti savo teisių ribą - nedaryti valstybės valstybėje" (pgl. Truska
2005: 96).
19Pvz., 1930 m. tarp asmenų, kuriems Teisingumo ministerija leido suteikti pilietybę, buvo
teisininkas S. Šeremetevskis, akcizo revizorius J. Večiorka, dvaro valdytoja B. Georgiadytė, darbininkai N. Finazonkovas ir N. Mažajevas, kirpėjas N. Šutovas, tarnaitė
E. Kuznecovaitė (LCVA, f. 394, ap. 3, b. 166,1. 1, 7, 56, 61, 62, 64, 65).
201931 m. gegužės 31 d. VRM Piliečių apsaugos departamento liudijimas Nr. 23144 //
LCVA, f. 394, ap. 3, b. 167, 1. 20.
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Viena iš ryškiausių formų - valstybinių švenčių minėjimas. Kaune jiems
dažniausiai buvo ruošiamasi iš anksto, smulkiai apsvarstant renginių pro
gramą21. Be to, rusai per minėjimus laikė svarbiu tikslu savęs kaip tra
dicinės ir neatsietinos Lietuvos visuomenės dalies eksponavimą22. Pom-

pastiškiausi neabejotinai tapo Vasario 16-osios minėjimai, kasmet vykę
Kauno rusų gimnazijoje, taip pat rusų pradinėse mokyklose. Stačiatikių

ir sentikių cerkvės prisidėdavo prie iškilmių varpų skambesiu ir mišiomis
už žuvusius dėl Lietuvos nepriklausomybės23. Pareiga apsilankyti šiose
mišiose laikė daugelis žymiausių Kauno ir periferijos miestų rusų visuo-

211938 m. Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratinio susivienijimo iniciatyva įvyko
visų Kauno rusų visuomeninių organizacijų pasitarimas dėl Lietuvos nepriklausomybės
dvidešimtmečio minėjimo. Nutarta nusiųsti bendrą telegramą prezidentui A. Smetonai.
Jos tekstą parengė ir du kartus apsvarstė speciali komisija. Draugija Kultūra ir gyveni
mas ta proga išvertė į rusų kalbą ir pastatė pjesę pagal lietuvių poeto Petro Vaičiūno
veikalą „Naujieji žmonės" (KaK pyccKHe 6yflyr npa3flH0BaTb 20-jicthhh K>6njieft He3.
JIht. Tocya. // 3xo. 8 (^eBpana 1938 r. N 38).
221928 m. Vasario 16-osios proga dienraštyje rusų kalba 3xo buvo išspausdintas stačia
tikių bendruomenės pareiškimas, kuriame akcentuojama solidarumo su lietuviais svar
ba: „Mes, stačiatikių tikėjimo Lietuvos piliečiai, nuoširdžiai pasitinkame ir švenčiame
šią dieną. Susiję glaudžiais ir stipriais saitais su visais likusiais Lietuvos gyventojais,
mes matome Lietuvos valstybės gerovėje mūsų pačių gerovę, jos stiprybėje - mūsų
stiprybę, jos tiesoje - mūsų tiesą, jos saugume - mūsų saugumą (Fojioc jihtobckoh
npaBocjiaBHofi enapxHH // 3xo. 14 (įieBpana 1928 r. N 37).
23Viename iš neskelbtų dokumentų teigiama, kad 1928 m. vasario 16 d. „Iškilmėms
gimnazija ruošėsi iš anksto: buvo paruoštas choras, gimnazijos salė ir patalpos papuoš
tos tautinėmis vėliavomis ir juostomis, salės viduryje Pono Valstybės Prezidento por
tretas apvainikuotas gėlėmis ir tautinėmis juostomis. Iškilmių dieną pedagogų taryba,
mokiniai ir kai kurie iš mokinių tėvų dalyvavo bažnyčioje iškilmingose pamaldose, po
to atvyko visi į gimnazijos salę. Iškilmės prasidėjo prakalbomis iškilmių komiteto pir
mininko ir gimnazijos direktoriaus. Atsistojimu ir tyla buvo pagerbti visi žuvusieji už
Lietuvos laisvę, taip pat daktaras Basanavičius ir kiti veikėjai. Visiems stovint komi
teto pirmininkas perskaitė pono Respublikos Prezidento atsišaukimus į Lietuvos pilie
čius. Poną Prezidentą ir lietuvių tautą pagerbti aidėjo daugkartinis „Valio" ir kelis
kartus sugiedotas Lietuvos himnas. Gimnazijos rūmai buvo papuošti, o vakare iliumi
nuoti" (1928 m. Kauno rusų gimnazijos metinė apyskaita // LCVA, f. 391, ap. 2, b. 515,
1. 100).
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menės veikėjų, mokyklų rusų dėstomąja kalba mokytojai, mokiniai ir
eiliniai parapijiečiai24. Rusų visuomeninių organizacijų nariai ir VDU
studentai Vasario 16-ąją įsiliedavo į šventinius renginius, skirtus masėms

(eitynės, minėjimai ir kt). Religinių bendruomenių lyderiai šią dieną
siųsdavo sveikinimo telegramas aukščiausiems valstybės pareigūnams, iš
kurių kartais irgi sulaukdavo dėmesio25. Pridurtina, kad reikšminga etni

nių mažumų (išskyrus lenkus) pilietinio lojalumo išraiška tapo moralinis
lietuvių visuomenės siekio atgauti Vilniaus kraštą palaikymas. Jis kasmet
spalio 9 dieną atsispindėdavo rusiškos spaudos puslapiuose.

Pažymėtina, kad prisitaikymas prie lietuvių tautinės ideologijos dažnai
pastūmėdavo etninės mažumas atvirai pataikauti aukščiausiems valdžios
pareigūnams. Vienas iš pavyzdžių — metropolito Eleuterijaus užuojautos

laiškas valstybės oficioze, paskelbtas 1929 m. po pasikėsinimo į ministro
pirmininko Augustino Voldemaro gyvybę Šiuo laišku šalies stačiatikių
bendruomenės lyderis prisijungė prie visuotinės incidento aukos palaiky-

241928 m. lietuviškoje spaudoje plačiai aprašomas Vasario 16-osios minėjimas Kauno
apylinkėse: „Ibėnai. Vandž. vals. Šiame kaime gyvena rusai sentikiai. Jie su didžiau
siu noru ir pagerbimu šventė mūsų Nepriklausomybės 10 metų sukaktuves. Rytmetį,
10 vai., vietos mokyklos moksleiviai bei kaimiečiai ėjo iškilmingai į sentikių bažnyčią,
kur buvo laikomos pamaldos. Po pamaldų visi organizuotai traukė į mokyklą, kur iš
girdo atatinkamų prakalbų ir p. Respublikos Prezidento atsišaukimą į tautą. Visa tai
buvo priimta „valio" sušukimu ir gyvais plojimais. Šventės paminėjimas pasibaigė tau
tos himnu. Be to, moksleiviai deklamavo, dainavo ir šoko tautiškus šokius. Tą patį
vakarą linksminosi ir kaimo jaunimas, kuriam dar teko išgirsti pranešimą atvykusio
Kauno aps. II r. pradžios mokyklų inspektoriaus p. Vokietaičio. 11 vai. vakaro visi
linksmi, laimingi ir pilni įspūdžių išsiskirstė" („Rusai sentikiai šventė Vasario 16" //
Lietuvos aidas. 1928 m. vasario 27 d.).
25Lietuvos stačiatikių vyskupijos tarybos pirmininkas Joanas Korčinskis buvo apdovano
tas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Gedimino IV laipsnio ir Vytauto III laipsnio ordi
nais, metropolitas Eleuterijus „už nuopelnus Lietuvos valstybei įvertintas Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Vytauto I laipsnio ordinu (1936 m.). 1938 m. vasario 16 d.
metropolitas Eleuterijus buvo pakviestas į iškilmingą Seimo posėdį, vėliau kartu su
stačiatikių karo kapelionu S. Semionovu, I. Tatarincevu ir Sentikių centro tarybos
pirmininku A. Jefremovu lankėsi priėmime pas prezidentą A. Smetoną (16 (j)eBpajia y
pyccKHX // Hoeue čhu. 18 <į>eBpajia 1938 r. Na 7).
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mo akcijos26. 1934 m. rugsėjo 9 d., švenčiant prezidento A. Smetonos

60-ąjį jubiliejų, Lietuvos stačiatikių vyskupijos tarybos pirmininkas Joanas Korčinskis Kauno rusų gimnazijoje skaitė paskaitą „Antano Smetonos

vardas aukso raidėmis įrašytas į lietuvių tautos istoriją"27. Šio jubiliejaus
proga rusiškoje spaudoje pasirodė tuomečio rusų kultūros veikėjo Vladi
miro Krišpinovičiaus eilėraštis rusų kalba „Vadui jubiliatui" (Boacmo
K)6miapy)28. Šiame eilėraštyje simboliškai susipynė lojalumo duoklė
Tautos vadui, meilės Lietuvos kraštovaizdžiui jausmas ir visų šalies etni

nių grupių kaip vieningos ir susitelkusios visuomenės iliuzija:
B CTpaHe, rae HeiuaH neHTOH BbeTca,
ffle Mope jjapHT HHTapH,
Hae conoBbsi neceHb .hhbho Jibercfl,
BecHofi ot yTpeHHefi 3apn,
F^^e HHBa CBOH KOBep KOJIblUieT,
F^^e npeKpaceH pyru
Fae bcji npHpoaa Heroft
TaM B0)Kflb JlHTBbl yBHflejI CBeT.
He cnaflKH 6hhh amt Mna^^bie,
Ho cnaflKa Jinuib Menra 6bma,
Hto MHr HacTaHeT h 6binbia
BepHyTca CHOBa BpeMeHa.
Be3 CTpaxa meji oh k ^aJibHeB
Tepna nHiueHHa He pa3,
3a flHSMH ^^HH, roaa neTejiH,
Ho Bepbi nnaMeHb He yrac!

H bot, Tbi Ha BepuiHHe cnaBbi
MaCTHTHH Bo^Kab H CblH JlHTBbl!
IlIyMHTe paaocTHO ^y6paBbi,
HeCHCb Tbi, neCHb pO^HOH JlHTBbl!
6naroBecTb
FTo Bcefi CTpaHe
C^aCTJIHBblH B0>iŲIb! TBOH MHr 3aBeTHbIH,cBo6o^a BHOBb npHuina!
TBOH K)6HJieH Pa^ Kaac^^bifi ^ecTBOBaTb Te6a!
3a6biTbi rope, HenpH3HH,

e, 3^^paBCTByH nonru
He 3Hafi TpeBor h nepHbix
nyCTb 6yayr c^acTJiHBbi
nofl BJiacTbio ^ojiroio TBoeH!

Ištrauka iš metropolito Eleuterijaus laiško A. Voldemarui: „Jūsų Ekscelencija, ką tik
išgirdau apie pasikėsinimą prieš Tamstą iš kažkokių teroristų pusės. Iš širdies dėkoju
Viešpačiui, kad jis apsaugojo Tamstą nepaliestą, su kuo Tamstą nuoširdžiai ir sveikinu.
Pas mus šventos Velykos ir mes per savo Velykines pamaldas paminėjome Tamstą, kad
Viešpats saugotų Tamstą pilnoj sveikatoj ir gerovėj. Ir aš tikiu, kad dėl Jo Malonės
Tamsta ir likai nepaliestas. Tesaugoja Tamstą Viešpats ir ateityje visiškoj gerovėj. Su
gilia ir nuoširdžia Tamstai pagarba ir visišku atsidavimu maldoje, maldoje minėdamas
Tamstą turiu garbės pasilikti Jūsų Ekscelencijos nuolankus tarnas" („Metropolito Eleu
terijaus raštas prof. Voldemarui" // Lietuvos aidas. 1929 m. gegužės 10 d. Nr. 104).
K K>6HJieHHbiM
eHHbiM Top>KecTBaM
Top>KecTBaM // 3xo. 7 ceHTH6pa 1934 r. N 205.
KpnmnHHOBHHb B. Bo>K,mo K)6HJiapy // 3xo. 11 ceHra6pa 1934 r. JN 207.

250

5.2. Rusų pilietinės savivokos dilemos

Pilietinio lojalumo demonstravimas buvo ne tik konformizmo išraiška,

bet ir iš tiesų turėjo praktinę naudą. Įvairios proginės paskaitos, spektakliai
ir koncertai, taip pat pamaldos cerkvėse atliko rusų (ypač jaunosios kartos)

pilietinės savivokos ugdymo funkciją. Renginių metu skambėdavo Lietu
vos himnas, o auditorija įgydavo žinių apie šalies politinę santvarką, vals
tybinius atributus, reikšmingus istorinius įvykius, žymius praeities ir nūdie
nos visuomenės veikėjus. Šios žinios leido rusams geriau pažinti lietuvių
visuomenę ir įvertinti savo socialinį statusą. Pilietinis lojalumas buvo pri
menamas rusų visuomeninių ir religinių bendruomenių prašymuose, skun
duose ir memorandumuose (daugiausiai švietimo, žemės reformos ir sta

čiatikių bažnytinio turto klausimais) valdžios institucijoms ir aukščiausiems
pareigūnams. Sprendžiant iš šių dokumentų datų, valdžios kaita (ypač po
Seimo rinkimų ir 1926 m. perversmo) periodiškai žadindavo rusų lūkesčius,
tikintis iš kiekvienos naujos vyriausybės palankesnių nei ankstesniais me
tais sprendimų. Rusų jaunosios kartos pilietinės savivokos ugdymo moky
kla tapo tarnyba Lietuvos kariuomenėje29. 1922-1934 m. rusų naujokų
nuošimtis, svyravęs tarp 2,7 proc. ir 3,2 proc, iš esmės atitiko Lietuvos
visuomenės rusų procentinę dalį (Vaičenonis 2003: 33-34).

Derėtų pažymėti, kad ir Lietuvos valdžios institucijos periodiškai „tik
rino" etninių mažumų pilietinį lojalumą. Pvz., politinės pažiūros buvo

svarbus kriterijus parenkant kandidatus (įskaitant lietuvius) į įvairias vals
tybines įstaigas. Atsitiktiniams asmenims buvo sudėtinga patekti į šias
įstaigas30. Už valstybės saugumą atsakingos institucijos domėjosi rusų

291937 m. Zarasų apskrities komendantas pažymi, kad rusų jaunuolius susirinkdavo išly
dėti į kariuomenę gausus būrys giminaičių ir pažįstamų. „Rusų tautybės žmonės vis dar
negali atsikratyti seno rusiško papročio apverkti išlydintį naujoką. Naujokams atsisvei
kinant su namiškiais prasidėjo klyksmas, ašaros, o keletas motinų net apalpo gatvėje.
Lietuvių tarpe tokių vaizdų neteko matyti" (Pranešimas apie Zarasų apskrities bendrą
ją padėtį už 1937 m. gegužės mėn. // LCVA, f. 384, ap. 3, b. 507, 1. 92).
301928 m. vasario 10 d. Kauno m. ir aps. viršininkas, apibūdindamas VRM Piliečių ap
saugos departamentui kandidatų į Žemės ūkio rūmus politines pažiūras, įvardijo Nikifo
rą Sologubovą iš Turžėnų vis. kaip „rusų orientacijos". Ta pačia proga 1928 m. vasario
13 d. Mažeikių aps. viršininkas nurodė vieną iš Zubovų esant kairesnių pažiūrų veikėją
(LCVA, f. 377, ap. 5, b. 124, 1. 252, 267). 1934 m. tarp Ministrų kabineto skirtų 12
Kauno miesto savivaldybės narių buvo rusas Anatolijus Sokolovas (kiti - lietuviai)
(„Tolesni savivaldybių rinkimų rezultatai" // Savivaldybė. 1934. Nr. 12. P. 24).
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dalyvavimu nelegaliose politinėse organizacijose, tarp jų - Lietuvos ko

munistų partijoje (LKP). Išlikusių neskelbtų šaltinių duomenys leistų
konstatuoti, kad LKP rusai nesudarė įtakingos grupės. Vis dėlto dalyva
vimas šioje organizacijoje veikiausiai atspindėjo dalies rusų nepasitenki
nimą įgytu visuomenėje statusu (pvz., nusivylimą 1922 m. žemės refor

mos padariniais ir kt). LKP propaguojama ideologija daugiausiai susivi
liojo žemdirbiai sentikiai iš Jonavos apylinkių. Pvz., išliko sentikių ko
munistų, gyvenusių Vandžiogalos valsčiuje, sąrašas (iš viso 85 asmenys).
1932 m. vasario 15 d. Kriminalinės policijos valdybos duomenimis, rusų

skaičius LKP siekė 35 asmenis (5,0 proc. visų narių). 1935 m. šis skai
čius išaugo iki 193 (7,7 proc). Palyginimui, lietuvių LKP buvo 1175
(46,8 proc), žydų - 1109 (44,2 proc)31.
Tuo tarpu porevoliucinio srauto rusų migrantai buvo sekami saugumo
institucijų, įtariant ryšiais su užsienio monarchistų organizacijomis. Ne

abejotina, jog migrantai gaudavo iš užsienio šalių ir platino savais kana
lais monarchistinę ar antisovietinę literatūrą. Valdžios institucijos monar

chistų (dar vadintų fašistais) legalia priedanga įvardijo Lietuvos rusų
tautiškojo darbo susivienijimą. Antai 1937 m. kovą Valstybės saugumo
departamento direktorius pripažino, kad Jeigu rusų nacionalistams, kurie
yra sudarę kalbamą organizaciją, nebūtų leista veikti legaliai, tai jie veik
tų slaptai, o slaptą veikimą yra sunkiau sekti negu legalų ir galbūt mažiau
apie juos žinotume negu žinome dabar. Daugiausiai rusų nacionalistų,
paminėtos organizacijos narių yra apie Jonavą, tačiau ten pat labai dide
lis skaičius rusų yra ir komunistų, su kuriais rusų nacionalistai veda
aršią kovą ir neleidžia komunistams daugėti"32.

5.3. Rusų konfesinių grupių adaptacijos variacijos
Siekiant parodyti rusų konfesinių grupių (sentikių ir stačiatikių) socialinės
adaptacijos Lietuvoje variacijas, pravartu šiek tiek atsigręžti į priešistorę.

31Rusų tautybės komunistų ūkininkų ir žemdirbių sąrašas, Lietuvos kompartijos sudė
tis // LCVA. f. 378, ap. 5, 1. 4306, 1. 6-12, 262, 366.
321937 m. kovo mėn. VRM Valstybės saugumo departamento direktoriaus slaptas prane
šimas Nr. 50/ si. URM generaliniam sekretoriui // LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1938, 1. 2.
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Būtent dėl įvairių istorinių prielaidų šios grupės pasitiko Lietuvos valsty
bingumo atkūrimą su skirtingais lūkesčiais. Sentikiai, kurie nuo XVII a.

antrosios pusės traukėsi iš Rusijos į Abiejų Tautų Respubliką dėl religi
nės diskriminacijos, nepateko į tokių dramatiškų įvykių verpetą kaip sta
čiatikiai, kurių santykius su katalikais smarkiai komplikavo 1596 m.
Bresto (Brastos) bažnytinė unijos padariniai. Sentikiai surado Abiejų Tau
tų Respublikoje palankią dirvą etnokonfesinio tapatumo išsaugojimui ir
raiškai, įgijo neišskirtinį, tačiau juos tenkinusį socialinį statusą ir mate
rialines sąlygas. Reikšminga, kad vietos visuomenė sentikiams, telkiantis

kompaktiškomis bendruomenėmis ir laikantis palyginti uždaro gyvenimo
būdo, toleravo jų atsiskyrėliškumą. Manytina, jog svarbiausia tokios to
lerancijos priežastis buvo politinių ambicijų tarp sentikių nebuvimas. Be

to, ši konfesinė grupė, kitaip nei stačiatikiai, neturėjo įtakingo kilmingų
jų elito, nesiekė lygių teisių su katalikais ir apskritai nesudarė Abiejų
Tautų Respublikoje gausios gyventojų dalies. Kita vertus, dalis vietos
visuomenės tolerancijos sentikiams kredito išseko XIX a. antroje pusėje

ir XX a. pradžioje, kai Rusijos imperijos vyriausybė ėmė naudotis jais
politiniais tikslais. Sentikių ekonominis protegavimas lietuviškose guber
nijose tapo rusifikacinės politikos dalimi, nors sykiu nereiškė siekio at
versti sentikius į stačiatikybę atsisakymo. Taigi, sentikiai sudarė vieną iš
stambių rusų valstiečių kolonistų grupių, kurios nepriklausomybės prieš
aušryje buvo ne itin palankiai vertinamos lietuvių visuomenėje33.
Istoriko Grigorijaus Potašenko teigimu, nuo XIX a. antros pusės Ru

sijos imperijos valdžios institucijų ir visuomenės požiūris į sentikius ge
rėjo (pvz., jiems suteikta pamaldų laisvė, išplėstos pilietinės teisės ir kt.),
tačiau esminės permainos įvyko po 1905 m. balandžio 17 d. ir spalio 17 d.

caro Nikolajaus II paskelbtų manifestų dėl religinio pakantumo ir sąžinės
laisvės. Būtent 1906-1940 m., kai buvo pripažintos sentikių parapijos

Rusijos imperijoje (iki 1915 m.) ir jų religinė organizacija nepriklausomo
je Lietuvoje, formavosi Sentikių pamariečių bažnyčia. Ivanas Prozorovas

pavadino XX a. pirmuosius dešimtmečius sentikystės išlaisvinimo laiko
tarpiu, tuo tarpu XX a. trečiąjį ir ketvirtąjį dešimtmetį laikė „visiškos ti-

Dar 1928 m. valstybės oficioze apie sentikius pažymima, kad ,jų žemė gera ir po geroką
šmotąjos turi, bet senovišku būdu ūkininkaudami, tinginiaudami ir girtuokliaudami labai
skurdžiai gyvena („Sentikiai rusai pasiilgo caro" // Lietuvos Aidas. 1928 m. vasario 16 d.)
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kėjimo išpažinimo laisvės ir lygybės su kitomis religijomis laikotarpiu
Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje". Anot G. Potašenko,
sentikiai buvo lojalūs Lietuvos piliečiai, o XX a. trečiajame ir ketvirtajame
dešimtmetyje tapo viena iš labiausiai integruotų etninių šalies visuomenės

grupių (Potašenko 2006: 290).
Kitaip tariant, nepriklausomoje Lietuvoje sentikiai sudarė savito rusų

kultūrinio tapatumo grupę, kuri politinius pokyčius po Pirmojo pasaulinio
karo neabejotinai siejo su socialinio statuso pagerėjimu. Sentikių ben

druomenės socialinę adaptaciją lengvino palankios sąlygos bažnytinės
organizacijos plėtimuisi, religiniam ugdymui ir saviraiškai (pvz., laisvė
skelbti tikėjimo tiesas, rengti bažnytinius susirinkimus, statyti maldos na
mus ir kt.). 1922 m. gegužės 6 d. Kaune įvyko pirmasis Lietuvos sentikių
pamariečių bažnyčios suvažiavimas. Jo dalyviai išrinko bendruomenių

valdymo instituciją - Sentikių centro tarybą (toliau - SCT). Šiai tarybai
paeiliui pirmininkavo Vasilijus Prozorovas (1922-1934), Aristarchas Jefremovas (1934-1938) ir Ivanas Prozorovas (1938-1940). 1923 m. prie

SCT buvo įsteigta Dvasinė komisija, kurią sudarė 5 šventikai. Ji sprendė
kanonų klausimus. XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje iš vi

so įvyko 8 Lietuvos sentikių suvažiavimai. Šalyje veikė 53 sentikių mal
dos namai, kuriuos aptarnavo 51 šventikas (Potašenko 2006: 290).
Pažymėtina, jog pasitenkinimą įgytu socialiniu statusu tarp sentikių
skatino palyginti sklandus santykiai su Lietuvos valdžios institucijomis.
1923 m. gegužės 20 d. buvo išleistos Laikinosios taisyklės, kurios regu
liavo Lietuvos sentikių organizacijos ir Lietuvos vyriausybės santykius.

Remiantis šiomis taisyklėmis, vyriausybė pripažino Sentikių bažnyčios
autonomiją, o jos veikla įgavo juridinį pagrindą. Nuo 1925 m. vyriausy

bė kasmet teikė šiai bažnyčiai finansinę paramą. Šventikams skirtas atly
ginimas iš valstybės biudžeto už metrikų knygų tvarkymą. 1931-1933 m.
vyriausybė finansiškai prisidėjo prie dvejų metų trukmės sentikių dvasi
nių kursų šventikams ir tikybos mokytojams rengti gyvavimo. SCT taip
pat rūpinosi dvasinės literatūros, vadovėlių ir žurnalų leidimu. Tad Sen

tikių bažnyčios vadovybei valdžios institucijų požiūris į sentikius atrodė
geranoriškas. Pasak tyrinėtojų, sentikiai reiškė dėkingumą valstybei už
religinį pakantumą jų atžvilgiu, suteiktas teises ir laisves, vyriausybės
skiriamą jiems dėmesį (IloTauieHKO 1997; Lietuvos tautinės mažumos
2001: 153-154).
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Rusai sentikiai - vienas iš pavyzdžių, kai individų grupės su santyki
nai menku išsilavinimu ir ribotais profesiniais įgūdžiais socialinė adapta
cija gali būti sėkminga. Būtent išankstinių nuostatų ar padidintų lūkesčių
dėl socialinio statuso nebuvimas švelnino tarp sentikių patiriamus prisi
taikymo visuomenėje sunkumus. Manytina, jog iš dalies šios sėkmės po
jūtį stiprino veiksniai, kurie galbūt kitiems rusų visuomenės segmentams
ar šalies etninėms grupėms neatrodė tokie lemiami. Pvz., kuklus, tačiau
vis dėlto aktyvesnis nei ankstesniais istoriniais laikotarpiais dalyvavimas

politiniame (iki 1926 m.) ir visuomeniniame gyvenime. Sentikystę išpa
žino vienintelis rusų Seimo narys J. Jerinas, kai kurie miestų ir apskričių

savivaldybių nariai. Augo sentikių vaikų skaičius pradinėse ir vidurinėse
mokyklose. Dalis sentikių jaunuolių įsiliejo į VDU studentų gretas ir kt.
Dirbdami visuomeninius darbus, jie išliko aktyviais bendruomenės nariais.

Žinoma, šie laimėjimai įgyja didesnę reikšmę, lyginant sentikių socialinę
padėtį istoriniu lygmeniu, o ne su stačiatikiais ar kitomis Lietuvos kon

fesinėmis grupėmis. Sentikių socialinės adaptacijos sėkmę iš dalies slopi
no dirbamos žemės stygius ir rusų kolonistų žemės nuosavybės teisių
peržiūrėjimas per 1922 m. žemės reformą. Paplitęs tuometėje visuomenė

je sentikių kaip neaktyvių, kultūriškai atsilikusių ar nepažangių ūkininkų
vaizdinys turėjo pagrindą, tačiau vis dėlto neatspindėjo pastangų, kurių
nemaža šios bendruomenės veikėjų dalis dėjo padėčiai pakeisti34.
Stačiatikių lūkesčiai skyrėsi nuo sentikių, todėl ir jų socialinės adap
tacijos nepriklausomoje Lietuvoje eiga įgavo savitų bruožų. Juolab kad
šią bendruomenę sudarė gana skirtingi politinėmis pažiūromis ir sociali
nio statuso požiūriu senbuviai, taip pat porevoliucinio srauto rusų mi
grantai. Be to, stačiatikiai skyrėsi nuo sentikių geresniu išsilavinimu ir
gausesniu inteligentijos sluoksniu, todėl gerokai dažniau atstovavo mies-

34 Tuometėje rusiškoje spaudoje pažymima, kad Rokiškio apskrityje „Retkarčiais aptinka
mi apskrityje išskirtiniai dvarai. Panašai kaip Dideliškės (?) netoli Obelių. Jo valdytojas
Fedotas Fiodorovičius Jegorovas - rusas sentikis. Jis dalykiškas ir blaivus žmogus bei
pažįstamas toli aplink. Dvaras 80 hektarų. Beveik visi pastatai padengti skarda - dideli
ir masyvūs. Sodas su prūdu ir bitėmis išsidėstęs 6 hektaruose. Vieną kartą sudegė Butkūnų maldos namai ir Fedotas Fiodorovičius padėjo juos atstatyti, aukojo, parodė daug
energijos ir dalykiškumo, kaip jam yra būdinga. Dvaras brangus, gerai įrengtas. Kalba
ma, kad vertas šimto tūkstančių [litų]. Apskritai stambūs žemvaldžiai čia yra reti, ypač
rusai" pKyKOB A. FIo Boctomhoh JlHTBe // Hoeue dnu. 17 ceHTa6psi 1937 r. N 38.)
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to profesijoms. Nuo XIX a. antrosios pusės iki XX a. pradžios, augant

lietuviškose gubernijose stačiatikių skaičiui, buvo plėtojamas cerkvių
tinklas. Jis turėjo tarnauti ne tik rusų sielovadai, bet ir tapti instrumentu
vietos gyventojų atvertimui į stačiatikybę. 1843 m. vien Kauno guberni

joje veikė 10 parapinių cerkvių. Vėliau jų skaičius laipsniškai didėjo:
1863 m. - 17, 1866 m. - 29, 1892 m. - 31, 1901 m. - 37 (Vėbra 1990:

135). 1897 m. surašymo duomenimis, Kauno gubernijoje gyveno 46 514
stačiatikiai (3,0 proc. visų gyventojų) ir 32 940 (2,1 proc.) sentikių
{Ilepecm eceoduįcm nepenucb... (T. 17) 1904: VII). Tuo tarpu 1914 m.

būsimos nepriklausomos Lietuvos ribose veikė 48 stačiatikių parapinės
cerkvės, 3 vienuolynai, 18 karo įgulų ir 41 filinė cerkvė. Šiai konfesinei
bendruomenei priklausė 62 086 asmenys (be Rusijos imperijos kariuo
menės dalinių) (Laukaitytė 2003: 12).
Priemonės, kuriomis vyko stačiatikybės sklaida lietuviškose guberni
jose, paliko prielaidų nesutarimams tarp stačiatikių ir katalikų vėlesniais
metais. Juolab kad individų savimonės pokyčiai nebuvo tokie spartūs
kaip pokario Europos valstybių sienų kaita. Lietuvių visuomenėje neiš
dilo prisiminimai, jog Rusijos imperijos vyriausybė finansiškai rėmė cer
kvių tinklo plėtrą, aprūpino jas (dažnai Katalikų Bažnyčios sąskaita)
nekilnojamuoju turtu, teikusiu šventikams papildomas pajamas (žeme,
malūnais, ežerais ir kt). Taigi, sentikystė, sentikių bendruomenės statusas

ir kuklūs kulto pastatai nekėlė lietuvių visuomenei tokių neigiamų aso
ciacijų kaip stačiatikių elgsena ir cerkvės, išdygusios miestų ir miestelių
centrinėse dalyse. Savo ruožtu stačiatikiai sunkiau prisitaikė prie socia

linio statuso pokyčių. Anot istorikės R. Laukaitytės, Stačiatikių Bažnyčia
pristigo įžvalgumo, jaunoje demokratinėje valstybėje ėmusi atkurti seną
ją bažnytinę struktūrą. \ parapijas buvo grąžinti senieji, caro religinės
politikos sukompromituoti, šventikai, o vyskupijos vadovai ilgai nenorė

jo atsisakyti kai kurių cerkvėmis XIX a. paverstų katalikų bažnyčių,
mėgino gaivinti parapinių mokyklų tinklą, šitaip šokiruodami lietuvių
visuomenę ir provokuodami joje radikalumą (Laukaitytė 2003: 185). De
rėtų nepamiršti ir stačiatikių bendruomenės žmogiškųjų nuostolių, susi
dariusių dėl evakuacijos į Rusijos gilumą.
Manytina, jog dėl šių priežasčių stačiatikiai, kitaip nei sentikiai, daž
niau Lietuvoje jautėsi praradusiais, o ne iškovojusiais pageidaujamą so

cialinį statusą. Stačiatikių bažnyčios ir tikinčiųjų lūkesčiai ir nuostatos
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geriausiai atsispindėjo įvairiuose pareiškimuose į valdžios institucijas,
Seimą ir Prezidentą dėl prarasto parapijų turto. Šiuos dokumentus daž
niausiai inicijavo Lietuvos stačiatikių vyskupijos taryba. Į pagalbą jai
atėjo rusų atstovas Seime sentikis J. Jerinas35. Stačiatikių Bažnyčia, pri
sitaikydama prie etninės daugumos, stengėsi atsiriboti nuo Rusijos im

perijos politikos, tačiau buvo sudėtinga tuo įtikinti lietuvių visuomenę,
neatsisakant pretenzijų į ginčijamą bažnytinį turtą. Pvz., 1924 m. Telšių
stačiatikiai prašyme prezidentui A. Stulginskiui teigė, jog katalikų baž
nyčių atiminėjimas vyko patvaldystės laikais ir šiuos veiksmus smerkė
pati Rusijos visuomenė, „kuri tame anaiptol nedalyvavo".36 Panašūs ar
gumentai buvo neveiksmingi. 1922-1929 m. Žemės reformos valdybos
nutarimais žemė buvo nusavinta iš 36 cerkvių ir 3 vienuolynų. Reforma

visiškai nepalietė tik 5 parapijų (Marcinkevičius, Kaubrys 2003). Tad
turtiniai ginčai sunkino stačiatikių socialinę adaptaciją ir sėjo tarp jų
abejones Lietuvos vyriausybės religine tolerancija37.
1918-1940 m. egzistavo Lietuvos ir Vilniaus stačiatikių vyskupija,

pavaldi Maskvos patriarchatui. Šią vyskupiją visu aptariamu laikotarpiu
valdė arkivyskupas metropolitas Eleuterijus (Ejieecpepuu), padedamas

Lietuvos stačiatikių vyskupijos tarybos (toliau - LSVT). Pastarąją suda
rė 3 dvasininkai ir 2 pasauliečiai. 1923-1935 m. LSVT vadovavo protojerėjus Joanas Korčinskis, o 1935-1939 m. - protojerėjus Aleksandras

35Pvz., 1924 m. J. Jerinas teiravosi krašto apsaugos ministerijos, kodėl Vilkaviškio gy
ventojai įkūrė buvusioje kareivinių cerkvėje kareivių klubą. Anot pareiškėjo, „Vilkaviš
kio piliečiai, o taip pat ir Vilkaviškio įgulos kariai stačiatikių tikybos neturi dabar savo
bažnyčios ir yra priversti atlikti pamaldas liuteronų kirchėje, jų mokykloje arba priva
čiuose namuose" (1924 m. J. Jerino pareiškimas krašto apsaugos ministrui // LCVA,
f. 377, ap. 9, b. 87, 1. 146).
361924 m. spalio 31 d. Telšių stačiatikių parapijos skundas prezidentui A. Stulginskiui //
Ibid, f. 1248, ap. 2, b. 2531,1. 87.
371926 m. kovo 17 d. Raseinių stačiatikiai klausė žemės ūkio ministro: „Gal bažnyčios
atėmimas ir tikinčiųjų palikimas be patenkinimo jų dvasinio siekimų bus naudingas
mūsų brangiajai Tėvynei, Respublikai LIETUVAI? Mes galėtume nusiraminti, pasiau
koti, jei mūsų cerkvės atėmimas būtų reikalingas pagerinimui Lietuvos tarptautinių
santykių su visomis valstybėmis ir jei tos valstybės viešai reikalautų... Bet, rodos, to
nėra..." (1926 m. kovo 17 d. Raseinių stačiatikių parapijos prašymas žemės ūkio mi
nistrui//Ibid, b. 1574,1.23.).
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Družilovskis. Nuo 1920 m. periodiškai vyko visuotiniai Lietuvos stačia
tikių vyskupijos dvasininkijos ir pasauliečių suvažiavimai. Tuo tarpu
Lietuvos stačiatikių vyskupijos santykiai su Lietuvos vyriausybe buvo
reglamentuoti 1923 m. gegužės 20 d. Laikinosiomis taisyklėmis, nors jos

palyginti buvo neišsamios, t. y. nustatė LSVT rinkimų ir metrikų knygų
vedimo tvarką, apibrėžė kai kuriuos šventiko darbo aspektus. Lietuvos

vyriausybė skyrė iš biudžeto 10 parapijų šventikams etatinį atlyginimą,
tuo tarpu likusiems mokėjo už metrikų knygų tvarkymą. XX a. ketvirta

jame dešimtmetyje šalyje iš viso veikė 31 stačiatikių parapija. Svarbu ir
tai, kad už demarkacinės linijos su Lenkija liko ilgametis Lietuvos sta
čiatikių bendruomenės dvasinis centras Vilnius. Vilniaus krašto netektis

smarkiai paveikė stačiatikių statusą ir savivoką, nes ne tik lėmė jų kie
kybinio svorio Lietuvos visuomenėje sumenkimą, bet ir paliko juos be
istorinės vyskupų katedros, jaunų dvasininkų rengimą užtikrinusios Vil
niaus stačiatikių dvasinės seminarijos, vienuolynų ir kt. (žr. Marcinkevi

čius, Kaubrys 2003; Laukaitytė 2003).
Nors dalis stačiatikių pasižymėjo geresniu už sentikius išsilavinimu,
visuomeninės veiklos ir darbinės patirties įgūdžiais, galimybėmis lavinti
vaikus, tačiau iš principo prielaidos formuotis negatyviam tapatumui šio

je rusų visuomenės grupėje buvo ganėtinai didelės. Veikiausiai dėl šios
priežasties stačiatikiams taip pat atrodė svarbus lojalumo demonstravimas,

mėginimai įtvirtinti save valdžios institucijų akivaizdoje kaip lygiateisius
šalies piliečius. Šiam vaizdiniui sustiprinti taip pat buvo pasitelkiami
LDK istorijos fragmentai. Vienas iš pavyzdžių - 1927 m. kovo 4 d.

Lietuvos stačiatikių vyskupijos Visuotinio susirinkimo dalyvių prašymas
prezidentui A. Smetonai, kuriame pažymima, kad „visos Lietuvos stačia
tikių parapijos, išskyrus nedaugelį, yra senovinės, gyvavusios dar garbin

gais didžiųjų Lietuvos kunigaikščių laikais, kaip antai Mindaugo, Gedi
mino, Algirdo, Vytauto, Švitrigailos, kurių šeimos tuo laiku priklausė

stačiatikių cerkvei, tada viešpatavusiai visoje Aukštojoje arba Užvilijos
Lietuvoje, turėjusiai savo parapijas ir Žemaitijoje"38. Šiame dokumente,
apeliuojant į šventikams ir parapijoms iškilusius materialinius sunkumus,

38 1927 m. kovo 4 d. Lietuvos stačiatikių vyskupijos Visuotinio dvasininkų ir pasaulie
čių suvažiavimo prašymas prezidentui A. Smetonai // LCVA, f. 377, ap. 9, b. 87,
1. 181-182.
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priduriama, kad „toks dalykų stovis yra sunkus stačiatikiams, kurie dėl

šios priežasties linkę manyti, kad juos priskaito į netikrųjų tėvynės sūnų
eiles ir iš šios padėties juos nepaliuosuoja uolus tarnavimas tėvynės gy
nėjų karių eilės, atliekant visas valdžios prievoles, pinigines ir natūralias,
tampriu dalyvavimu visuomenės ir valdžios gyvenime"39.
Ne mažiau svarbu akcentuoti, kad šalyje, nepaisant minėtų aplinkybių,

valdžios institucijos išliko palyginti tolerantiškos stačiatikių kulto ir tikė
jimo tiesų raiškai. Be to, XX a. ketvirtajame dešimtmetyje vyriausybė

skyrė papildomo dėmesio stačiatikių bendruomenės poreikiams, šitaip su
švelnindama jos narių kartėlį dėl nepasiteisinusių lūkesčių. 1931-1933 m.
Ministrų kabinetas finansiškai parėmė Ganytojų kursus (rus. UacmupcKue
Kypcu), kuriuose buvo parengta vienintelė tuometėje Lietuvoje stačiatikių
dvasininkų laida (iš viso 8 asmenys)40. Be to, 1927-1940 m. su valdžios

institucijų pagalba šalyje buvo pastatytos 6 naujos cerkvės (Kauno, Kruo
nio, Mažeikių, Rokiškio, Tauragės ir Telšių) ir 2 kapinių koplyčios (Ku
dirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio) (Laukaitytė 2003: 38). 1930 m. vyriau
sybė ypač svariai prisidėjo prie Kauno Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai
katedros statybos, skirdama iš valstybės biudžeto šiam reikalui 85 000 Lt.
Visa statybos darbų sąmata siekė 180 000 Lt, todėl minėta subsidija, su
dariusi 47,2 proc. sąmatos sumos, suteikė stiprų postūmį darbų užbaigimui.
Tai viena iš priežasčių, kodėl katedros statyba užtruko ketverius metus

(1932-1935), o ne ištisą dešimtmetį, kaip iš pradžių prognozavo statybos
komisija. Jos pirmininkas Viktoras Engleris smarkiai nusivylė daugumos

parapijiečių abejingumu. Stačiatikių bendruomenė per 3 metus paaukojo
tik 7000 Lt (3,9 proc). Tad 1935 m. katedros statybos komisijos įsiskoli
nimas kreditoriams siekė 22 600 Lt, o 1938 m. - 4600 Lt41.
Bendra, kad skirtingų konfesinių grupių rusams socialinės adaptacijos
sėkmė buvo neatsietina nuo galimybės puoselėti konfesinį tapatumą. Išli

kusių šaltinių ir ligšiolinių tyrimų rezultatai rodo, kad ir sentikiai, ir sta-

39Ibid.
40Ganytojų kursų 1931 m. išlaidų sąmatos projektas // LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1832,
1. 103.
41HoBbift Ka^e^^pajibHHH co6op 6y.neT ocBameH 21 ceHTa6pa // JIumoecKuū zonoc.
8 aBrycTa 1935 r.
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čiatikiai pripažino protėvių religiją kaip vieną iš esminių rusų etninio ta
patumo dalių. Šis veiksnys mažino prielaidas jų asimiliacijai Lietuvos
visuomenėje ir sudarė pagrindą būtent integracijos siekiams. Pažymėtina,

jog ne tik daliai senbuvių, bet ir daugumai migrantų „būti rusu" reiškė ne
ką kita kaip „būti stačiatikiu". Stačiatikių cerkvės tapo centrais, kurie vie
nijo rusų migrantus, skatino jų nostalgiją istorinei tėvynei, lengvino dva
sinius išgyvenimus, malšino nuoskaudas dėl artimųjų netekties ir kt.42

Inteligentai, kurie iki 1917 m. Spalio perversmo buvo abejingi tikėjimui,
ėmė lankyti emigracijoje maldos namus. Cerkvių lankymas jiems reiškė
ne tik religinių tradicijų puoselėjimą, bet ir įgavo socialinę potekstę: su
darė galimybę atitrūkti nuo sunkaus kasdienio gyvenimo, išgirsti rusų kal
bą, bendrauti su „savais", pasidalyti paskutinėmis naujienomis, paklausy

ti slavų bažnytinių giesmių. Be to, religinių švenčių minėjimas daugumo
je migrantų židinių vyko laikantis senojo stiliaus (Julijaus) kalendoriaus.
1989-1992 m. N. Kasatkinos rusų inteligentijos tyrimo respondentai

taip pat tvirtino, jog iki išvykimo iš Rusijos buvo abejingi religijai, tačiau
Lietuvoje cerkvės lankymas suteikė jiems galimybę bendrauti su tikėjimo
broliais ir dalyvauti parapijų gyvenime. Kai kuriems individams cerkvės
simbolizavo savitą „Rusijos dalelytę" ir vietą, kurioje susitikdavo rusai,
priklausantys įvairiems socialiniams sluoksniams. Dalis šio tyrimo respon
dentų vertino religines apeigas kaip tradicijas ir siejo savo dalyvavimą

jose su ištikimybe etniniams papročiams (Kasatkina 1994: 128). Ypač Lie
tuvos periferijoje cerkvės tapo bene vieninteliais visuomeninės paskirties
pastatais, kuriuose galėjo gausiai susirinkti rusai. Tad jų netektis stačiati
kiams neretai reiškė gerokai daugiau nei vien kulto pastato netektį43.

42Pvz., rusų migrantų saitų ir etnokultūrinio tapatumo gyvybingumą liudijo mišios už žy
mius rusų emigracijos veikėjus. 1928 m. balandžio 30 d. Kauno stačiatikių Kristaus Pri
sikėlimo katedroje vyko mišios už mirusį Briuselyje Baltosios armijos generolą Piotrą
Vrangelį. Teigiama, kad iš viso mišiose apsilankė apie 1000 žmonių (naHHXHfla no
reHepanain BpaHrejie h KopHHJioBe // 3xo. 1 mslu 1928 n). 1928 m. spalio 16 d. analo
giškai buvo pagerbtas Rusijos caro Aleksandro III našlės Marijos Fiodorovnos atminimas
(Ha naHnxmie no HMnepaTpHue Mapn (Į>eo.s opoBHe // 3xo. 18 okth6ph 1928 n).
43Vienas iš pavyzdžių rusiškoje spaudoje byloja, ką reiškė cerkvės ir šventiko buvimas
rusams periferijoje (Kauno aps Užusalių k.): „[1936 m. rugsėjo 30 d.] Cerkvė ėmė
tuštėti, žmonės pasipylė laukan, išsiskirstė į šalis ir garsiai besišnekučiuodami išsi-
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Reikšminga ir tai, kad rusai, gyvendami Lietuvoje, neišvengė sąlyčio

su katalikų tikėjimu. Ne kiekvienas iš jų liko ištikimas protėvių tikėjimui.
Tad sąlytis su katalikybe kartais lėmė individų konfesinio tapatumo, o
sykiu ir socialinės adaptacijos pokyčius. Motyvais, skatinusiais rusus

keisti tikybą, įvardytinos mišrios stačiatikių ir katalikų santuokos, religi
nių įsitikinimų kaita. Svarbi šiems įsitikinimams buvo lietuvių draugų
įtaka, didelis atstumas iki cerkvės, apskritai cerkvės ar nuolatinio šven
tiko nebuvimas, taip pat katalikų bažnyčios artumas (ypač pagyvenusiems
žmonėms, kuriems stigo fizinių jėgų)44. R. Laukaitytės teigimu, dažniau

religiją Lietuvoje keisdavo jauni žmonės, mišrių šeimų tėvai ir vaikai.
Konvertitų gretose vyravo valstiečiai. Jais dažnai tapdavo katalikų šei

mose tarnavę, į lietuvių prieglaudas ir mokyklas patekę kitatikiai. Ši
vaikščiojo į namus, kuriuose apsistojo daug iš toli atvykusių svečių. Šventės proga
lauke buvo padengti iškilmingi pietūs su degtine. Pas tėvą Nikolajų prie didelio stalo
susėdo dvasininkija ir daug svečių. Daugelis sakė tostus, dainavo Ilgiausių metų (rus.
Mnozan jiema), kalbėjo tėvas Nikolajus (Černajus - aut. pastaba), cerkvės šventikas
tėvas Michailas, vietos kultūros veikėjas Nikolajus Dmitrijevas, parapijos tarybos at
stovai <...>. Tėvas Nikolajus įvairiapusiškai išsilavinęs žmogus. Jis - teisininkas <...>.
Sunkiausiai buvo paruošti iškilmingus pietus. Reikėjo pamaitinti apie 50 žmonių. Šio
darbo ėmėsi parapijos taryba ir neseniai susikūrusi seserija <...>. Pernelyg retos Lietu
voje rusų kolonijos, kuriose būtų susivienijimas ir bendras troškimas dirbti. Tėvas Ni
kolajus, padedamas Nikolajaus Aleksejevičiaus, turi plačios kultūrinės ir šviečiamo
sios veiklos planą, į kurį patenka viešos salės įsteigimas, lekcijos, biblioteka ir t. t."
(>KyKOB A. lTo KayHaccKOMy ye3y // Hoeue duu. 11 ceHraSpa 1936 r. N 14).
44 Viena iš N. Kasatkinos respondenčių pareiškė kilusi iš lenkų katalikų šeimos, nors gim
tąja kalba laikė rusų kalbą ir identifikavo save ruse. Jos vyras buvo stačiatikis, bet nesi
laikė aktyviai religinių tradicijų, buvo abejingas religinėms apeigoms. Jųdviejų vestuvės
vyko pagal stačiatikių kanonus. Respondente, sugrįžusi į Lietuvą, priklausė katalikų
parapijai, nors retkarčiais lankė ir stačiatikių cerkvę (ypač per Velykas, aiškindama
apeigų iškilmingumu ir grožiu). Savo vyrą ji palaidojo pagal stačiatikių kanonus, o na
muose šalia katalikų religinės atributikos laikė daug stačiatikių ikonų, kurios kaip pali
kimas atiteko iš giminių ir artimos draugės. Be to, dvi N. Kasatkinos tyrimo respondentės perėjo į katalikybę emigravusios iš Rusijos į Lietuvą. Pagrindinėmis šio žingsnio
priežastimis tapo ilgalaikiai draugiški santykiai su katalikais, katalikų ir stačiatikių reli
gijų, kaip dviejų krikščioniškų religijų, panašumas, taip pat ir netoli stovėjusi katalikų
bažnyčia. Dėl prastos savijautos vienai respondentei buvo sunku nueti iki stačiatikių
cerkvės. Kai tik atsirasdavo galimybė, abi respondentės nueidavo į cerkvę, ypač per
Velykas, kurias viena iš jų šventė kaip stačiatikė (Kasatkina 1994: 141-142).
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autorė atkreipia dėmesį, jog individų perėjimo į katalikybę procedūra
buvo gana paprasta, todėl prieinama mažai raštingiems žmonėms: kunigui

tereikėjo įsitikinti, kad būsimasis konvertitas pakankamai susipažinęs su
pagrindinėmis katalikų tikėjimo tiesomis ir gauti vyskupo leidimą. Šis
leidimas dažnai būdavo formalus - išrūpinamas jau po apeigų (Laukai
tytė 2003: 66).
Stačiatikių atvertimo į katalikybę aktyviai ėmėsi Rytų apeigų katalikų
vyskupas Petras Pranciškus Būčys, bendradarbiavęs su Rytų Bažnyčios

kongregacija Vatikane. Anot R. Laukaitytės, Katalikų Bažnyčios požiūrį
į stačiatikius lėmė Vatikano tebepuoselėjama Vakarų ir Rytų krikščionių
suvienijimo idėja. Nesant Lietuvoje Rytų apeigų bažnyčios, konvertitai
rusai tapdavo tiesiog lotyniškų apeigų katalikais. Iki 1930 m. kunigų
bandymai sudominti unijos klausimu šventikus baigėsi nesėkme. Unijos
entuziastams teko remtis savais ištekliais. Atsirado manančių, jog Rytų

apeigų bažnyčios autoritetą sustiprintų tai, jog rusams netektų mokytis
lietuviškų arba lenkiškų poterių. 1934 m. spalio 21 d. Kaune vyskupas
P. Būčys laikė pirmąsias pamaldas. Jose apsilankė būrys stačiatikių inte
ligentų, tačiau jų susidomėjimas buvo trumpalaikis. 1937-1939 m. Kau
ne veikė speciali popiežiaus misija, kuriai iki 1939 m. vadovavo vysku

pas P. Būčys. Rytų Bažnyčios kongregacija iš Vatikano atsiuntė jam į
pagalbą du Rytų apeigų dvasininkus. Vis dėlto Rytų apeigų parapijų ša
lyje nebuvo įsteigta, o rusai toliau pereidavo į lotyniškų apeigų katali
kybę. Pats P. Būčys pripažino, kad stačiatikių perėjimo į katalikybę reiš
kinys buvo palyginti riboto masto. 1930 m. konvertitų skaičius siekė apie

600, 1937 m. - per 600 (Laukaitytė 2003: 68-71).

5.4. Rusų kultūrinių prioritetų spektras
Viena iš esminių etninių grupių socialinės adaptacijos dimensijų yra etno
kultūrinis tapatumas. Santykio su etnine kultūra intensyvumas smarkiai
lėmė rusų statusą Lietuvos visuomenėje. 1989-1992 m. N. Kasatkinos

atlikto rusų inteligentijos tyrimo rezultatai patvirtina, kad inteligentai tei
kė prioritetą etninei kultūrai. Ypač daug dėmesio buvo skiriama rusų pro-
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fesinei ir liaudies kultūrai. Šio tyrimo respondentams imponavo ne tik
klasikinės, bet ir tuo metu modernios profesinės kultūros išraiškos (pvz.,
miesto romansai). Palankiausiai iš rusų kultūros veikėjų buvo vertinami
rašytojai (po jų - muzikantai, aktoriai ir mokslininkai), tuo tarpu iš meno
rūšių - literatūra. Pažymėtina, jog rusų klasikinė literatūra tradiciškai bu
vo neatsiejama rusų inteligentų savišvietos dalis. XIX a.-XX a. pradžioje

eilėraščių ir prozos kūrinių skaitymas balsu namiškiams buvo išsilavinusių
rusų šeimų tradicija. Domėjimasis literatūra tarp rusų gerokai viršijo inte
resą kitomis savišvietos rūšimis. Reguliarų dėmesį šiai rūšiai patvirtino
52,0 proc. respondentų (žr. 5.1. lentelę). Inteligentams literatūra buvo uni
versaliausia žmogaus jausmų raiškos meninė forma ir geriausiai atspindė

jo jų pačių gyvenimiškas patirtis. Tyrimo respondentai dažniausiai iš rusų
rašytojų minėjo Aleksandrą Puškiną. Daugelis respondentų, nepaisant so
lidaus amžiaus, deklamavo iš atminties A. Puškino eilėraščius, poemas
arba pasakas. Vienas 84 metų vyras buvo išmokęs visą eiliuotą romaną
„Eugenijus Oneginas". Reikšminga detalė, jog A. Puškino ir Fiodoro Tiutčevo kūryba buvo sunkiausiai verčiama į kitas kalbas, todėl rusų migran

tai įvairiose Europos šalyse didžiavosi išskirtiniu šių rašytojų kūrybos
pažinimu ir suvokimu (Kasatkina 1994).
Išlikusių šaltinių duomenys taip pat liudija apie išskirtinį rusų dėme
sį A. Puškino asmenybei ir kūrybai. 1937 m. rašytojo mirties 100-osios
metinės tapo grandioziniu renginiu, nustelbusiu kitas kultūrines iniciaty
vas. Šį minėjimą organizavo specialus Puškino komitetas, į kurį buvo
įtraukti iškiliausi aptariamo laikotarpio rusų visuomenės ir kultūros vei
kėjai: VDU profesoriai Mykolas Banevičius ir Levas Karsavinas, Vals
tybės teatro režisierius Teofanas Pavlovskis, kompozitorius ir pedagogas
Jurgis Karnavičius, Kauno rusų gimnazijos direktorius Aleksandras Timinskis, draugijos Kultūra ir gyvenimas rusų dramos sekcijos vadovas
Vladimiras Bastunovas ir kt. 1937 m. Kauno rusų gimnazija buvo pava
dinta Puškino namais (rus. YlyuiKUHCKuū čom). Tarp rusų neabejotinai
išliko mėgstama Michailo Lermontovo, Levo Tolstojaus, Antono Čecho
vo, Ivano Turgenevo ir Fiodoro Dostojevskio kūryba. Rusų kultūros ir
švietimo organizacijos rengė šių rašytojų kūrybos vakarus, gimimo ar
mirties metinių minėjimus.
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Pridurtina, jog N. Kasatkinos tyrimo respondentai išskyrė keletą isto
rinių romanų autorių (Ivanas Lažečnikovas ir Michailas Zagorskinas),

kurių kūryba jiems savaip priminė etnines šaknis ir istorinę tėvynę. Ru
sų migrantai aktyviai domėjosi rusų humanitarinės minties korifėjų lai
mėjimais. Juos įkūnijo istorikų Nikolajaus Karamzino, Vladimiro Kliučevskio ir Sergejaus Solovjovo, filosofų Vasilijaus Rozanovo, Nikolajaus
Berdiajevo ir Ivano Iljino kūryba (žr. 5.5 lentelę). Emigracijos veikėjų
apsilankymai Lietuvoje buvo reti, tačiau sulaukdavo didelio susidomėji
mo. Pvz., 1938 m. balandį Kaune lankėsi literatas, Nobelio premijos
laureatas Ivanas Buninas. Jis surengė savo kūrybos vakarą ir susitiko su
Lietuvos rusų tautybės piliečių susivienijimo nariais45.

Išskirtinį rusų domėjimąsi literatūra lėmė lengvas knygų prieinamumas.
Galimybės skaityti knygas nepriklausė nuo individų turtinės padėties ar
gyvenamosios vietos. Be to, 24,0 proc. tyrimo respondentų dažnai skai

tė laikraščius ir žurnalus. Mažiau dėmesio skirta viešųjų bibliotekų lan
kymui (8,0 proc), bet ne vieno rusų inteligento namuose buvo sukauptos

privačios bibliotekos. Neabejotina, kad Kaune ir Panevėžyje veikė rusų
visuomeninių organizacijų bibliotekos46. Radijo imtuvo ar bilietų į teatrą
ir koncertą įsigijimas reikalavo iš individų didesnių išlaidų, todėl regu
liariai šiomis galimybėmis naudojosi atitinkamai 9,3 proc. ir 4,0 proc.

Five o'clock tea b o6ieaHHeHHH rpa^maH JIhtbh pyccKofi HauHOHajibHocTH // 3xo.
23 anpejia 1938 r. J^^ 109.
1933 m. Kaune Rusų studentų susivienijimo pastangomis buvo atidaryta biblioteka
Pašvaistė (3apHuųa). Mokestis už skaitymą suaugusiesiems siekė 3 Lt per mėnesį,
vaikams - 2 Lt. Veikė religijos, filosofijos, psichologijos, pedagogikos, politikos, tei
sės, ekonomikos, matematikos, fizikos, astronomijos, žemės ūkio, istorijos, grožinės
literatūros ir kiti skyriai. Bibliotekoje taip pat buvo galimybė pasinaudoti žodynais ir
enciklopedijomis, paskaityti žurnalų (OTKpuTHe pyccKofl 6h6jihot6kh nauiBaHCTe // 3xo. 1 aeKa6p>i 1933 r. Jfa 328). 1933 m. sentikių veikėjas Ivanas Prozorovas
atidarė biblioteką-knygyną„Kitež" (1935 m. liepos 17 d. I. Prozorovo prašymas Kauno
miesto ir apskrities viršininkui// LCVA, f. 402, ap. 8, b. 235,1. 3). Nuo 1937 m. Kauno
rusų gimnazijoje veikė Mokytojų draugijos rusų mokykloms laikyti biblioteka. Ji atvė
rė duris ne tik mokiniams, bet ir plačiajai visuomenei. Šioje bibliotekoje buvo sukaup
ta daugiau kaip 5000 knygų egzempliorių rusų kalba ir apie 2000 lietuvių kalba
(PycCKaa 6H6jiHOTeKa // Hoebie duu. 5 (^eBpajui 1937 r. Ns 6).
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respondentų. Jaunesnio amžiaus rusai pamėgo kino teatrus, t. y. naujesnę
ir modernesnę meno rūšį. Juos nuolat lankė apie 18,7 proc. respondentų

(Kasatkina 1994: 102-103).
N. Kasatkinos tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad dalis rusų inteli
gentų šeimų skyrė daug dėmesio muzikiniam skoniui lavinti. Responden

tai įvardijo tarp prioritetinių ne tik klasikinę simfoninę (pvz., kompozi
torių P. Čaikovskio, A. Borodino, S. Rachmaninovo, N. Rimskio-Korsa-

kovo ir M. Glinkos kūrybą), bet ir estradinę muziką (įskaitant miesto
romansus), rusų liaudies dainas (išsamiau žr. 5.2 lentelę). Plačiausias
muzikos žanro renginių pasirinkimas egzistavo Kaune. Rusų pasididžia

vimą etnine kultūra skatino aukšto meninio lygio artistų iš užsienio pa
sirodymai. Publikos numylėtiniu tapo dainininkas Fiodoras Šaliapinas.

Dalis respondentų šio artisto koncertus Kaune įvardijo kaip įsimintiniau
sią įvykį gyvenime. Jo mirtis 1938 m. buvo iškilmingai paminėta gedu
lingose pamaldose, vykusiose Kauno stačiatikių cerkvėse47. Rusų inteli

gentai jautė išskirtinį prieraišumą rusų baletui. Nors rašytojas Vladimiras
Korolenko teigė, kad „rusų dailė ir baletas denacionalizavosi iki tokio

laipsnio, kokį pasisekimą įgavo Vakaruose" (pgl. Kasatkina 1994: 106),
bet vis dėlto tik Sergejaus Diagilevo, Anos Pavlovos, Veros Nemčinovos
ar Nikolajaus Zverevo pavardės skatino rusų pasididžiavimą etnine kul

tūra daugelyje susitelkimo židinių.
Dauguma išvardytų meno rūšių ir kultūros renginių buvo lengviau

prieinami miestiečiams. Tuo tarpu gerokai sunkiau iš išlikusių šaltinių
duomenų susidaryti vaizdą apie statistinio periferijos ruso etnokultūrinius
prioritetus. Apsilankymas Valstybės teatre ir pažintis iš arti su aukšto

lygio artistų kūryba, nekalbant apie išvykas į kaimyninių Baltijos šalių
teatrus ir koncertų sales, reikalavo iš individų didelių išlaidų bilietams,
transportui ir kt. Tad neatsitikinai Valstybės teatro artistai vykdavo
gastrolių į Lietuvos periferijos miestus. Vis dėlto šie pasirodymai bu
vo vertinami rusiškoje spaudoje kaip nesėkmingi dėl prasto lankomu-

1938 m. balandžio 16 d. Kauno miesto stačiatikių cerkvėse įvyko iškilmingos mišios
už F. Šaliapiną. Sprendžiant iš atsiliepimų rusų spaudoje, vien Kauno stačiatikių kate
droje šia proga apsilankė apie 200 žmonių. Tarp jų ne tik rusai, bet ir Valstybės teatro
artistai su velionio bičiuliu Kipru Petrausku priešakyje (IIaHHXHfla no <t>. IUajianHHy
// 3xo. 20 anpeji^ 1938 r. Xs 106).
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mo48. Taigi, rusų gyvenamoji vieta lėmė, kokios rūšies ir kokio meninio

lygio renginiai jiems buvo prieinami, tačiau šis faktas nebūtinai reiškė,
jog visi miestų rusai teikė prioritetą savo etninei kultūrai, tuo tarpu peri
ferijos rusai stokojo priemonių etnokultūriniam tapatumui puoselėti. Šiuo

atveju svarbi ne tik savišvietos galimybių ar kultūrinių renginių pasiūla,
bet ir pačių individų nuostatos. Žemdirbiai, gyvenę toli nuo laikinosios
sostinės, patyrė kitų kultūrų poveikį, tačiau nebuvo a priori pasmerkti
prarasti tapatumą. Svarbiausiais rusų kultūros židiniais periferijoje tapo
ne meno įstaigos, bet cerkvės (dažniausiai stačiatikių). Jos kartais atver
davo duris ir kultūriniams renginiams. Kai kurie šventikai kartu su savo

parapijiečiais steigė mėgėjiškus kultūros ir švietimo būrelius.
Cerkvėse rusams tapo prieinamas chorinis dainavimas. Ši meno rūšis
daugelio Europos šalių rusams, įgijus migrantų ar etninės mažumos sta

tusą, įgavo išskirtinę reikšmę. Stačiatikiai ir sentikiai pagal ilgaamžę
istorinę tradiciją nesinaudojo religinėse apeigose muzikos instrumentais.

Būtent giedojimas be vargonų muzikos išliko unikaliu ir savitu, lyginant
su kitomis religinėmis bendruomenėmis, šių apeigų elementu. Lietuvoje

dalis stačiatikių parapijų subūrė cerkvių chorus, todėl bažnytinių giesmių
skambesys apėmė didesnę šalies teritorijos dalį negu profesionalių pa
saulietinių kolektyvų pasirodymai. Žymiausiu laikytinas Kauno stačiatikių
katedros (metropolijos) mišrusis choras, kuriam nuo 1929 m. dirigavo
I. Petrovas. Lietuvos stačiatikių metropolitas Eleuterijus specialiai pasi

kvietė šį dirigentą iš Estijos. Vis dėlto ir šis choras tuometėje spaudoje
buvo laikomas ne itin aukšto lygio, palyginti su Rygos ar Talino stačia
tikių katedrų chorais49. Paminėtina, jog 1933-1940 m. Kaune taip pat
egzistavo Apreiškimo seserijos moterų choras, kuriam vadovavo I. Chur

ginas {H. XypzuH)$0. Kita vertus, daugumai parapijų stigo lėšų išlaikyti
chorus, todėl jų pasirodymai buvo daugiau atsitiktiniai nei reguliarūs.

48Rusiškos spaudos duomenimis, 1927 m. Valstybės teatro baletmeisteris P. Petrovas kar
tu su primabalerinomis O. Malėjinaite ir Žalakevičiūte lankėsi Šiauliuose, Panevėžyje ir
Biržuose (3xo. 1 hkihh 1927 r. M 122). Periferijoje taip pat lankėsi draugijos Kultūra
ir gyvenimas teatro sekcija. Pvz., 1937 m. ši sekcija pastatė 7 premjeras ir parodė 14
senų spektaklių, iš kurių 10 suvaidino Kaune, likusius - provincijoje. Rusiškoje spau
doje pažymima, kad publika juos lankė vangiai (3xo. 22 ceHTa6pa 1937 r. JV 256).
493xo. 14 ceHTH6pa 1929 r. ^fs 235.
50y npaBOCJiaBHbix // 3xo. 13 MapTa 1935 r. N 59.
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Išlikusiuose šaltiniuose yra šykštoka žinių apie rusų pasaulietinius
chorus. Iš rusiškos spaudos užuominų galima spręsti, kad pastarieji cho
rai daugiausiai koncertavo Kauno ir periferijos miestų salėse, taip pat
Kauno rusų gimnazijoje, pradinėse mokyklose ir stačiatikių cerkvėse51.
Pasaulietinių chorų repertuare vyravo rusų kompozitorių kūriniai, rusų
liaudies dainos ir muzika. Būdinga, kad šis repertuaras retai pritraukda
vo į koncertus gausią publiką, todėl neretai rusų pasaulietiniai chorai
dalyvavo mišrios programos renginiuose, jungusiuose tradicinę ir pramo

ginę muziką. Lietuvos laikinojoje sostinėje išgarsėjo Marijos stačiatikių
moterų labdaros draugijos pobūviai-maskaradai. Juose greta įvairių pra
moginių kūrinių dažnai skambėjo rusų liaudies dainos, romansai ir vadi
namosios čiastuškos. Be to, savito atspalvio tokiems renginiams suteik
davo rusų liaudies instrumentų skambesys52.

511931 m. spaudoje minimas rusų klubas Šiauliuose, kuris esą įsikūrė grafienės Tatjanos
Zubovienės namo rūsyje. Jame daugiausiai rinkosi Šiaulių rusų kultūros ir švietimo
draugijos nariai, tačiau taip pat buvo priimami ir pašaliečiai. Klube buvo rengiami
vakarai, kuriuose skambėdvo rusų liaudies dainos ir romansai, vyko šokiai (B LUaBJiax
OTKpbinca pyccKHH ioiy6 // Hatue 3xo. 19 ceHTsSps 1931 r. J^ 755). 1938 m. rusiško
je spaudoje minimas Viekšnių kultūros ir švietimo būrelis. Jam vadovavo šventikas
Aleksandras Černajus. Sausio 23 d. įvyko vakaras, kuriame būrelio nariai vaidino
A. Čechovo pjesę „Lokys". Po spektaklio pasirodė choras ir Viekšnių liaudies instru
mentų orkestras, vyko šokiai, o armonininkas grojo kupletus. Pažymima, kad vakaro
kulminacija tapo vokalinio kvarteto pasirodymas. Renginį vainikavo draugiška vaka
rienė, kurioje artistai pabendravo su parapijiečiais (PyccKHfi Be^ep b BeKniHax //
Hoeue čhu. 4 <j)eBpa™ 1938 r. J4b 5). 1938 m. sausio 29 d. Ukmergės stačiatikių lab
daros draugija surengė esą tradicinį pobūvį-maskaradą. Jame skambėjo „čiastuškos" ir
rusų liaudies dainos, taip pat dainavo rusų choras (PyccKHH Benep b BnjibKOMHpe //
Hoeue 6hu. 4 (beBpajis 1938 r. Ns 5).
52Rusiškoje spaudoje pažymima, kad 1935 m. Kaune po ilgų bandymų buvo įkurtas rusų
mišrus choras (40 narių) ir liaudies instrumentų orkestras (25 nariai) (3xo. 1 ^eKa6p
1935 r. JVb 50). Chorui ir orkestrui vadovavo Aleksandras Soldatenkovas. 1935 m.
gruodžio pabaigoje draugija Kultūra ir gyvenimas vienerių metų veiklos proga surengė
rusų liaudies dainų koncertą (3xo. 1 sHBapa 1936 r. M 1). 1937 m. minima, kad Šv.
Andrejaus cerkvėje pamaldų metu koncertavo mėgėjiškas oktetas, kuriam taip pat va
dovavo A. Soldatenkovas. 1938 m. šio kolektyvo nebeliko, o rusiškoje spaudoje buvo
apgailestaujama dėl gerų chorų stokos (Eoroaiiy>KeHHe - ^yxoBHbiH KOHiiepT // 3xo.
7 anpena 1937 r. J^ 93; H3 įiepKOBHOH >kh3hh // 3xo. 3 anpen^ 1938 r. N 91)
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Kitaip tariant, Lietuvoje susiklostė palankios sąlygos rusų etnokultū
rinio tapatumo raiškai53. Rusų kultūrinio gyvenimo įvairovę menkino

riboti vidiniai ištekliai, kuriais labiau galėjo pasigirti stambūs migrantų
židiniai. Nors lietuviškoje spaudoje ir valdžios institucijų dokumentuose
pasitaikė rusofobijos apraiškų, tačiau dauguma lietuvių gerai suvokė
rusų kultūros vertę. Mažiau pažįstami jiems buvo vietos rusų kultūros

veikėjai ir jų intencijos. Užuominos rusiškoje spaudoje liudija, kad ru
sams atrodė svarbu parodyti lietuvių visuomenei, kad etninės kultūros
propagavimas nėra nostalgijos imperinei praeičiai ir nelojalumo išraiška.
1926 m. birželį viename iš straipsnių, skirtų Rusų kultūros dienos šven
tei, pažymėta: „Lietuvos himnas vakaro pradžioje ir sėkmingai pasakyta

vietos kultūros veikėjo [Mykolo] Banevičiaus prakalba parodė, kad teatre
susirinko ne kokie nors „vieningos ir nedalomos" Rusijos imperijos ša

lininkai, o tiktai žmonės, iš tikrųjų mylintys ir gerbiantys rusų kultūrą.
Publikos gretose buvo matyti nemažai lietuvių."54 Iškalbingas pats faktas,
jog šios šventės renginiai vyko Valstybės teatro scenoje. Kitas dalykas,

kad rusai nebuvo įdomūs lietuvių visuomenei kaip savita piliečių etno
kultūrinė grupė. Lietuviškos spaudos dėmesį traukė atskiros asmenybės,

tačiau mėgėjiška rusų kultūrinė veikla netapo susidomėjimo objektu.
53Paminėtina, kad 1920 m. VRM Draugijų registracijos komisijos nutarimu iš dramos
būrelio Atgimimas įstatų frazės „scenos veikėjų d-ja turi pasistačiusi tikslą <...> scenos
srityje, kaip ir Kaune, taip ir visoje Lietuvoje, vaidinant lietuvių ir rusų kalbomis" buvo
išbrauktas žodis „rusų". 1922 m. vietoj minėto būrelio įkurtos Dailiųjų menų mėgėjų
draugijos įstatų redakcijoje panašių korekcijų buvo išvengta (Dramos būrelio Atgimi
mas įstatai // LCVA, f. 394, ap. 1, b. 91, 1. 8).
541926 m. Rusų kultūros dienos šventėje dalyvavo Rygos rusų dramos artistai. Renginy
je pasirodė jungtinis Kauno rusų gimnazijos mokinių, mėgėjų ir Lietuvos stačiatikių
arkivyskupijos choras (dir. J. Koganchauskas), taip pat rusų balalaikininkų orkestras
(vad. I. Samsonovas). Valstybės teatro operos solistas Ivanas Prozorovas atliko roman
sus. Renginio pirmoje dalyje buvo deklamuojamos A. Puškino, A. Bloko ir I. Turgene
vo eilės, antroje - parodytas baleto spektaklis, kuriame vaidino Valstybės teatro baleto
trupės artistai Olga Malėjinaitė ir Pavelas Petrovas. Trečioji dalis buvo skirta operai
(A. Puškino „Eugenijus Oneginas" pagal kompozitoriaus P. Čaikovskio muziką), ke
tvirtoji - dramos vaidinimui (N. Gogolio „Revizorius"). Abu šiuos spektaklius režisavo
Nikolajus Vekovas. Renginyje lankėsi lietuvių visuomenės veikėjai, vyriausybės nariai,
diplomatai (^IeHb pyccKoft KyjiKrypi>i // 3xo. 12 hiohji 1926 r. Ns 130; 3xo. 29
1926 r. N^ 144; Pyccxaa ^H3Hb // 3xo. 31 hiohh 1926 r. Ns 145).
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Rusų socialinės adaptacijos sėkmę smarkiai lėmė santykio su lietuvių
kultūra intensyvumas. Tikėtina, jog dalis rusų nepažino lietuvių kultūros
arba jos pažinimas netapo prioritetiniu, tačiau kitiems tapo aktuali akultūracija, t. y. domėjimasis lietuvių kultūra ir jos elementų perėmimas. N. Kasatkinos tyrimo rezultatai rodo, kad rusų inteligentams buvo gerai žinomi kai

kurie lietuvių rašytojai (Adomas Mickevičius, Maironis, Salomėja Nėris,
Vincas Mykolaitis-Putinas), dailininkai (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
Petras Kalpokas, Kajetonas Šklėrius, Kazys Šimonis), operos ir estrados
artistai (Kipras Petrauskas, Antanas Šabaniauskas). Tiesa, šie duomenys ne

būtinai byloja apie šių lietuvių veikėjų kūrybos išmanymą (žr. 5.5 lentelę).
Respondentai savo atsakymuose minėjo ne tik profesionalųjį lietuvių me
ną, bet ir pademonstravo gerą liaudies dainų išmanymą. Jos buvo ypač
gerai žinomos sentikiams ir rusams, pažinusiems lietuvių kaimo buitį

(žr. 5.3 lentelę). Tyrimas atskleidė, jog rusai domėjosi lietuvių dekoratyviniutaikomuoju menu. Sovietinės okupacijos metais jų namuose išliko medžio

skulptūrų, įvairios paskirties keramikos, pintų dirbinių, moteriškų gintarinių
papuošalų, lietuvių tautinių juostų ir kt. (Kasatkina 1994: 115-116).
Kalba tapo svarbiausiu rusų akultūracijos įrankiu. Lietuvių kalbos mo
kėjimas gerino rusų galimybes bendrauti su lietuviais, suprasti lietuviškų
visuomenės informavimo priemonių žinias, lankyti lietuviškus spektaklius
ar koncertus, dalyvauti lietuvių visuomeninių organizacijų veikloje, pažin

ti Lietuvos istoriją, lietuvių papročius ir tradicijas. Vykstant akultūracijai
tarp rusų taip pat plito dvikalbystė. Daugumoje apskričių ir valsčių rusai
nesudarė kompaktiškos masės, todėl užsisklendimas gimtosios kalbos

aplinkoje galėjo būti pageidaujamas, tačiau nebūtinai pasiekiamas. Išimtis
daugiausiai sudarė kolonistų kaimai periferijoje. Kur kas svarbiau, ar akul
tūracijos procese rusai išlaikydavo etnokultūrinį tapatumą, ar vis dėlto
perimant lietuvių kultūrą klostėsi prielaidos jį prarasti. Pvz., dvikalbystės

formavimosi metu dalis rusų išmoko ir taisyklingai kalbėjo abiem kalbo
mis, tačiau kai kurie iš jų, išmokę lietuvių kalbą, primiršdavo gimtąją.
Gimtoji kalba tapo dažniau vartojama šeimoje, religinėje bendruomenėje
arba etninės kultūros renginiuose nei darbovietėje arba etniniškai mišria
me kolektyve. Beje, kalbėti mišriu rusų-lietuvių kalbų žargonu aptariamu

laikotarpiu tapo madinga tarp inteligentų (Sakalavičiūtė 2007: 391-398).
Daliai rusų šeimų lietuvių kalbos vartojimas buvo priimtinas ne tik
viešoje veikloje, bet ir namuose. N. Kasatkinos tyrimo rezultatai rodo, kad
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lietuvių kalbos nešėjais į namus buvo ne tik suaugusieji, bet ir vaikai,
kurie mokėsi lietuvių mokyklose. Kai kuriose šeimose lietuvių kalbos var
tojimas prieštaravo tėvų prisitaikymo Lietuvos visuomenėje principams55.
Kita vertus, išsilavinę tėvai siekė parengti savo atžalas gyvenimui visapu

siškai išprususius, todėl skatino jų pažintį su lietuvių kultūros laimėjimais.
Antai įvykių amžininkas A. Sokolskis prisimena, kad jo tėvo brolis V. Sokolskis buvo operos baritonas Valstybės teatre. Jis rūpinosi, jog sūnėnas

augtų išsilavinęs ir kultūringas jaunuolis, todėl nuolat parūpindavo bilietų
į spektaklius. Sokolskių šeima susipažino su lietuvių operos solistais
J. Mažeika, A. Sodeika, K. Petrausku, A. Dambrauskaite ir kt. (Mažintas

1999). Akultūraciją taip pat skatino mišrios rusų ir lietuvių santuokos.
Tikėtina, jog geriausiai su lietuvių kultūros laimėjimais buvo susipažinusi
rusų jaunoji karta, kuri įgydavo šių žinių mokyklose. Rusų sąlytis su lie
tuvių kultūra taip pat vyko buitiniu lygmeniu, kai rusų kolonijos, atsidū
rusios lietuviškų gyvenviečių aplinkoje, be pagalbinių priemonių perim
davo įvairias žinias apie savo kaimynus, jų kalbą, tradicijas ir buitį56.
Minėta, kad etnokultūrinio tapatumo ir socialinio statuso santykis dvi pagrindinės socialinės adaptacijos sėkmės vertinimo dimensijos. Jose

vykstantys pokyčiai lemia individų ir jų grupių socialinės adaptacijos tipą.
Rusai, kurie aptariamu laikotarpiu neprarado etnokultūrinio tapatumo ir
įgijo daugiau ar mažiau jų lūkesčius atitinkantį socialinį statusą, susikūrė

551993 m. sausio 3 d. interviu viena iš N. Kasatkinos tyrimo respondenčių prisimena: „Aš
turėjau vyresnę seserį Niną, kuri pirmoji man pritariant „įvedė" mūsų šeimoje lietuvių
kalbą, pradžioje tarp mudviejų, o paskui ir kalbant su tėvais <...> Ir taip nesimokydamos
lietuvių kalbą tobulinome, o rusų vis skurdinome. Beje, taip buvo ne visose rusų šeimo
se. Mokyklą, o vėliau ir gimnaziją kartu su mumis lankė dar viena rusaitė — Natalija, ku
rią mes vadinome tiesiog Talia. Tai va, Taliai šis „numeris" nepraėjo. Talia turėjo bebalsį
tėvą ir valdingą motiną (ji užaugino nemažą būrį vaikų ir šeimininkavo namuose) bei
pakankamai reikšmingas vyresnes seseris, todėl apie Talios bergždžius bandymus kalbė
ti namuose lietuviškai žinojo visa gatvelė." (N. Kasatkinos privatus archyvas).
561924 m. lietuviškoje spaudoje pastebima, kad dalis Šeduvos rusų „sulietuvėjo ir turga
vietėje, viliodami iš pusbernių centus, šūkauja lietuviškai" („Šeduva" // Panevėžio bal
sas. 1924 m. liepos 3 d. Nr.19). M. Biržiška savo atsiminimuose pažymi: „Mažmožis
iš 1933 m. rugpiūčio mėn.: maudžiausi Ventoje, o greta 6 jauni Fermos burliokai maudydamiesi ir rusiškai šūkaudami apie 50% vartojo mūsų kalba nekartotinų močiakeiksmių, tik štai susėdę ėmė ir užtraukė lietuvišką dainelę. Vienas gudiškai pasakė „poidzem", o paskui čia pat pasitaisė „poidiom" (Biržiška 1938: 76).
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prielaidas integracijai į Lietuvos visuomenę. Siekti palankaus socialinio

statuso jiems padėjo ne tik akultūracija, bet ir kiti įvairūs įgūdžiai (pro
fesija, išsilavinimas, kalbų mokėjimas ir kt.). Nuo šių įgūdžių dažnai pri
klausė galimybės atrasti bendrų interesų su lietuviais. Geras lietuvių kal
bos mokėjimas, kultūros ir mąstysenos pažinimas taip pat leido rusams
plėtoti ryšius su lietuvių visuomene ir sėkmingai atsiskleisti darbovietėse.

Žinoma, svarbios buvo ne tik rusų intencijos, bet ir lietuvių požiūris į jų
pastangas integruotis. Integracija vargiai galėjo įvykti be teigiamų etninės
daugumos nuostatų. Tokias nuostatas dažnai stimuliavo individų pažiūrų

ir pomėgių sutapimas, išskirtiniai rusų profesiniai laimėjimai, asmeninės
savybės, nuopelnai Lietuvos visuomenei ir kt. Reikšmingu integracijos
sėkmės rodikliu įvardytina aplinka, kurioje rusai praleisdavo laisvalaikį,
t. y. ar tarp draugų ir bičiulių buvo vien rusai, ar į tą būrį patekdavo ir
kitų tautybių asmenų. Prielaidos rusų integracijai į Lietuvos visuomenę

didėjo, jei individams pavykdavo suderinti socialinio statuso siekius su
veikla etninės mažumos labui ir dėl šios veiklos nekildavo nepatogumų
bendraujant su lietuviais ir kitų etninių grupių atstovais.
Suprantama, kad mėginimai iliustruoti rusų integracijos į Lietuvos vi

suomenę sėkmės atvejus konkrečiais pavyzdžiais leidžia atskleisti tik labai
supaprastintą šio proceso vaizdą. Vienas iš tokių santykinių pavyzdžių žinomas Kauno rusų bendruomenės narys Anatolijus Sokolovas. Jis apta

riamu laikotarpiu padarė sėkmingą teisininko karjerą, keletą kadencijų
buvo Kauno miesto savivaldybės nariu ir sykiu ilgamečiu Kauno stačia
tikių katedros seniūnu, aktyviu Kauno Šv. Nikolajaus brolijos ir Kauno
rusų smulkaus kredito draugijos nariu. Tuo tarpu iš 1936-1937 m. Lidijos
Karsavinos laiškų dukrai Irinai aiškėja, kad Levas Karsavinas ne tik

sėkmingai darbavosi VDU, bet ir apskritai palaikė glaudžius ryšius su
lietuvių visuomene už darbovietės ribų ir buvo palankiai jos vertinamas.
Pažymima, kad 1936 m. L. Karsavinas drauge su rašytoju Baliu Sruo
ga lankėsi Palangoje pas Zubovus su „visa Kauno „aristokratija" <...>,
todėl tėtis visus juos ten matė". Viename iš laiškų pasakojama, jog
Karsavinų namuose nuolat lankėsi rašytojas Vincas Krėvė. Jis ir namų
šeimininkas praleisdavo kaskart prie šachmatų lentos nuo 3 iki 5 valan
dų (Apxue JI. 77. Kapcaeuua 2002: 28, 35). Paminėtina, jog lietuvių vi
suomenės pagarbą dėl nuopelnų medicinos srityje įgijo Alytaus miesto
ligoninės chirurgas Benjaminas Petrovas. Jo namuose svečiuodavosi Aklų-
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jų instituto steigėjas gydytojas J. Nemeikša, Lietuvos motinos ir vaiko

draugijos pirmininkė M. Nemeikšaitė, rašytojai Balys Sruoga su žmona
Vanda ir Kazys Boruta, dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Atvykdavo

pavasaroti rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas (Žepkaitė 2004: 101).
Būtina įvertinti, kad rusų socialinės adaptacijos sėkmės pavyzdžiai vari
javo su nepritapimo Lietuvos visuomenėje atvejais. Nors tada rusai išlaiky
davo etnokultūrinį tapatumą, tačiau arba įgytas socialinis statusas jiems ne
teikė pasitenkinimo, arba pageidaujamas statusas tiesiog buvo nepasiekia
mas. Separatizmas gali būti sąmoninga pačios etninės mažumos adaptacijos
strategija, bet taip pat gali būti nulemtas ir etninės daugumos nuostatų57.

Nepasitenkinimą socialiniu statusu lemia įvairios priežastys: neišsipildę kar
jeros lūkesčiai, prestižinės darbo vietos netektis, negebėjimas ar nenoras

prisitaikyti prie lietuvių kultūrinės terpės ir kt. Panašiais atvejais rusų socia
linės adaptacijos eiga įgaudavo separatizmo požymių. Stambių Europos ru

sų migrantų židinių patirtis byloja, kad dalis rusų išgyveno atskirtį, kurios
nepajėgė įveikti. Anot Rusijos tyrinėtojų, susidūrimas su priimančių šalių
biurokratiniu aparatu ir neįprasta visuomenės gyvensena ugdė tarp migrantų
nevisavertiškumo jausmą ir niekaip nerealizuojamą protestą, savo ruožtu

skatinusį degradaciją (alkoholizmą, prostituciją, liumpenizacijąir savižudy
bes)58. Štai toks pavyzdys: karininkai, iki emigracijos iš Rusijos buvo įpratę
jaustis kolektyvo dalimi, vadovauti ir būti pavaldūs, taip pat būti tikri misijos
tėvynei svarba (MoHųeB, Jle6e^^eBa, Ha3apoB, Okopokob 2001: 154).
Dalis rusų Lietuvoje ne tik jautė nusivylimą socialiniu statusu, bet ir

laipsniškai prarado etnokultūrinį tapatumą. Šių individų socialinė adapta
cija įgavo marginalumo požymių. Svarbiausi iš jų - nepasitenkinimas san-

571935 m. Šiaulių mergaičių gimnazijos direktorius, apibūdindamas Šiaulių stačiatikių
cerkvės šventiką Aleksandrą Družilovskį, pažymėjo, kad „lietuvių kalbą kaip žodžiu,
taip ir raštu moka silpnai. Pasikalbėjimuose dažniausiai ir su lietuviais griebiasi rusų
kalbos, atsiprašydamas, kad lietuviškai kalbėti sunku. Jo „savarankiškai" rašytas curriculum vitae, matomai, nuorašas kito asmens parašyto teksto. <...>. Su lietuviškąja ben
druomene nebendrauja" (1935 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių mergaičių gimnazijos direk
toriaus pranešimas Nr. 230 Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentui //
LCVA, f. 391, ap. 4, b. 698, 1. 96).
58Pvz., Lietuvos rusiškosios spaudos teigimu, 1923 m. rugsėjį Kaune nusižudė buvęs
Rusijos kariuomenės pulkininkas, Beloozersko pulko vadas Aleksejus Dužovskis (A.
^^ycoBCKHH // 23 ceHTH6pfl 1923 r. N 256).
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tykiais su etnine dauguma, netikėjimas socialinės padėties pagerėjimu to
lesnėje perspektyvoje ir augantis abejingumas etninei kultūrai ir etninės
grupės veiklai. Pvz., 1929 m. panaši tendencija tarp rusų identifikuojama

viename iš rusiškos spaudos leidinių: „Jokių vilčių liūdnos rusų padėties
Lietuvoje pagerėjimui nesimato. Kaimo gyventojai planingai ir nuosekliai
netenka savo žemės sklypų (čia tai vadinama „žemės reforma"), daugelis
tarnautojų ir darbininkų jau atleisti iš tarnybos, bedarbystė rusų gretose
auga. Su kiekvienais metais rusai skursta ir skursta. Išvaryti iš įprastų

žemių rusų valstiečiai iš šeimininkų tampa samdiniais, glaudžiasi neįtikė
tinuose būstuose: mažos dūminės pirkelės su vos pastebimais langais, ne

žymiai praleidžiančiais šviesą; kartu su vištomis ir paršeliais; dūmai griau
žia akis; vaikai kenčia nuo niežų ir kitų odos susirgimų... Kur ten galvoti
apie jų mokymą gramatikos arba apie cerkvę. Aštrėjanti kova už egzista
vimą, už kasdienės duonos kąsnį verčia žmones žiauresniais, vysto egoiz

mą, visišką apatiją visuomeninei veiklai ir siekį išeiti, pasislėpti kur nors
nuo liūdnos realybės: Braziliją, Argentiną, Sovietų Rusiją... <...>."59
Tuo tarpu Zubovų giminės pavyzdys rodo, kaip etnokultūrinio tapatu
mo praradimas ir pasitenkinimas socialiniu statusu sudarė prielaidas rusų

asimiliacijai. Broliai Vladimiras (1862-1933) ir Dmitrijus (1871-1944)
Zubovai lietuvių visuomenės buvo vertinami kaip modernaus ir pažangaus
ūkininkavimo atstovai. Į jų ūkius specialiai buvo rengiamos ekskursijos

iš ekonomiškai atsilikusių Lietuvos apskričių60. Broliai Zubovai išsiskyrė
agronominių novacijų paieška, domėjosi naujomis ūkininkavimo techno
logijomis ir jų pritaikymu, nemažai investavo į savo ūkių plėtrą. Daugu
ma jų vaikų santuokomis su lietuviais susiejo savo likimą su valstybe,
kurioje gyveno ir dirbo. Zubovai aptariamu laikotarpiu jau nesitapatino ir

59H3 roflOBbix OTneTOB no npHxoaM // miJE. 1929. JVs. 1-2. C. 12-13.
60Ištrauka iš Žemės ūkio metraščio: „Antrojo tipo ekskursija [1924 m.] buvo suruošta
Lietuvos pakraščių ūkininkams į Didžiąją Lietuvą ir Klaipėdos kraštą. Kandidatais šion
ekskursijon buvo parinkti ūkininkai savistoviai vedą savo ūkius iš tamsesnių valsčių,
kur sunkiai duodasi skiepyti mintys apie naujus ūkininkavimo būdus <...>. Ekskursijos
maršrutas buvo toks: <...> Spalio 23 ir 24 d. Dabikinėje - p. Zubovo ūky - kiaulių,
avių, olandų veislės raguočių ūkiai ir dirbtinės ganyklos. Ir Medemrodės dvaro pas
p. Zubovą: fiūnų danų žalųjų veislės banda, nuolatinės ir dirbtinės ganyklos." Tais
pačiais metais analogiška ekskursija buvo surengta Žemės ūkio kursų liaudies mokyklų
mokytojams klausytojams (Žemės ūkio metraštis 1918-1938: 381, 497).
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nebebuvo lietuvių visuomenės tapatinami su rusais61. Jie nerėmė rusų
mokyklų ir beveik nedalyvavo rusų visuomeninių organizacijų veikloje.

Vienas iš N. Kasatkinos tyrimo respondentų, kilęs iš Olsufjevų giminės,
pastebėjo, kad „mano pusbrolio Zubovo ir jo sesers, kuri ištekėjo už lie

tuvio, vaikai mokėsi lietuviškose mokyklose ir tapo lietuviais. Jie turėjo
draugus lietuvius ir laikė save lietuviais"62. Rusų kalba Zubovų namuose

buvo vartojama, tačiau jų darbinė ir visuomeninė veikla, laisvalaikis vyko
lietuviškoje aplinkoje (plačiau žr. Fledžinskas 1997).
Zubovų antipodu galėtų būti Naryškinai. Jie iki ir po Pirmojo pasaulinio
karo iš esmės įkūnijo dvarininkų, menkai susijusių su lietuvių visuomenės
lūkesčiais ir besidominčių tik savo ūkio administravimu tipažą. Naujosios
Žagarės dvaras, kurį Naryškinų giminė įsigijo dar iki minėto karo, garsėjo
kaip rezidencija, į kurią šeimininkai sugrįždavo pavasaroti iš užsienio. Va
saros metu dvaras tapdavo rusų aukštuomenės susirinkimų ir pobūvių vie
ta. Tiesa, jame buvo rengiami labdaros vakarai ir „eglutės" kumečių vai

kams. Aptariamu laikotarpiu Naryškinai neturėjo įpėdinių ir didžiąją metų
dalį gyveno Anglijoje. Iki pat 1940 m. Žagarės dvaras faktiškai buvo jų
įgaliotinio Gricevičiaus, kuris samdė darbininkus žemės ūkio darbams ir
^iems laiku sumokėdavo" dispozicijoje (Vaitkienė 1998: 238-239).
61Teigiamas grafų Zubovų įvaizdis užfiksuotas R. Skipičio atsiminimuose: „Vladimiras
Zubovas buvo vedęs Lietuvos bajoraitę Bilevičiūtę, kurios prosenelių pavardė buvusi
Byla, tik vėlesnių kartų pakeista į Bilevičių. Zubovienė Bilevičiūtė buvo pratusi dau
giausiai kalbėti lenkiškai, tai ir vyrą bei vaikus išmokė tos kalbos. Bet ir lietuvių kalba
šioje Zubovų šeimoje nebuvo niekinama. O Lietuvos nepriklausomybės laikais lietuvių
kalba buvo virtusi jų šeimos kalba. Šie Zubovai turėjo sūnų ir dukrą, nedaug jaunes
nius už mane. Duktė buvo ištekėjusi už Jono Fledžinskio ir užaugino du sūnus ir dvi
dukras, - visi geri lietuviai. Sūnus buvo vedęs lietuvaitę ir, žinoma, namie kalbėjo
lietuviškai <...> Sūnaus vardas irgi buvo Vladimiras, bet jis buvo vadinamas Vladu,
nes jis taip norėjo. Trumpai sakant, šio Zubovo tolimesnės kartos visai sulietuvėjo <...>.
Bubių dvaro savininkas Dimitrijus buvo vedęs švedų kilmės moterį, kalbančią rusiškai.
Tai buvo tikrai kultūringa moteris, lietuviams labai palanki. Jiedu su Dimitriju Zubovu
užaugino keturias dukteris, kurių trys ištekėjo už žinomų lietuvių: Vlado Kurkauskio,
buvusio Klaipėdos gubernatoriaus, Stasio Putvinskio, buvusio žemės ūkio ministerio,
ir Česlovo Liutiko, buvusio agronomo, mokytojo, visuomenės veikėjo. Tik viena tų
Zubovų duktė ištekėjo už nelietuvio, - už vokiečių barono Ropo" (Skipitis 1967: 95).
621992 m. sausio 26 d. interviu su Jurijumi Olsufjevų išrašas (N. Kasatkinos asmeninis
archyvas).
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Nors įvairiuose tyrimuose, skirtuose rusų padėties Lietuvoje 1918-1940 m.
analizei, įprasta remtis 1923 m. pirmojo visuotinio gyventojų surašymo
duomenimis, tačiau jų patikimumas iki šiol nekvestionuojamas. Akivaizdu,
kad šis surašymas yra vertingas statistikos šaltinis, tačiau sykiu būtina

turėti galvoje, kad jo duomenys atspindi tik santykinį tuometės Lietuvos
visuomenės demografinės, etninės ar socialinės struktūros vaizdinį. Atlik
tos neskelbtų dokumentų ir lietuvių istoriografijos analizės rezultatai leidžia

teigti, kad valstybių vyriausybės ir visuomenė dažniausiai laukia surašymų
rezultatų su išankstiniais lūkesčiais. Taigi, ir įvairūs rusų statistikos rodikliai
1923 m. surašyme buvo nulemti ne tik vyriausybės pragmatinio tikslo
suskaičiuoti visus valstybės gyventojus, bet ir susiklosčiusio šalyje ideo
loginio konteksto. Nuo etninės daugumos ideologijos iš dalies priklausė,
kaip buvo konstruojami duomenų suvestinėse rusai ir kitos etninės mažu
mos. Vienu iš esminių valdžios institucijų lūkesčių per 1923 m. surašymą

buvo sulaukti pageidaujamų rezultatų, kad vėliau būtų galima pateisinti ar
pagrįsti jais dominuojančios etninės grupės globą. Kitaip tariant, Lietuvos
vyriausybė, vykdydama šį surašymą, siekė įsitikinti, kad jos renčiamas
valstybinis pastatas lietuvių visuomenei turėjo pagrindą. Tad 1923 m. su
rašymo duomenys, kurie bylojo apie absoliutų lietuvių dominavimą jaunos

valstybės visuomenėje (83,9 proc.) ir santykinai nedidelį etninių mažumų
dalį (16,1 proc), neabejotinai pateisino panašius lūkesčius.
Viena iš didžiausių problemų, galinčių ištikti tautinę valstybę - antros
ar keleto gausių etninių grupių susiformavimas. Baimė išvysti rezultatus,
neatitinkančius lūkesčių, gali stimuliuoti etninės daugumos siekį užtikrin-
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ti neva objektyvią surašymo procedūrą. 1923 m. surašymo procedūra taip

pat byloja apie formalias ir neformalias kliūtis, kurios gali būti sudaromos
šios daugumos etninių mažumų nariams. Ryškiausias pavyzdys - valdžios

institucijų baiminimasis įtraukti į surašinėtojų gretas esą nelojalių etninių
mažumų narius ar asmenis, kurie, surašymo iniciatorių manymu, buvo

silpnai išmokę lietuvių kalbą. Neatmestina, kad rusai dėl politinių ir is
torinių priežasčių dažniau nei kitos Lietuvos etninės mažumos atitiko
šiuos požymius. Be to, svarbu 1923 m. surašymo rezultatų patikimumui

įvertinti, kaip surašinėtojai užfiksavo dvejojusių dėl savo tapatumo etni
nių mažumų atstovų (ypač neraštingų ir nemokėjusių lietuvių kalbos)
atsakymus. Šie pastebėjimai veikiausiai nėra pakankamas pagrindas teig
ti, kad etninės daugumos pretenzija į surašymo procedūros monopoliza
vimą smarkiai iškraipė Lietuvos visuomenės etninės sudėties vaizdinį.

Kita vertus, lietuvių intencijos sudarė prielaidas plisti tarp etninių mažu
mų nepasitikėjimui 1923 m. surašymo rezultatais, taip pat svarstymams,
kad esą „iš tikrųjų mūsų buvo daugiau". Tokios negausios etninės ma

žumos kaip rusai, lenkai ar vokiečiai gerokai jautriau išgyveno 500, 1000
ar 2000 narių „netektį" nei etninė dauguma.

Atlikta 1923 m. surašymo duomenų analizė leidžia daryti išvadą, jog
rusų svorio Lietuvos visuomenėje vaizdinys smarkiai priklausė nuo etni
nių kategorijų konstravimo ypatumų. Šis konstravimas lėmė, kad dalis
rusų (daugiausiai porevoliucinio srauto migrantai), priskiriant juos vadi
namajai svetimšalių kategorijai, tapo tarsi „nematomais" rusų visuomenės
nariais. Kitas svarbus momentas, jog gyventojų kategorizavimas daugu
moje surašymų yra mechaniškas veiksmas, ištrinantis individų etninio
tapatumo variacijas ir pateikiantis pernelyg supaprastintą visuomenės
etninės sudėties vaizdinį. Tuo tarpu rusų, kaip ir kitų etninių grupių,

tapatumas iki ir po Pirmojo pasaulinio karo nebuvo (ir iki šiol nėra) sta
tiškas dydis. Taigi, 1923 m. užfiksuotas Lietuvoje rusų skaičius nebūtinai
atspindėjo žmonių, kuriems buvo artima rusų kalba ar kultūra, skaičių.

Antai abejotina, ar Lietuvoje iki pat 1940 m. išsikristalizavo rusų, balta
rusių ir ukrainiečių, kurie 1897 m. Rusijos imperijos surašyme įvardijami
bendra sąvoka „rusai", tapatumas. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių - rusų
visuomenės veikėjas, Kauno rusų gimnazijos direktorius Aleksandras
Timinskis. Nors jis įvairiuose išlikusiuose dokumentuose įvardijamas
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„baltgudžiu", tačiau visa jo biografija byloja apie tapatinimąsi su rusų
kalba, rusų kultūra ir rusų visuomenės lūkesčiais. Kitaip tariant, visuo

menės grupių tapatumo variacijų atspindžiai dažnai slypi ne tik statistinių
duomenų stulpeliuose, bet ir „tarp eilučių".
Švietimo organizavimas rusų kalba Lietuvoje 1918-1940 m. atspindi

tapatumo ir integracijos iššūkius, kurie gali iškilti ne vienai etninei mažu
mai, kintant jos sąveikos su etnine dauguma pobūdžiui, taip pat politinėms,

ekonominėms ir socialinėms aplinkybėms. Šių pokyčių reikšmę etninės
mažumos socialinei padėčiai vaizdžiai iliustruoja rusų mokyklų tinklo,
patyrusio aptariamu laikotarpiu plėtros ir likvidavimo stadijas, likimas.
Minėto tinklo raida - vienas iš ryškiausių pavyzdžių, kaip rusų visuomenės
veikėjų entuziazmas, tikėjimas palankiomis jaunosios kartos tapatumo ug
dymo ir integracijos į visuomenę perspektyvomis galiausiai peraugo į nu
sivylimą lūkesčiais. Lietuvos švietimo sistema, vertinant iš etnocentrinės

(lietuvių) pozicijos, veikiausiai patenkino bazinius rusų švietimo poreikius,
tačiau dalies rusų visuomenės veikėjų nusivylimas turėtų būti vertintinas

iš pilietinio taško. Ypač rusų inteligentai nelaikė savaime vertybe galimy
bės įgyti išsilavinimą lietuvių kalba. Jų siekinys buvo mokykla, teikianti
kvalifikuotų rusų pedagogų paslaugas, ugdanti kitos kalbos, kito tikėjimo
ir kitos kultūros ir sykiu integruotus į Lietuvos visuomenę piliečius. Šio

idealo įgyvendinimui turėjo pasitarnauti ne tik mokymo procesas gimtąja
kalba, bet ir pats mokymo turinys. Taigi, nemažas laimėjimas, kad XX a.
trečiajame dešimtmetyje rusai Lietuvoje turėjo galimybę, remiantis valsty
bės Konstitucijos ir kitų teisinių aktų nuostatomis, organizuoti švietimo

įstaigų tinklo gimtąja kalba veiklą. Šio instrumento išnaudojimas nebuvo
tobulas, tačiau leido daliai rusų kurį laiką ugdyti savo vaikus pagal etninių
mažumų mokyklų mokymo programą. Trumpiau tariant, pirmą kartą Lie
tuvos istorijoje rusų mokyklų tinklas tapo instrumentu, palaikančiu ne tik
rusų tapatumą, bet ir skatinančiu integraciją į vietos visuomenę.

Palyginti retai lietuvių istoriografijoje atkreipiamas dėmesys į tai, jog
rusų jaunosios kartos tapatumo ugdymo perspektyva smarkiai priklausė
nuo supančios socialinės aplinkos ir Lietuvos vyriausybės švietimo po

litikos. Rusų mokyklų tinklo raida yra savitas pavyzdys, kai iš etninės
mažumos iš esmės atimamas integracijos instrumentas, tuo tarpu patei

kiama alternatyva (rusų komplektai ir mišrios (lietuvių ir rusų) mokyklos)
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sudaro prielaidas laipsniškai jaunosios kartos asimiliacijai. Šalyje apta
riamu laikotarpiu (ypač po 1926 m. perversmo) buvo kuriama švietimo

sistema, besiremianti lietuvių tautine ideologija ir aukštinusi pilietinių
vertybių sąskaita lietuvių visuomenės interesus. Formaliai ši sistema bu

vo atvira skirtingų tautybių piliečiams, bet daugiausiai orientavosi į lie
tuvių pavertimą kokybine visuomenės dauguma. Tad vienu iš esminių

šios politikos padarinių tapo etninių mažumų saviraiškos švietimo srity
je apribojimas. Laipsniškai mažėjo rusų ir kai kurių kitų etninių mažumų
galimybės įgyti pradinį ir vidurinį išsilavinimą gimtąja kalba. Vyriausybė,
disponuodama esminiais švietimo politikos svertais, laikėsi nelanksčios

pozicijos etninių mažumų mokyklų steigimo ar išlaikymo, atžvilgiu. Ne
atmestina, kad nuolaidesnis požiūris į kai kurias demografines ir socia
lines charakteristikas (skaičius, pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą,

materialiniai nepritekliai) būtų sustiprinęs ne tik etninį, bet ir pilietinį
rusų tapatumą, taip pat stimuliavęs tarp jų integracijos siekius. Dvide
šimtmetis pernelyg trumpas laikotarpis, kad pateiktume kategoriškus in

dividų tapatumo pokyčių vertinimus, tačiau yra pagrindas manyti, kad
apytikriai nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžios buvo palankesnės

Lietuvoje prielaidos rusų jaunosios kartos asimiliacijai nei integracijai.
Kita vertus, švietimo rusų kalba organizavimo padariniai liudija, kad

ne tik valstybės politika lemia etninių mažumų tapatumo ir integracijos
į visuomenę perspektyvas. Akivaizdu, kad taip pat yra svarbus pačios
etninės mažumos socialinis portretas ir jos narių socialinės veiklos įgū

džiai (arba jų nebuvimas). Neatsitiktinai derėtų įvertinti, kad aptariamu
laikotarpiu daugelio rusų lūkesčių švietimo srityje išsipildymą komplika
vo vertybinis atotrūkis tarp atskirų segmentų, veiksmingo bendradarbia
vimo tarp miestų inteligentų ir periferijos žemdirbių bendruomenių stoka,
taip pat rusų teritorinis išsibarstymas, žemas raštingumo ir išsilavinimo

lygis, itin ribotos palyginti su kitomis etninėmis mažumomis materialinės
galimybės. Nors inteligentai sukūrė ištisą spektrą priemonių (tarp jų Ru
sų kultūros diena, Rusų vaiko diena ir kt.) rusų jaunosios kartos tapatu

mui stiprinti, tačiau periferijos rusai dažniausiai neįvertindavo švietimo
gimtąja kalba svarbos, likdavo pasyvūs ir inertiški visuomeninei veiklai.

Rusų švietimo ir kultūros veikėjų, Stačiatikių Bažnyčios atstovų ir vi
suomeninių organizacijų susitelkimas nepadėjo įveikti šios inercijos ir
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mobilizuoti rusų bendriems švietimo tikslams įgyvendinti. Neatmestina,

jog didesnis susitelkimas ir mokyklų tinklo gimtąja kalba išlaikymas,
kaip ir palankesnė etninės daugumos politika, galėjo tolesnėje perspek
tyvoje lemti integruotos į Lietuvos visuomenę rusų piliečių grupės (t. y.
„Lietuvos rusų", o ne „rusų Lietuvoje") susiformavimą. Vis dėlto šiuo

požiūriu padėtis nepakito iki pat 1940 m. sovietinės okupacijos.
Rusai lietuvių istoriografijoje iki šiol dažnai identifikuojami kaip etni
nė grupė, kurią sudarė menkai išsilavinusių (ypač sentikių) valstiečių
masė ir sykiu išskirtinio talento inteligentai, atsiskleidę prestižinėse dar
binės veiklos srityse (pvz., Valstybės teatre, universitete, kariuomenėje ir

kt.). Atidesnis žvilgsnis į išlikusių šaltinių duomenis leidžia daryti išva
dą, kad toks vaizdinys yra kiek supaprastintas. Jis tiesiog neatspindi dar
binės veiklos sričių, kuriose sugebėjo įsitvirtinti rusai, įvairovės. Dalis
rusų išliko „nematomi" jau amžininkams, nes nesudarė gausių „rusiškų"
profesinių grupių. Be to, jų darbinės veiklos rezultatai neįgavo tuometė
je visuomenėje panašaus atgarsio kaip žymių rusų menininkų ar moks
lininkų laimėjimai. Inžinieriai, medikai, teisininkai ar valstybės tarnau

tojai atliko svarbius, tačiau menkiau pastebimus darbus. Šį vaizdinį stip
rino ir tai, kad rusai Lietuvoje dažniausiai siekė profesinės sėkmės indi
vidualiomis pastangomis, o ne savitarpio ryšiais kaip kai kuriose Europos
rusų migrantų židiniuose. Rusams nebuvo būdingas ir toks darbinės vei
klos sričių „monopolizavimas" kaip žydams prekyba.

Atliktų tyrimų duomenys taip pat rodo, kad integracijos į Lietuvos
darbo rinką sėkmė buvo neatsiejama nuo individų išsilavinimo lygio ir
gebėjimo pritaikyti įgūdžius praktikoje. Geresnėmis įsidarbinimo pers
pektyvomis pasižymėjo asmenys, periodiškai tobulinę savo profesinius
įgūdžius. Individai, ignoravę šį poreikį, gerokai dažniau susidurdavo su
nedarbo problema. Akivaizdu, kad didelei daliai rusų (pvz., valstiečių,

amatininkų, darbininkų) stigo įgūdžių siekti pageidaujamo statuso Lietu
vos visuomenėje. Taigi, rusų, kaip ir kitų etninių grupių, integracija į
Lietuvos darbo rinką buvo įvairialypis reiškinys.
Rusų darbinės veiklos pobūdžio analizė leidžia konstatuoti, jog rusų
matomumas arba padėtis Lietuvos darbo rinkoje priklausė ne tik nuo

pačios etninės mažumos socialinių išteklių, bet ir išorinių veiksnių. An
tai menkas, palyginti su Vakarų Europos šalimis, Lietuvos ekonominės
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ir kultūrinės plėtros lygis neužtikrino gausios darbo vietų pasiūlos mies
tuose. Šiuo požiūriu derėtų įvertinti ir tai, kad ekonominis ar kultūrinis
provincialumas buvo permainingos Lietuvos socialinės raidos, nulemtos
ilgalaikių istorinių procesų, padarinys. Lietuvių visuomenei teko iš tiesų
nelengva užduotis sumažinti Lietuvos atsilikimą nuo kitų senojo žemyno

šalių. Reikšminga, kad dalis rusų prisidėjo prie šios užduoties sprendimo
kūrybišku ir produktyviu darbu. Ypač švietimas ir kultūra, krašto apsau
ga — sritys, kuriose rusai paliko itin ryškų pėdsaką. Sykiu lietuvių visuo
menės interesai tapo vienu iš esminių veiksnių, lėmusių etninių mažumų

integracijos į darbo rinką galimybes. Būtent gebėjimas laiku suvokti šiuos
interesus, išmokti lietuvių kalbą ir išnaudoti savo įgūdžius kintančiomis
darbo rinkoje sąlygomis leido daliai rusų sėkmingai konkuruoti su lietu
viais ir kitomis etninėmis grupėmis. Kiti rusai dėl ribotos Lietuvos dar
bo rinkos, pažeidžiamo teisinio statuso ir etninės daugumos nacionalizmo
patyrė įvairius socialinius sunkumus ir materialinius nepriteklius, kuriuos

buvo linkę spręsti emigruodami į labiau išsivysčiusias Europos šalis ar
ba pigios darbo jėgos laukiančias Pietų Amerikos valstybes.
Atlikti tyrimai taip pat padėjo nustatyti, dėl kokių priežasčių rusų
integracijos į Lietuvos darbo rinką sėkmės varijavo su nepritapimo atve

jais. Dalis rusų, stokodami įgūdžių arba nerasdami palankių jų pritaiky
mo galimybių, dažnai išgyvendavo neišsipildžiusių profesinių lūkesčių
pojūtį. Būdinga, kad tokios socialiai pažeidžiamos individų grupės išeitį
iš susiklosčiusios padėties matė ne tiek savo profesiniame tobulėjime,

kiek migracijos į kitas šalis alternatyvoje. Dalies rusų nusivylimą statusu
Lietuvos darbo rinkoje didino tai, kad jie stokojo lėšų emigracijai į šalis,
kuriose tikėjosi rasti palankesnes įsidarbinimo sąlygas. Būtent tokie in

dividai tapo vienais iš pasyviausių socialinių procesų dalyviais ir daž
niausiai kliovėsi ne savo gebėjimais ar išradingumu, bet gera Lietuvos
vyriausybės valia. Manytina, kad šis lūkestis buvo nepagrįstas, nes vy

riausybės galimybės taip pat buvo ribotos ir ji tiesiog nepajėgė aprūpin
ti darbu visų šalies gyventojų. Tad XX a. ketvirtajame dešimtmetyje
rusų nusivylimas lūkesčiais iš dalies sutapo su bendra nedarbo Lietuvo
je augimo tendencija. Esminis skirtumas, kad kai kurios etninės grupės

(pvz., žydai) turėjo daugiau finansinių išteklių ekonominės laimės svetur
paieškai, tuo tarpu rusai - mažiau.
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Rusų visuomeninių organizacijų tinklo (1920-1940) veiklos rezultatai
vertintini dvejopai. Nors šie rezultatai byloja apie dalies rusų gebėjimą
susivienyti bendrų tikslų įgyvendinimui ir vykdyti kolektyvinę veiklą,
tačiau mažai abejonių, jog liko neišnaudotos ne tik tokio susivienijimo
galimybės, bet ir sąveikos su kitomis šalies etninėmis grupėmis potencia
las. Susibūrimas į kultūros ir švietimo, labdaros, savišalpos, religines ar
ekonomines organizacijas leido rusams daugiausiai patenkinti tautinius
interesus ir išspręsti dalį socialinių problemų. Kita vertus, būtent tokių
visuomeninių organizacijų dominavimas liudija, kad šis tinklas santykinai
menkai pasitarnavo rusų integracijos į Lietuvos visuomenę įgūdžiams
stiprinti. Tautinių interesų iškėlimas virš likusių ir dažnas rėmimasis nuo

savais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais lėmė labiau gynybinį nei
socializuojantį (t. y. stiprinantį sąveiką su kitomis etninėmis grupėms)
rusų visuomeninių organizacijų vaidmenį.

Derėtų pridurti, kad pastarąją tendenciją lėmė ne tik pačių rusų nuos
tatos ar prastas gebėjimas formuluoti platesnius nei tautinius tikslus, bet
ir pačios Lietuvos visuomenės refleksija. Lietuvos kaip tautinės valstybės

pobūdis prisidėjo ne tik prie etninės daugumos interesų išaukštinimo ir
tautinės ideologijos sklaidos, bet taip pat laipsniškai sumenkino prielaidas
įvairių pilietinių susivienijimų formavimuisi. Taigi, etninių mažumų or
ganizacijų tikslai ir į savo tautinius interesus nukreipta veikla dažniausiai
žymėjo efektyvaus instrumento lietuviškojo nacionalizmo sklaidos neu
tralizavimui paiešką. Rusų visuomeninių organizacijų veiklos pavyzdžiai
(pvz., Kauno rusų gimnazijos rūmų statyba) iš dalies liudija, jog pasitai
kė rusus ir kitas etnines grupes siejančių interesų, tačiau šie interesai

veikiau buvo fragmentiški, nei orientuoti į ilgalaikio bendradarbiavimo
perspektyvą.
Manytina, jog rusų socialinės adaptacijos Lietuvoje sėkmės vertinimas,
ypač iš sociologinės perspektyvos, sunkiai atskleistinas įvykusios ar ne
įvykusios integracijos sąvokomis. Aptariamas rusų atvejis tik patvirtina,
jog socialinė adaptacija - dinamiškas procesas, o jo rezultatas arba so

cialinės adaptacijos tipas - kintantis. Šalyje per dvidešimtmetį įvyko
įvairių politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių pokyčių. Jie neiš
vengiamai veikė etninės daugumos ir etninių mažumų santykių pobūdį.
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Lietuviams virstant laipsniškai iš kiekybinės į kokybinę Lietuvos visuo
menės daugumą, smarkiai kito sąlygos etninių mažumų narių tapatumo

raiškai, pilietinio ir socialinio statuso įtvirtinimui. Būtent nuo pokyčių
šiose dimensijose klostėsi daugiau ar mažiau palankios prielaidos vienam

iš etninių mažumų socialinės adaptacijos tipų: integracijai, asimiliacijai,
marginalizacijai arba separatizmui. Rusų atvejo analizė patvirtina, kad
etninių mažumų separatizmo nuostatos gali transformuotis į integracijos
siekį, tuo tarpu nepalanki šiems siekiams etninės daugumos refleksija -

skatinti prielaidas etninių mažumų asimiliacijai arba marginalizacijai. Šios
analizės rezultatai taip pat liudija, kad socialinės adaptacijos tipas - ne
tik rusų sąveikos su visuomene, bet ir individualių prioritetų išraiška.

Prioritetai gali skirtis atsižvelgiant į individų pažiūras, teisinį ir socialinį
statusą, tikybą ir kt. Taigi, vyraujantys išlikusiuose šaltiniuose ir lietuvių
istoriografijoje rusų socialinės adaptacijos vaizdiniai yra saviti ideologiniai
konstruktai, kurie neatspindi šios etninės grupės ar atskirų jos narių pri
sitaikymo Lietuvos visuomenėje variacijų.
Atliktos rusų pilietinės savivokos Lietuvoje analizės duomenys - vie
nas iš argumentų, rodančių šios etninės grupės socialinės adaptacijos

įvairialypiškumą. Šie duomenys leidžia teigti, kad adaptacijos sėkmei
buvo svarbus rusų pastangų ir lietuvių refleksijos į šias pastangas rezul
tatas. Integracija sunkiai pasiekiama be pozityvios refleksijos. Nors rusai
įvairiais būdais demonstravo lojalumą Lietuvos valstybei, tačiau nefor
malia kliūtimi integracijai į visuomenę tapo rusų negatyvus tapatumas,

kurio jiems nepavyko visiškai atsikratyti iki pat 1940 m. Rusų vaizdinys
tuometėje lietuvių visuomenėje daugiausiai atsispindėjo per Rusijos im
perijos laikotarpio segmentų (valdininkų, kolonistų, šventikų ir kt.) veiklos
prizmę. Nuolat iškylantis poreikis paneigti simpatijas buvusiam politiniam
režimui ir priminti lojalumą vyriausybei veikiau bylojo apie rusų pilie
tinės integracijos į Lietuvos visuomenę problemas nei sėkmę. Lojalumo
demonstravimas neabejotinai buvo socialinės adaptacijos išraiška. Vis
dėlto faktas, jog rusai retai reiškė nepasitenkinimą savo pilietiniu statusu
(šalyje vyravo spaudos leidinių cenzūra) a priori nereiškia, kad jie buvo
gerai integruota Lietuvos visuomenės grupė. Nelygiavertės padėties vi

suomenėje suvokimui individams dažniausiai būtinas minimalus juridinis
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išprusimas. Tuo tarpu rusai, kurie pasižymėjo prasčiausiais tarp visų Lie
tuvos etninių grupių raštingumo rodikliais, veikiausiai nebuvo gerai su

sipažinę su pilietinių teisių abėcėle.
Derėtų pridurti, kad ne tik porevoliucinio srauto migrantai dėl anti-

sovietinių pažiūrų, tačiau ir dalis rusų senbuvių dėl palyginti sėkmingų
jų socialinės adaptacijos Lietuvoje pasekmių (įgyto socialinio statuso,
profesijos, nekilnojamojo turto, dalyvavimo visuomeninėse organizaci

jose ir kt.) pirmaisiais okupacijos mėnesiais tapo potencialiais Sovietų
Sąjungos slaptosios žvalgybos susidomėjimo ir represijų objektais. In
dividai ar segmentai, kurie per dvidešimtmetį palyginti sėkmingai pri
sitaikė susiklosčiusioje Lietuvos politinėje, socialinėje, ekonominėje ir
kultūrinėje terpėje, susipažino su krašto kultūra ir tradicijomis, laipsniš
kai atrado kelius į glaudesnę sąveiką su lietuvių visuomene, buvo pri

versti trauktis į Vakarus arba stebėti 1940 m. žygiuojančią Kauno ir
kitų miestų gatvėmis Raudonąja armiją. Taigi, Lietuvos sovietinė oku

pacija tapo lemtingu veiksniu ne tik lietuvių ar žydų, tačiau ir dalies
rusų gyvenimo pokyčiams. Pasak vienos iš N. Kasatkinos rusų inteli

gentijos tyrimo respondenčių, „prieš jai ateinant (Raudonajai armijai aut. pastaba), mes laukėme svečių iš Klaipėdos. Aš išėjau į miestą, kad

ką nors nupirkčiau, ir pamačiau žygiuojančią Raudonąja armiją. Sugrį
žusi apžvelgiau gražiai padengtą nėrinių staltiese stalą, gėles, kavos
servizą, pyragaičius ir pagalvojau: daugiau šio ramaus gyvenimo nebus"

(Kasatkina 1994: 156-157). Susidorojimas su „liaudies priešais" iš tie
sų nežymėjo ribos tarp rusų ir „kitų". Tad vieni rusai buvo represijų

vykdytojai (nors nederėtų užmiršti, kad Raudonąją armiją ar sovietų
represines struktūras sudarė ne vien rusai), kiti tapo kolaborantais arba
klasiniais priešais ir represijų aukomis. Rusai sovietinėje Lietuvoje kitokio mentaliteto ir tapatumo visuomenės grupė.
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Russians in Lithuanian Society in 1918-1940:
the Construction of Historical Retrospective

Introduction
The development of sočiai history and interdisciplinary research provides
researchers with the impetus to offer new interpretations of well-known
historical events and processes. Studies reinterpreting the histories of
Lithuanian ethnic minorities are part of this development. The monograph
presented here is not the first attempt to analyse various aspects of the

situation of Russians in Lithuania in 1918-1940, yet its distinctiveness
lies in the selection of research priorities. To date, most studies of the
Russian minority focused on the analysis of its historical and cultural
situation. Issues such as the integration of the Russian intelligentsia in
the cultural life of Lithuanian society and activities of Russian religious
communities (Orthodox and Old-Believers) have been analysed in detail

in the past (Kasatkina 1994, 1997; Marcinkevičius, Kaubrys 2003;
Laukaitytė 2003, Potašenko 1997, BapaHOBCKHH, FIoTaiueHKO 2005;
KoBTyH 2003). The focus of this study is first and foremost on the sočiai

situation of the Russians in Lithuania in the intenvar period (1918-1940),
which is analysed not only from a historical, but also from a sociological,
perspective. Cultural and religious issues are analysed only in relation to

the main priority of the study.
To date, Lithuanian historians have mostly focused on the activities

of single segments of the Russian minority or Russian public figures.
Yet, the analysis of the experiences of one religious community or one
sočiai segment fails to reveal the overall Russian sočiai situation in
intenvar Lithuania. Although the intelligentsia had a significant status in
society, their activities did not represent the situation of most Russians
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living in Lithuania. The perspectives of farmers, artisans, vvorkers, and
others should also be taken into account. Furthermore, the interaction
betvveen different segments of Russian minority should be analysed. Did
this interaction contribute to higher consolidation of Russians? Or perhaps
sočiai differences posed significant obstacles to the aspirations of increased
unity? These ąuestions are the subject of this monograph.
This monograph attempts to avoid ethnocentric interpretations of the
Russian sočiai situation in Lithuania by taking into account not only the
sočiai attitudes of the ethnic majority, but also those of the Russian
minority. Such an analysis of events and processes provides a better
understanding of how visions of a statė's sočiai development are generated
by revealing that ethnic minorities, as well as the ethnic majority, have
particular aspirations and draw on particular measures to achieve them.
The novelty of this study is that Russians are not treated as a homogenous
community. Differences in legal and sočiai status, education, political
views, and tnotivation for sočiai adaptation are taken into account.
Therefore, particular attention is given to the comparison of the situation

of the Russians that settled in Lithuania before World War I and the
migrants that came from the Soviet Union after the October Revolution
in 1917. In some cases, the sočiai situation of the Russians in Lithuania

is compared to the situation in the neighbouring Baltic States and in
other centres of migration (France, Czechoslovakia, and Germany).
One of the important motives of the monograph is to demonstrate
that images of ethnic minorities in contemporary Lithuanian society are
not always factual. The historical experiences of the ethnic majority and
ethnic minorities have often been used to construct various ideological
stereotypes, which were especially widespread in the period of Sąjūdis
(Reform Movement of Lithuania), since 1988. During this wave of
Lithuanian nationalism, ethnic minorities were trying to answer the
ąuestion 'how did we come to be in Lithuania?' and to establish historical
ties with the Lithuanian statė and society. Various interpretations of the
unknown past of the period of independence (1918-1940) constructed
images of ethnic relations that had no objective grounds. A retrospective
analysis of the Russian sočiai situation enables a review of such ideological
constructs.
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This monograph was prepared in 2007-2009 at the Centre of Ethnic
Studies of the Institute for Sočiai Research. It is the main result of the
project Russians in Lithuanian Society in 1918-1940: the Construction
of a Historical Retrospective. The project was initiated by the esteemed

Lithuanian sociologist Natalija Kasatkina (1949-2008). She was the
initiator of the first historical research of the Russian sočiai situation and
significantly contributed to the actualisation of this topic. Natalija
Kasatkina developed the general structure of the study and worked closely
on the first two chapters of the book, yet her premature death prevented
her from realising all the plans. Andrius Marcinkevičius, a historian and
the co-author, completed the study. The monograph consists of five
chapters that discuss demographic issues, education in the Russian
language, Russian labour and economic activities, the activities of Russian
public organisations, and the issues of Russian sočiai adaptation. These
issues were examined using archival documents, published data, the
analysis of Lithuanian and Russian press, and the most recent Lithuanian
historical studies. The study is illustrated with photos and pictures from
various Lithuanian museums.

1. Historkal'demographkal essay
The first chapter of the book looks at the construction of ethnic and
religious categories in the censuses of the Russian Empire (1897) and
Lithuania (1923). The authors draw attention to the fact that a census is
not only an enumeration of the population, but also an ideological
construct. Therefore, aims of censuses, factors influencing survey
procedures, and categories used to organise data mušt be analysed. The
comparison of 1897 and 1923 censuses shows that different governments
constructed dissimilar images of society by regulating survey procedures
and distinguishing criteria that were important in the enumeration of the

population. The ideological aspects of the 1897 census have been criticised
by Lithuanian historians, but such aspects of the 1923 census have not
yet been analysed.
An important aspect of each census is the categorisation of population
according to various features (for example-ethnic origin, religion, and
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legal and sočiai status). In records of the 1897 census, due to the political
interests of Russian Empire, Russian was alvvays presented at the top of
the list of ethnic categories. Moreover, three East Slavic tongues^Great
Russians, Little Russians, and White Russians-were listed under the
Russian ethnonym. The results of the 1897 census were an important
representation of successful colonisation carried out in peripheral regions
of the empire. By manipulating categories and census data, authorities
were able to inflate the numbers of people of Russian ethnicity, thereby
asserting the empire's right to govern territories that 'have been inhabited
by Russians for ages'. The results of the 1897 census enabled the
government to claim that Russians in Lithuanian provinces were not
episodic residents and that the government's attention to their needs was
substantiated. At the šame time, due to political reasons, the numbers of
local residents were diminished. For example, the separation of Lithuanians
and Samogitians into two different ethnic categories allowed the
construction of an image of Lithuanians as an immature ethnic group,
unprepared for independent political existence.
The 1923 census in the nation-state Lithuania was also influenced by
ideological motives, since the government was inclined to construct the
image of a monoethnic society. The main ethnic category in this census
was Lithuanians, while ethnic minorities were listed according to their
numbers-from the most to the least numerous. In this case, the separation
of Lithuanians and Samogitians into two categories did not represent the
interests of the ethnic majority, yet the separation of Russians, Ukrainians,
and Belarussians into separate ethnic categories helped highlight their
fragmented nature in Lithuanian society. Further Lithuanian statė policy
and proportional attention to the needs of ethnic minorities was largely
based on the results of the census.
Researchers often do not make any distinction betvveen contemporary
and historical understanding of the category Russian, thereby constructing
essentialist understanding of group identity. Changes in the categorisation
of identity are rarely analysed in Lithuanian historical research. Yet,

criteria used for determining the ethnic identity of citizens are especially
important in census research. In the 1897 census, the language spoken
determined the ethnicity of residents. Therefore, researchers attempting
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to reconstruct the ethnic composition of Lithuanian provinces should
distinguish the linguistic criterion from other criteria used to determine
ethnic identity. By comparison, the definition of ethnic identity in the
1923 census was based on self-determination. Yet, in this case, the spectre
of ethnic categories might have been too narrow for some individuals.
It is important to analyse what factors influenced individuals in determining
their ethnic identity; was it religion, mother tongue, or language that the
individual špoke? How did census takers react to individuals that were

ambivalent about their ethnic identity?
The construction of religious categories was influenced by factors
similar to the construction of ethnic identities. The main religious category
in the 1897 census was Orthodox, which was listed first in the records

of religious identities. This prioritisation of Orthodoxy paralleled
progressive strengthening of its status as the only statė religion. The
second place in the list of religious identities was given to Old Believers,
which, although discriminated against and persecuted in the Russian
Empire until 1905, nevertheless represented one form of Russian identity.
In contrast, in the 1923 Lithuanian census, priority was given to Roman
Catholics, thereby constructing the image of Lithuania as a Catholic statė.
The category 'Roman Catholics' represented 85.7 per cent of the population
and was listed on top, while other religious identities were listed according
to a certain hierarchy-starting with Western and Eastern Christian
communities and ending the list with Muslims. Most residents who
identified themselves as Russians were Old Believers (63 per cent) and
Orthodox (35.7 per cent).
Categories representing the legal status of residents can also have an
important impact on the representation of the ethnic composition of the
population. In the 1923 census, all Lithuanian residents were divided into
citizens and aliens (or non-citizens). Only citizens were categorized
according to their ethnic identity, while aliens were identified only by
their citizenship. This decision of the authorities determined that categories

of ethnic identity and places of residence represented only the citizens
of the Republic of Lithuania in the 1923 census. Hence, Russian migrants
from the Soviet Union were not included in the ethnic category 'Russian'
since they were identified as refugees or stateless persons. Based on
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information from other sources, it can be estimated that migrants from
the Soviet Union constituted about 2000-8000 persons. Yet, migrants
were not a sedentary group, and it can be assumed that only a smaller

part of them stayed in Lithuania and obtained Lithuanian citizenship,
since a majority of migrants moved to other European countries searching
for more favourable living conditions. Nevertheless, the construction of
ethnic categories in the 1923 census de facto excluded migrants from
the Soviet Union and made them an invisible part of the Russian minority
group.
According to the 1923 census data, 50,460 Russians lived in Lithuania

(excluding the regions of Vilnius and Klaipėda and migrants from the
Soviet Union). They constituted 2.5 per cent of the entire population and
were the fourth largest minority group in the country. The majority of
Russians (82 per cent) lived in rural areas, but rarely resided in compact
communities. The highest percentage of Russian residents was in the
districts of Zarasai (15.4 per cent), Rokiškis (6.6 per cent), Kaunas (5.8

per cent), Utena (4.5 per cent), Šiauliai (2.6 per cent) and Ukmergė (2.4
per cent). In some communes (Lithuanian: valsčius), Russians constituted
from one-fifth to one-third of all residents. Russians constituted the
smallest percentage of residents (3.2 per cent) in small towns (up to 2000
residents), which was the lowest percentage of all ethnic groups. On the
other hand, Russians constituted 14.8 per cent of the residents of the
largest Lithuanian cities. The highest percentage of Russians was in the
cities of Zarasai (18.9 per cent), Ukmergė (5.2 per cent), Jonava (3.7 per
cent), Panevėžys (3.3 per cent), Kaunas (3.2 per cent), Raseiniai (2.5 per
cent), and Jurbarkas (2.5 per cent). The largest numbers of all Russians
living in urban areas resided in Kaunas (39.1 per cent), Panevėžys (8.5
per cent), Ukmergė (7.4 per cent), and Šiauliai (4.1 per cent).
Increases in the number of Russians in Lithuania before 1940 can be
explained by several waves of immigration from Russia. Old Believers
immigrated to the Lithuanian-Polish Commonwealth from the Russian
Empire in the 17* and 18th centuries, seeking asylum from religious
persecution that started after Nikon's reforms in 1650-1666. Local
landlords welcomed the immigration of Old Believers to the territory of
Lithuania as it served their economic interests (most Old Believers were
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farmers and artisans). The number of Russians in Lithuanian territory
significantly increased in 19* century and the beginning of the 20th century
as the govemment of Russian Empire, aiming to colonize the region,
encouraged the migration of Russians to Lithuanian provinces. The
majority of bureaucrats and military settled in large cities, while Russian
landlords and farmers were given land in rural areas of the provinces.
Yet, the number of Russians that came during this wave of immigration

significantly decreased at the beginning of World War I, when many
residents of Lithuanian provinces were evacuated to the eastern parts of
the Russian Empire. Only a minority (40 per cent) of evacuated residents

came back to Lithuania after 1918 (Skipitis, 1967). In 1920, the Lithuanian
government started to control the flow of refugees, gradually limiting the
return opportunities of imperial bureaucrats and their children (refugees

could freely travel in the territory of Lithuania from 1918 until the
summer of 1920; from the summer of 1920 refugees of non-Lithuanian
origin were increasingly barred from entering the country). Russian
evacuees that had lošt their documents or did not have relatives in
Lithuania were not allowed to return to the country after 1921. On the
other hand, quite a large number of refugees came to Lithuania after the

October Revolution (1917) or during the Russian civil war (1918-1920).
These migrants represented various sočiai segments (academics, artists,
military officers, engineers, workers, and artisans).

2. Organizing education ofRussians in Lithuania in 1918-1940:
challenges ofidentity and integration
The second chapter of the book analyses factors that influenced the status
and development of education at institutions teaching in the Russian
language in Lithuania. It is focused on the educational priorities of these
institutions, the expectations of Russian education activists, and their
relation to the educational policy of the ethnic majority. The status of
ethnic minorities and the prospects for education in a minority language
was largely dependent on the interests and readiness of Lithuanian society
to provide space for the self-expression of ethnic minorities. After years
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of oppression by the Russian empire, the Lithuanian educational system
was orientated towards the creation of national (i.e. Lithuanian) schools
and national (i.e. Lithuanian) upbringing. Ethnic minorities, at least until
the 1926 coup d'ėtat, were provided with opportunities not only to educate
their children in Lithuanian language schools, but also to establish schools
teaching in their own languages. For the Russian minority group, Russian
language schools were an important instrument for the preservation of
ethnic, religious, and cultural identity. Yet, these schools were not oriented
solely towards preservation of an ethnic identity; the notion of integration
into Lithuanian society was also emphasized in their curriculum. The

aim of preparing children for independent life in Lithuanian society
encouraged Russian education activists to develop a netvvork of Russian
language schools that was to cover all areas densely inhabited by Russian
communities.
The network of Russian schools mostly included primary schools. Its

development can be divided into three periods: (1) expansion (1919—
1927), (2) stabilisation (1927-1929) and (3) crisis (1929-1940). In 1919,
there were three primary schools with Russian as a language of instruction.
The number of schools increased in the subseąuent years: five in 1921,

nine in 1923, eleven in 1925, and fifteen in 1926. The peak of the
development of Russian language schools was reached in 1927, when
the number of schools rose to sixteen. Beginning in 1929, the opposite
trend can be observed; the number of schools consistently decreased until
it stabilised at the low of three or four schools in 1933-1940 (Kaubrys
2000). The netvvork of primary schools was better developed in cities
than in rural areas. All primary Russian language schools, except one
private school in Kaunas, were public and funded by the government or
municipalities. Additionally, some schools were funded by Russian public
organizations and by parishes of religious communities, but their support
was limited because of the scarcity of financial resources. In 1920-1940,
secondary education in the Russian language was provided by a private
gymnasium in Kaunas established by the Society of Kaunas Russian
Teachers to Support Russian Schools. Education in this gymnasium cost
money, so it was mostly attended by children of urban residents or
vvealthy farmers.
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In Lithuania, organizing a network of education in the Russian
language was dependant on an educational system that represented the

values of the majority and that gradually started to limit the possibilities
of self-expression for other ethnic groups, especially after the 1926 coup
d'ėtat. Beginning in 1925, a number of decisions disadvantageous for
ethnic minorities were made: in 1925 Lithuanian pupils were banned
from attending non-Lithuanian schools and in 1927 children were admitted
to schools according to the records of identity in their parents' passports.

Beginning in 1936, the composition of ethnic minority schools had to
be mono-ethnic, but the šame rule did not apply to Lithuanian schools.

Children from mixed families (in which one parent was Lithuanian) had
to attend Lithuanians schools. By the end of the 1930s, the government

had significantly limited the freedom of establishing new ethnic minority
schools by increasing the minimum number of schoolchildren to 50 (in
1922 the minimum number was 32). Lithuanian language reąuirements
were also introduced in minority schools. Initially, only teachers were
required to learn Lithuanian, yet later all school documents had to be
vvritten in the official language and some of the schools' courses had to

be taught in Lithuanian (Šetkus 2000).
The educational policy of the Lithuanian government was not the only
barrier that thwarted the successful development of a netvvork of Russian
language schools. Material deprivation, a significant discrepancy between
the values of different segments of Russian community, a lack of
consolidation among urban intellectuals and rural communities, and sočiai
and demographic characteristics (spatial dispersion, illiteracy, poverty,
etc.) were other factors that encumbered the development of Russian
schools. The efforts of Russian education activists and clergy were often
unrevvarded since many Russian peasants were indifferent to new
educational opportunities. Petty artisans and peasants were more concerned
with passing on vocational skills than formally educating their children.

According to the 1923 census, only 38.4 per cent of Russians (older than
10 years) were literate. The literacy rate was higher only in urban centres
such as Kaunas (69 per cent), Šiauliai (64.1 per cent), Panevėžys (52.4
per cent), and Ukmergė (59.5 per cent), as well as in the administrative

districts of Vilkaviškis (68 per cent) and Marijampolė (64.4 per cent).
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The regions in north-eastern Lithuania, densely populated by Old
Believers, had the lowest rate of Russian literacy: 27 per cent in Rokiškis
and 24 per cent in Zarasai districts (calculated from data provided in
Lietuvos gyventojai 1925). The literacy rate of other ethnic groups in
Lithuania was considerably higher than that of Russians. Furthermore,
the lack of bureaucratic communication skills among leaders of rural
Russian communities also contributed to the difficulties in the development
of a netvvork of Russian language schools. By the middle of the 1920s,
literacy and communication in the offi cial statė language was becoming
increasingly important in Lithuania, and poor command of the Lithuanian
language, particularly the written language, became an important constraint
in establishing and maintaining Russian schools in rural areas. The
Ministry of Education and local municipalities, which were responsible
for the funding of schools, could refuse to accept applications not vvritten
in Lithuanian or filled with spelling or grammar mistakes.
The thwarted growth of a network of Russian schools had an effect
on the language skills of Russian children. Participants at the First
Congress of Russian teachers and education officers (1926) regrettably
observed that children were often unable to write (more seldom to read)
in Russian. They maintained that the bilingual environment had negative
effects on Russian language skills; children's speech contained many
pronunciation errors, they had very limited vocabulary, they used poor
grammar, and they often mixed Lithuanian and Russian grammar rules.
Instances in which a child with a Russian name (e.g. Ivan Yermolayev)
could not speak or poorly understood the Russian language were
disconcerting to the Russian intellectual community (Tmmhhckhh 19271928). The remarks about poor Russian language skills were made when
the netvvork of Russian language schools was still being developed, so
it can only be speculated what discussion would have taken place if a
similar congress had been held in the 1930s, when the number of students
in Russian schools was steadily decreasing. Children attending Lithuanian
schools were offered Russian language classes, but only if there was a

group of at least 20 (beginning in 1936) and later (beginning in 1939)
of 32 students (Šetkus 2000).
Besides language, an important element in the construction of Russian
identity was religious education. School and church were closely connected
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in Lithuania. Unlike in other European centres of immigration, where all

religious education fell into the hands of the Orthodox Church, Russians
in Lithuania formed two religious communities: Old Believers and
Orthodox. Religious leaders of these two groups freąuently expressed
their opinion about youth education and actively supported the educational
initiatives of secular Russian organizations. In 1924, the Lithuanian

Orthodox Eparchy (of the Moscow Patriarchate) obliged priests to attract
more children to schools and to educate schoolchildren about the teachings

of the Russian Orthodox Church. Although the limited development of
Russian language schools did not allow all expectations concerning
religious education to be met, religion classes became an important
element of the construction of a Russian identity. The clergy of the

Lithuanian Orthodox Eparchy maintained that children should be taught
Church Slavonic and church singing skills, yet these disciplines were not
included in the curriculum of Russian primary schools due to regulations
imposed by the Lithuanian government. Protopresbyter Eustathios Kalisskij
{Eecmacpitū Kcuiucckuu) regretted that the involvement of the younger
generation in church life was decreasing and predicted that the number
of parishioners able to read in Church Slavonic would decline severely,
while the meaning of prayers and hymns would be lošt to people unable
to understand the language. In the 1930s, Russian children already
encountered diff
iculties in churches due to insufficient knowledge of their
native language and Church Slavonic. Reacting to manifestations of

decline in religious identity, the Lithuanian Orthodox Eparchy published
a special prayer book prepared by a priest, Gerasim Shorets (TepaciiM
lllopeų), which included the Russian alphabet, Russian reading exercises,
and prayers translated into the Lithuanian language.

3. Labour and economic activity ofRussians in Lithuania
The only source of information about the division of labour among

Russians is the 1923 census. According to the data of the census, there
were 33,676 economically active persons in the Russian minority group.
The absolute majority of them (78.5 per cent) worked in agriculture.
Others were employed in industry (7.5 per cent), public service (3.2 per
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cent), trade (0.8 per cent), and transport and communication services
(1.1 per cent). These data reflect the economic activity of those Russians

that obtained Lithuanian citizenship before 1923. The majority of Russians
that worked in areas other than agriculture emigrated from Lithuanian

provinces at the beginning of World War I. This fact explains the high
percentage of Russians engaged in agriculture in 1923. The emigration
of professionals was partly compensated for by a new wave of immigration
from the Soviet Union, but the economic activity of migrants was not
recorded in the census. Other sources provide only fragmented information
about the economic activity of migrants, and therefore definitive
conclusions cannot be drawn about their labour practices.
Employment possibilities for migrants from the Soviet Union depended
not only on individual skills, but also on the level of economic and
cultural development of the country. Agrarian countries with underdeveloped
industry were less open to migrant work opportunities than the industrial
statės of western and centrai Europe. The rebuilding of industry in France,
Germany and Czechoslovakia reąuired a lot of cheap labour. Russian
migrants were welcomed as workers in these countries since a majority
of the migrants were physically strong young men from the former units
of White army. The integration of migrants into the Lithuanian labour
market was much more complicated since country's economy was based
on agriculture, food production, and light industry. Furthermore, the
network of cultural and educational institutions open for the work
opportunities of migrants was especially narrow because the government
of Lithuania was not so interested in encouraging the massive immigration
of professionals as, for example, Czechoslovakia. The peripheral character
of the Lithuanian economy and culture offered employment possibilities
only to a very limited number of migrants.
The Russians who lived in Lithuania for a long time were mainly
interested in securing favourable conditions for agriculture. Russian
farmers met agricultural reform, started in the 1920s, unenthusiastically
and argued that this reform forced them out of agriculture or reduced
their income. Small farms were not able to cater to the needs of all
members of usually large Russian families. Therefore, Russian youth was
forced to look for education and employment in cities. Illiterate older
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farmers, on the other hand, preferred staying in villages, learning new
crafts or looking for work in factories. Rural Russian residents were the
least integrated into the Lithuanian labour market.
Lack of employment opportunities in Lithuania led some Russians to
consider emigration. In 1920s some left to important centres for emigrants
in Europe. It is difficult to provide an exact number of emigrants because
the Lithuanian government did not keep any record of economic emigration
until 1928. According to the Lithuanian Statistics Bureau, 923 Russians
emigrated from the country in 1928-1939 (this number does not include

those who emigrated illegally). In the 1930s, the most popular destinations
for emigrants were countries in South America (Brazil, Paraguay) and
the Soviet Union. Emigration to these countries did not require retraining
since a majority of emigrants could continue working in agriculture.
Employment opportunities of Russians in Lithuania depended on the
professional development of Lithuanian society. Before World War I,
most Lithuanians were employed in agriculture, while Jewish, Germans,
Russians and Poles mostly lived and worked in cities. In the 1920s,
ethnic minorities, especially professionals, could successfully compete in
various segments of the labour market since Lithuanian society lacked
educated elites and workers. In this period, Russians, both citizens and
immigrants, could flnd employment in public and private institutions,
doing both intellectual (i.e. public servants, lawyers, teachers, artists, etc.)
and physical (construction, industrial, transport, etc.) work. Although

Russians that had Lithuanian citizenship had fewer legal difficulties in
finding employment, they often lacked the necessary skills that many
migrants from the Soviet Union possessed.
The position of Russians in the labour market also depended on the
interests and readiness of the ethnic majority to provide employment
opportunities for members of ethnic minorities and migrants. The
Lithuanian government was interested in the ąuick preparation of
Lithuanian professionals and creation of favourable conditions for their
employment. This tendency became especially evident after the 1926

coup d'ėtat. Providing employment opportunities for migrants from other
countries did not flt well with the increasingly nationalistic political
program of the Lithuanian government. Foreign professionals were
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employed in statė institutions only when no local specialists could be
found (the prime examples of such employment were Russian ballet
artists in the State Theatre and academics at Vytautas Magnus University).
In the 1930s, employment opportunities for ethnic minorities and migrants
started to diminish. Economic migrants started to be treated as an
unnecessary work force that reduced employment opportunities for
Lithuanians, while jobs in public service were mostly offered only to
Lithuanians. Russians had to turn to the private sector for employment,
where they had to compete with Jewish or Germans who had secured
strong positions in trade and industry even before Word War I.
The position of the Lithuanian government concerning the employment
of migrants was similar to other nation-states in Eastern Europe. Countries
in western and centrai Europe developed a more moderate position toward
the residence and employment of Russian migrants. In 1924 the League
of Nations issued its first identity cards, better known as Nansen passports,
to stateless refugees. These cards guaranteed legal and political rights in
various countries. Russian emigrants from the Soviet Union could also
obtain these identity cards, yet, as remaining sources demonstrate, the
initiatives of the League of Nation to provide migrants with sočiai support
were met rather apathetically by the Lithuanian government.

Russian employment possibilities also depended on their ability to
adjust to the Lithuanian cultural environment. Especially important was
the ability to learn the Lithuanian language since the level of knovvledge
of the language often determined employment possibilities. Due to
language difficulties, many Russians chose occupations that did not

reąuire good knowledge of the Lithuanian language and jobs in which
competition with Lithuanians was the weakest. The list of such occupations
included engineers, construction vvorkers, transport and communication
specialists, doctors, employees at private enterprises, etc. Fewer Russians
were employed in the public service, banks, and educational institutions.
Applicants to these positions often had to pass a Lithuanian language
exam, and employees who did not pass this exam in a given period of
time had to leave their j ob. The reąuirement to prove Lithuanian language
skills was introduced gradually. In the first years after World War I, the
main criteria for employment were education and professional skills,
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which enabled many Russians to find jobs in various fields. The situation

changed in the 1920s when public institutions initiated several legal acts
regulating the public use of the Lithuanian language. In the 1930s, weak
knowledge of the Lithuanian language was already considered an
impediment to productive work in many statė institutions. The knowledge
of Lithuanian language among Russians rarely depended upon the time
spent in the country. Russians who worked in agriculture or had semi-

skilled artisan or industrial jobs usually could manage with minimai
Lithuanian language skills, while people who held high positions and
were in closer contact with Lithuanian society had a greater need and
motivation to learn the language.

4. Activities ofRussian public organisations
A netvvork of Russian public organisations was active in Lithuania in
1920-1940. Before 1920, councils of Orthodox parishes performed some
functions of public organisations. They were especially active in organising
material support for poor parishioners, which usually included the
distribution of food, shoes, clothes, and money. This support was used
by a wide spectrum of beneficiaries-both by Russians who had lived in
the country for a long time and migrants from the Soviet Union. Parish
councils also helped with finding employment. Special attention was paid
to the needs of children; they were provided with food, clothes, and
sometimes money necessary for education. The most effective support
mechanism was developed in Kaunas. The development of secular Russian

public organisations was highly influenced by the activity of the councils
of parishes.
It is dimcult to provide the exact number of Russian public organisations
in Lithuania as not all of them were formai, i.e. registered in the records
of county governments or the Ministry of Interior. The registration of
organisations with a small number of members was not mandatory, and
therefore sources of information about their activities are very scarce.
For this reason, the activity of organisations not registered in official
records is not analysed in this study. There were twenty-nine registered
Russian public organisations in Lithuania in 1920-1940. Twenty-two of
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them were active in Kaunas, and seven were active in other regions of
the country. The network of Russian public organisations expanded the
most in the 1920s. In 1923, there were six Russian public organisations
registered. The number of organisations increased in subseąuent years:
ten in 1926, twenty in 1929, and twenty-two in 1932. Beginning in 1935,
hovvever, the number of organisations started to decrease: twenty in 1935
and eighteen in 1938. The geographical unevenness of expansion was
often determined by religious affiliations. The creation of formai
organisations was more common in Orthodox communities, while Old
Believers rarely organised themselves in such a form.

The typology of Russian public organisations used by the Ministry
of Interior is problematic. Official records indicated only one form of
activity even if an organisation was involved in several different ones.
Russian charitable societies were active in providing material support for
poor people, and were also involved in the establishment of schools that
taught in the Russian language, the procurement of eąuipment and
teaching material to education institutions, and the fostering of Russian
ethnic culture. Political organisations not only participated in parliamentary
elections, but also were involved in attempts to improve the sočiai and
economic situation and to provide support for Russians to integrate in
the labour market. This blending of functions was especially common in
cities that had only one active Russian public organisation (e.g., Šiauliai,
Panevėžys, Ukmergė, and Zarasai). In official records, only one function
is indicated, however. According to the typology of the Ministry of
Interior, there were twenty-nine Russian public organisations: twelve
cultural and educational, six charitable, four economic, three religious,
two mutual aid, one political, and one sports.
Cultural and educational organisations aimed at preserving and
nourishing Russian ethnocultural identity as well as educating the young
generation in ethnic traditions. This aim was universal and coincided
with the needs of Russians from various sočiai segments. Although the
preservation of ethnocultural identity was also possible on a family level,

collective cultural activities provided people with possibilities to develop
a deeper understanding of Russian culture. Cultural and educational
organisations put on Russian poetry evenings, performances of classical
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Russian plays, and concerts of folk and religious music. These events
often involved performances of children attending drama, choir, or folk
music classes. Although the Russian intelligentsia was the most active
group in cultural and educational organisations, the main events were
intended for the broader public. The most important of them were Russian
Cultural Day and Russian Children s Day. An important achievement of
cultural and educational organisations was the construction and opening

of the Kaunas Russian Gymnasium building in 1925. The implementation
of this initiative required significant financial resources and unity of
Russian organisations. The building of the gymnasium became an
important venue for meetings and events of various organisations. It is
important to note that Russian cultural and educational organisations
managed to unite Russians from various sočiai segments around common
interests, while in other areas the interests of Orthodox and Old Believers
and migrants and citizens tended to diverge.
Charity organisations aimed to unite Russians to provide joint support
to the most vulnerable groups. Many Russians in Lithuania were in a
difficult material situation, but the old, ailing, orphans, and disabled
needed exceptional support. Charity organisations usually represented
their interests. Hovvever, the aims of these organisations were less
universal than the ones of cultural and educational organisations, because
each charity focused on the needs of a particular religious community.
Orthodox and Old Believers communities had different charity organisations
that rarely interacted. The Orthodox community developed the widest
network of charity organisations, covering Kaunas, Panevėžys, Ukmergė,
and Zarasai. The main income of all charity organisations came from
money collection on streets and profits from charitable events. Although
not all organisations managed to secure sufficient budgets, some were
very successful. From collected funds, the Russian Orthodox Women's
Charity Society of the Virgin Mary maintained a shelter for orphans and

the elderly. Children from the orphanage attended primary and secondary
schools and later were also sent to artisans' workshops to acąuire a
profession. The organisation also provided material support to lonely old
people and widows with children and supported prisoners with food
packages. The Kaunas Old Believers Women 's Charity Society also
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maintained an orphanage, but the two organisations were not in close
contact. Various support for poor schoolchildren was also provided by
Kaunas Russian Teachers to Support Needy Students of the Russian
Gymnasium, which financed medical treatment, boarding, and after-school
activities.
Religious organisations had aims similar to charitable societies (i.e.
support for the poor and children), but in their activities they focused
less on sočiai issues and prioritised the development of Russian religious
identity. The most active of such organisations was the Fraternity of St
Nicholas Russian Orthodox of Kaunas, which distributed religious
literature, arranged open lectures on religion and church history in Kaunas
Russian gymnasium and churches, and organised church music concerts.
Impoverished members of the Orthodox community were annually invited
to a charity dinner on the Day of St. Nicholas the Wonderworker
(December 19). Religious organisations also undertook maintenance of
most of the Orthodox Church buildings since the Lithuanian government
rarely allocated money for their renovation and repair.
Economic organisations were established due to the diff
icult material
situation of many Russians. They focused mostly on the needs of farmers
because the intelligentsia were rather well integrated in the Lithuanian
labour market. Economic organisations often differed in their aims. Some
were orientated to providing support to Russian farmers, thereby
encouraging their integration into Lithuanian society. The Kaunas Society
for Small Loans (also called the Russian Bank) provided farmers with
soft loans for the construction of farm buildings, purchase of agricultural
machinery and seeds, etc. Most of the farmers had small farms (up to
10 ha) and were not able to deposit significant funds. The Association
of Russian Immigrants provided legal and material support to migrants
from the Soviet Union. It opened a construction and renovation workshop
in Kaunas, maintained a Russian kindergarten, covered education costs
in the Kaunas Russian gymnasium for the children of migrants, and
organised summer camps for them. Other economic organisations promoted

the emigration of Russians to South America or Africa. They provided
information on work conditions in various countries and assisted in the
preparation of documents needed for emigration. The organisations that
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aimed for the deeper integration of Russians into Lithuanian society were
discontent with the activities of these organisations.
Political aims were pursued by only one Russian public organisation,
the Democratic Citizens Union of Russians in Lithuania, which participated

in Lithuanian parliamentary elections in 1922, 1923 and 1926, aiming to
mobilise the Russian electorate. During elections the party often formed
political alliances with other political actors from different ethnic groups,
but succeeded only once in 1923, when one Russian representative was

elected to the parliament. That year the Russian party participated in the
election in coalition with Polish and German political organisations. The
political activity of the organisation was often weakened by internal
conflicts, however. In 1926 the party presented two lists of candidates
for the election, but no representatives were elected. The passivity of the
Russian electorate and lack of charismatic leaders and comprehensive
political programs also contributed to the weak political representation
of Russians. The 1926 coup d'ėtat caused the suspension of the political
activities of Russians and other ethnic minorities.
The network of Russian public organisations first and foremost served
the interests of the Russian ethnic minority and rarely fostered interaction
with other ethnic groups. To some extent, Orthodox charitable societies
were an exception in this case since their members were of the Orthodox
religion, but represented different ethnic groups (Ukrainians, Lithuanians,
and Belarussians). Yet Orthodoxy did not provide a good ground for
interaction among Russians and Lithuanians due to the complicated past.
The Society of Kaunas Russian Teachers to Support Russian Schools
united teachers of different ethnicities working in the Kaunas Russian
gymnasium and was one of the most positive examples of cooperation
betvveen different ethnic groups in the intenvar Lithuania. The organisation
united teachers of Russian and Jewish ethnicity and included other
members of these ethnic groups in their activities. The financial support

of the Jewish community was vital for the construction of the Russian
gymnasium in Kaunas since the Russian community alone would not
have been able to finance the building. Such cooperation of two different
ethnic groups was rather uniąue in intenvar Lithuania.
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5. Sočiai adaptation ofRussians
In the analysis of the sočiai adaptation of Russians in Lithuania, three
important dimensions of this process are taken into account: legal status,
sočiai status, and ethnic identity. Changes in these dimensions to a large
extent determine the course of individual sočiai adaptation. Successful
sočiai adaptation also depends on individual and/or group expectations
and aims, their differences from the expectations of other sočiai groups,
and possibilities for realisation in a given society. The ethnic majority
and ethnic minorities often may have different understandings of the
aims, processes and success of sočiai adaptation. An important element
in the sočiai adaptation of ethnic minorities is acculturation (i.e. adoption
of some dominant cultural elements into their culture), which results from
living in an environment where a different language, culture or religion
dominates. The sočiai adaptation of ethnic minorities can fail if the ethnic
majority creates indirect obstacles for acculturation. The formation of a
positive or negative identity of ethnic minorities to a large extent depends
on the position of the ethnic majority. Positive identity is a free, voluntary
Identification with any sočiai group that does not cause discomfort for
an individual. Negative identity is an identity that is given to an individual
involuntary and that is not easily altered by him/her. Four major strategies
or types of sočiai adaptation are distinguished in sočiai sciences: (1)
integration, (2) assimilation, (3) marginalisation, and (4) separatism.
Although the analysed period of Lithuanian independence is rather short
(20 years), premises for certain types of sočiai adaptation of Russians
can be delineated.
Available historical sources on the processes of Russian sočiai
adaptation are far from being as informative as contemporary sociological
surveys. Explicitly measuring the expectations and attitudes of ethnic
minorities in the intenvar period and their satisfaction with an acąuired
sočiai status is complicated from a historical perspective. The position
of ethnic minorities toward sočiai processes, policies of the Lithuanian
government, or relations to the ethnic majority could rarely be freely
expressed due to press censorship. Besides, presentation of the pluralism
of opinions was never an important priority of the Lithuanian press. The
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position and expectations of Russians about some sočiai issues were
expressed in low-circulation Russian press and in the correspondence of
Russian public organisations, religious communities, and individuals with
Lithuanian statė institutions. An especially important source for the
analysis of Russian sočiai adaptation in the intervvar period is a sociological
survey of Russian intelligentsia carried out by Kasatkina in 1989—1992.
For the survey, seventy-five respondents that lived in Lithuania before
1940 were interviewed.
Analysis of remaining historical sources reveals that in Lithuanian
society premises for the indirect partition of citizens into loyal and

disloyal existed. The attitudes of both the ethnic majority and the ethnic
minority created obstacles for the civic integration of Russians into
society. The stereotypical image of Russians in Lithuanian society was
often based on negative memories from the imperial period (Russian
colonisation, Russification, eta). Therefore, Russians often were assigned
the negative identity of conąuerors, disloyal citizens, and opponents of
Lithuanian national ideals. Lithuanians rarely considered the diffi culties
that Russians had accepting the independent statehood of Lithuania. On
the other hand, the Russians were slow adapting to the political, sočiai,
and cultural changes that took place after World War I, thereby impeding
their own integration into Lithuanian society.
Contradictory expectations of Russian sočiai adaptation existed in
Lithuanian society. Some Lithuanian political actors considered that

Russians should be gradually assimilated, while the Russian intelligentsia
were actively fighting for civic integration of Russian minority group

(Pakštas, 1929, Skipitis, 1967). In 1922, during debates concerning the
preparation of the Lithuanian constitution, the Democratic Citizens Union
of Russians in Lithuania published a document presenting a vision of
broad cultural autonomy for the ethnic minorities in Lithuania. The
suggestion was similar to the political ideas of left-wing parties (Lithuanian
Peasant Popular Union and Sočiai Democratic Party of Lithuania), but
was not acceptable to the governing right-wing parties (Lithuanian
National Union and the Lithuanian Christian Democrats). Due to the

political situation in the country, especially after 1926 coup d'ėtat, more
favourable conditions were created for the integration of ethnic minorities
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that clearly expressed loyalty to the Lithuanian government and its
ideology. Although the political conformity of some Russians strengthened
their connections to Lithuanian society, lack of opportunities to debate
the dominant ideology created conditions more favourable to assimilation
than integration of Russians.
The sočiai adaptation of Russian migrants was somewhat different

than the Russians that had lived in Lithuania for a long time and had
Lithuanian citizenship. It can be observed that the civic separatism of
migrants gradually transformed into the aim of civic integration. In most
countries, emigrants from the Soviet Union rarely aimed to integrate into
their host societies since they expected to return to their home country
soon. They often remained stateless or obtained refugee identity cards
(Nansen passports). Some Russian migrants in Lithuania maintained this
legal status and position tovvards the host society until 1940. Hovvever,
some migrants changed their position due to failed expectations of quick

political change (failure of bolshevism in Russia) and the vulnerability
of the legal status of refugee. According to the law, they could become
naturalised citizens after 10 years of residence in the country. Educated
Russian migrants could understand the political, economic and sočiai
situation in Lithuania better than illiterate Russian farmers and more
easily found new ways to adapt to its changes.
Conditions for fostering ethnocultural identity in Lithuania were rather
favourable, but lack of material and human resources among Russians
often prevented them from developing a more lively cultural life. Most
cultural events were concentrated in Kaunas, where the Russian
intelligentsia developed a rich cultural life. Russian cultural and educational
associations organised poetry readings, performances, and concerts where
the works of famous Russian authors were presented and performed.
Families of the intelligentsia often attended Russian music concerts and
performances of Russian ballet artists in the State Theatre. Yet, theatre
at that time was an expensive cultural pastime. Literature, on the other
hand, was available to most Russians, despite differences in sočiai status,
and was the most popular means of Russian cultural education.
The cultural activity of Russians in rural areas was less diverse, but
this did not mean that rural residents were unable to keep their ethnic
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identity alive. The uniąue traditions and culture of the Old Believers
provided grounds for developing one form of Russian cultural tradition,
while Orthodox churches were venues for a variety of cultural activity
in little provincial towns. Some priests, together with parishioners,
organised various cultural events and formed amateur music and
educational groups. Although not all churches had their own choirs, chorai
music was often performed in Orthodox churches, since singing in unison
was common at religious services. Russian churches were important
meeting places for parishioners and helped strengthen Russian communities
in rural areas. Pressure for assimilation was higher in areas that did not
have any Russian churches or where no Russian cultural activity was
developed.
The process of Russian sočiai adaptation was influenced not only by
the intensity of contacts within the ethnic group, but also of contacts
with the ethnic majority. Russians who could communicate in the
Lithuanian language were able to read Lithuanian press; attend Lithuanian
plays, concerts or cultural evenings; participate in the activities of
Lithuanian cultural organisations; and better understand Lithuanian
customs and traditions. Over the years, many Russians became bilingual.
The prospects for Russian integration or assimilation to a large extent
depended on the possibilities of Russians to maintain their ethnocultural
identity. Russians who were able to acąuire desirable sočiai status and
maintain their ethnocultural identity could be defined as integrated into
Lithuanian society. Many Russians who acąuired high sočiai status due
to various skills (high education, knowledge of foreign languages, a
popular profession, etc.) often also worked in Russian public organisations,
thereby providing a model for integration into Lithuanian society. Some
Russians, hovvever, lošt their ethnocultural identity and assimilated to
Lithuanian culture (for example, the family of Count Zubov).

The sočiai adaptation of Russians was influenced by their possibilities
not only to maintain their ethnocultural identity, but also to acąuire a
desirable sočiai status. Although many Russians in Lithuania managed
to maintain and foster their ethnocultural identity, few were satisfied with
the sočiai status they acąuired. There were several impediments for
Russians in the achievement of desirable sočiai status, the most important
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of which were unfavourable statė policy (especially land reform), the
negative attitudes of Lithuanian society and negative image of Russians
as conąuerors and colonists, the lack of professional skills, and the
inability or unwillingness to adapt to Lithuanian culture. Premises for
marginalisation appeared when disappointment with one's sočiai status
coincided with loss of ethnocultural identity.

Concluding Remarks
When analysing the situation of Russians or other ethnic groups in
Lithuania in 1918-1940, most scientists use the data of the 1923 census.
Although the census is an important source of statistical information, its
data mušt be analysed critically. First, no census can provide a perfect
count of the entire population and its demographic, sočiai and ethnic
structure. Second, census data collection is often influenced by the
ideological motives of governments, which define the survey procedures
and categories used to organise data. The ideological context of the
country mušt be taken into account when analysing the data about ethnic

minorities in the 1923 census. The attitudes of the ethnic majority
influenced how the pragmatic aim of enumerating the population was
implemented. One of the most important aims of the census was to
demonstrate that there was a real basis for a Lithuanian nation-state, i.e.
that Lithuanians were an ethnic majority in society. The numbers of other
ethnic groups were expected to be significantly lower. Concerns that the
census might not show the expected results even led to the exclusion of
allegedly disloyal members of ethnic groups from census-taking, the
argument being that their Lithuanian language skills were too weak. It
can be assumed that in this way many Russians, due to political and
historical reasons, were excluded from census-taking. Another important
aspect of the census procedure was the ethnic identification of people
who had ambiguous ethnic identities, weak Lithuanian language skills,
or were illiterate. In these cases, the definition of ethnic identity often
depended on the attitudes of the census taker. That is not to say, however,
that the monopolisation of census-taking significantly distorted the
enumeration of the ethnic population. More important is that the actions
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of the Lithuanian govemment led ethnic minorities to distrust the census
results and resulted in claims that the actual size of ethnic groups was
distorted.
Analysis of 1923 census data demonstrates that the image of ethnic
groups in Lithuanian society was partly determined by the categories
used to organise ethnic data. For example, migrants from the Soviet
Union were made an invisible part of the Russian minority group by
excluding them from ethnic categorisation and attributing them to a group
of non-citizens. Another important issue is the inability of censuses to
provide more nuanced varieties of ethnic self-identification. The ethnic
identity of Russians and other ethnic groups was not static. Data from

the 1923 census reflect the number of people who identified themselves
as Russians but do not show how many people špoke the Russian language
in their everyday life, how many identified with Russian culture, etc. It
is doubtful whether distinct ethnic identities of Russians, Belarussians,
and Ukrainians had crystallized at that time (in the 1897 census these
groups were united under the category 'Russians'). Other historical
sources show that a significant portion of Belarussians and Ukrainians
identified themselves with the Russian language, Russian culture, and
Russian society. Hence, the size of the Russian minority group in Lithuania
cannot be defined only by the statistical data of the time.
Analysis of the efforts to organise education in the Russian language

in Lithuania in 19181940 reveals the challenges of ethnocultural identity
and civic integration faced by ethnic minorities not only in the past, but
also in contemporary societies. The fate of the network of Russian
language schools highlights the dynamic political and sočiai circumstances
of the intenvar period. The increase in the number of Russian schools

during the first decades of independence was followed by a rapid decline
in the 1930s, which led to pessimistic assessments from the Russian
intelligentsia about the future of civic education and prospects of fostering

an ethnic identity. Although Russians in Lithuania had a constitutional
right to establish Russian language schools and to educate children in
their native language, thereby having (limited) possibilities to construct
an ethnic, religious and cultural identity for their children, prospects for
maintaining a Russian ethnic identity were largely influenced by the
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sočiai environment, interests of the majority, and political and ideological
trajectories of the Lithuanian government. The prioritisation of Lithuanian
ethnic interests over the promotion of civic values resulted in restraints
on the autonomy of ethnic minorities in the educational system.
Nevertheless, it should be noted that during the intervvar period the
network of Russian language schools had, for the first time, become an
effective means of fostering Russian ethnic identity and an instrument
for promoting the integration of Russians into Lithuanian society. Although
some Russian intelligentsia critically assessed the prospects of education
in the Lithuanian language, their vision of Russian education actively
promoted Russian integration into Lithuanian society. Even if Russian
language schools were primarily aimed at maintaining ethnic, religious

and cultural identity, forging ties with the Lithuanian community was
considered no less important. Accomplishing these goals meant that the
education of active Lithuanian citizens enabled them to keep their different
ethnic and cultural identities.
However, the Lithuanian educational system, which represented the
interests of the ethnic majority, was more susceptible to the assimilation,
or even marginalisation, than the integration of Russians. The sharp
decrease in all ethnic minority schools in the 1930s deprived members
of many ethnic groups, including Russians, of the possibility of receiving
primary and secondary education in their own native language. The
Lithuanian educational system first and foremost represented the intentions
of the Lithuanian government to strengthen the Lithuanian majority and
to assert its cultural and ethnic identity. This policy was especially
manifest after the 1926 coup d'etat. Although tvventy years of independence
is a short period for uneąuivocal evaluation of identity changes, it can

be argued that beginning in the 1930s the educational system in Lithuania
was used as a tool for assimilation rather than integration of ethnic
minorities.
The educational policy of the Lithuanian government was not the only
barrier that thwarted successful development of a network of Russian
language schools. Material deprivation, a significant discrepancy betvveen
the values of different segments of the Russian community, a lack of
consolidation among urban intellectuals and rural communities, and sočiai
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and demographic characteristics (spatial dispersion, illiteracy, poverty,
etc.) were other factors that encumbered the development of Russian
schools. The efforts of Russian education activists and clergy were often
unrewarded since many Russian peasants were indifferent to new
educational opportunities. A higher level of association among different
segments of the Russian community and public organisations would have
eased the development of a network of Russian schools that could have
become an instrument for developing authentic self-identity. Such a
netvvork of schools could have promoted the processes of integration-not
assimilation-of Russians and encouraged the formation of a group of
citizens identified as Lithuanian Russians, not Russians in Lithuania. This

way, Russians living in Lithuania might not have been identified only as
colonists or political migrants, but seen as eąual and integrated citizens
of the statė of Lithuania.
In Lithuanian historical studies, the Russian ethnic group is often

described as one of poorly educated farmers and of exceptionally gifted
intelligentsia that had prestigious jobs in the military, in the State Theatre,
or at Vytautas Magnus University. A closer analysis of historical sources
reveals that such a description is too simplistic and does not reflect the
variety of Russian economic activities. Although proportionally Russians
did not constitute a large group in professions such as engineers,
construction workers, doctors, lawyers or public servants, many of them
worked in these sectors. Yet, for a variety of reasons, these Russian
occupations were already 'invisible' for their contemporaries. First, their
work results were not as visible in society as the achievements of artists
or scientists. Second, Russians were not concentrated in one economic
sector (as, for example, the Jevvish in trade) and often pursued their
careers individually, not relying on inner-group sočiai relations.
The situation of Russians in the labour market is exceptional in the
context of Lithuanian society, since it illustrates how an ethnic minority
group that was once the titular ethnic group adapted to radical political
changes. Lithuanian historical studies often emphasise the success stories
of Russian integration into the Lithuanian labour market, yet the analysis
of failures is of no less importance. Lithuania, as a young statė, did not
have many highly educated citizens and professionals in various fields
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were in high demand. The integration of Russians into the Lithuanian
labour market was dependent on their level of education and ability to

apply their skills. Individuals who were able to change their ąualification
had greater chances in the labour market. Some Russians who lacked
professional skills or were not able to compete with members of other
ethnic groups were disappointed about the prospects of improving their
own sočiai status and considered the possibility of emigration. The šame
trend can also be observed in other ethnic groups and was especially
noticeable in the 1930s, with the growth in unemployment. Russians
however differed from other ethnic groups in the financial resources
needed for emigration. Many Russians, contrary to other ethnic groups,
could not afford to emigrate.
The situation of Russians in the Lithuanian labour market was
infiuenced not only by internal sočiai resources, but also by external
circumstances. The low level of economic and cultural development did
not provide many employment opportunities in cities. Due to the complex
historical situation, the Lithuanian economy was underdeveloped and one
of the aims of the new nation statė was to create a competitive and
eff
i cient economy. The interests of the ethnic majority largely determined
the aims and the course of economic development, yet the role of ethnic
minorities in this process was not passive, but creative and productive.
However, possibilities for the integration of ethnic minorities into the
Lithuanian labour market to a large extent depended on the interests of
the ethnic majority. The ability to understand and adapt to the requirements
of the ethnic majority, as well as knowledge of the Lithuanian language,
eased the integration of ethnic minorities into the labour market. Those
members of ethnic groups who were unable to find jobs due to economic
underdevelopment or were repelled by Lithuanian nationalism chose to
emigrate to more developed European statės or South America.
The development of the network of Russian public organisations
reflects the experiences of the collective action of this ethnic group. The
results of these activities can be evaluated in two ways. First, they
demonstrate that Russians successfully cooperated for achievement of
common goals. On the other hand, the potential of this netvvork and of
interaction with other ethnic groups remained largely unrealised. The
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establishment of cultural, educational, charitable, religious or economic
organisations helped cater to narrow ethnocultural needs and solved some
sočiai problems. The prioritisation of ethnocultural interests and sole
reliance on inner-group material and human resources hovvever led to
Russian public organisations having a defensive rather than a socialising
nature (i.e. strengthening interaction with other ethnic groups). Russian
collective action took this direction not only because of the narrow
interests of Russian majority or its inability to formulate broader ainis,
but also because of the socio-political context of Lithuanian society.
Lithuania as a nation-state first and foremost represented the interests of
the ethnic majority. Conditions for the activities of various civic
associations gradually diminished as the government turned away from
democracy after the 1926 coup d'ėtat. In this context, the activities of
the public organisations of ethnic minorities were somewhat defensive
and aimed to provide alternatives to Lithuanian nationalism. Hovvever,
cases of cooperation among the public organisations of ethnic minorities
were scarce and often short-term (a positive example, featuring the
cooperation of the Russian and Jewish communities, was the construction
of Russian gymnasium building in Kaunas,).
Russian sočiai adaptation cannot be simply evaluated as successful
or failed integration. The history of the Russians in intervvar Lithuania
illustrates the fact that sočiai adaptation is a dynamic process and its
outcomes tend to fluctuate. Political, economic, sočiai and cultural changes
in the statė of Lithuania influenced the relationship betvveen the ethnic

majority and ethnic minorities. The strengthening of the Lithuanian ethnic
group led to changes in the possibilities of ethnic minorities to express
their identity and to achieve desired legal and sočiai status. Developments
in these three dimensions (legal status, sočiai status, and ethnic identity)
to a large extent determined the type of sočiai adaptation of the community:
integration, assimilation, marginalisation or separatism. It mušt be noted,
however, that individual sočiai adaptation depended on personai priorities,
religion, sočiai and legal status, etc. Current evaluations of historical

Russian sočiai adaptation do not take into account individual variability
and therefore are not able to provide a complete picture of the process.
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The sočiai adaptation of Russians in Lithuania was a multifaceted
process. Successful adaptation to a large extent depended on the individual
efforts of Russians and interpretation of those efforts by Lithuanian
society. Integration in society is hardly possible without positive
identification. The image of Russians in Lithuanian society was largely

shaped by the activities of professionals from the Russian imperial period
(statė officials, colonists, priests, eta). An invisible obstacle to integration
was the negative identification of Russians with conquerors and colonists,
despite their efforts to demonstrate loyalty to the statė of Lithuania. The
permanent need to deny association with the former regime and to
demonstrate loyalty to the statė was a sign of the problematic aspect of
Russian integration in Lithuanian society. Russians rarely voiced discontent
with their civic status, but this should not lead to the conclusion that
Russian integration in Lithuanian society was successful. As this study
demonstrates, sočiai adaptation is a complex and dynamic process that
rarely brings uneąuivocal results.

PRIEDAI
1. Istorinė-demografinė apybraiža

1.1 pav. Kauno gubernijos gyventojų pasiskirstymas pagal gimtąją kalbą
1897 m. (proc.)

37,2

S Didžiarusiai

,8
• Baltarusiai

D Lietuviai

M Žemaičiai

E3 Žydai

H Lenkai H Kiti
Sudaryta remiantis: Hepea^ eceoči^an nepenucb nacenenu^ Poccuūckoū uMtiepuu 1897 e. (1904) T. 17.
CaHKT-neTep6ypr. C. 2-3.

1.1 lentelė. Didžiarusių, mažarusių ir baltarusių skaičius (S), tankumas (T) ir
pasiskirstymas (P) Kauno gubernijos apskrityse ir miestuose 1897 m.
Didžiarusiai
Mažarusiai
Baltarusiai
S
T
P
S
T
P
S
T
P
Kauno aps.
8 170
3,6
11,2
10
55
0,6
0,1
Kauno m.
18 308 25,8
25,1
236
0,3
14,0
957
1,3
2,5
Ukmergės aps.
7 334
3,2
10,1
85
14
0,8
0,2
Ukmergės m.
2 078
15,4
2,9
111
0,8
6,6
77
0,6
0,2
Zarasų aps.
18 897 9,1
25,9
3
0,2
34 540
16,6
91,4
Zarasų m.
1033
16,2
1,4
5
0,1
88
0,3
0,2
1,4
Vydžių m.
661
13,0
0,9
408
8,0
1,1
Panevėžio aps.
2 522
1,1
3,5
25
1,5
112
0,1
0,3
Panevėžio m.
1652
12,7
2,3
2
0,1
128
1,0
0,3
Raseinių aps.
4 164
1,8
5,7
747
305
0,3
44,4
0,1
0,8
-*
Raseinių m.
477
6,4
0,7
7
0,1
0,4
3
Telšių aps.
2 020
1,1
2,8
468
0,3
27,8
119
0,1
0,3
Telšių m.
303
4,9
0,4
Šiaulių aps.
3 643
32
1,5
5,0
823
1,9
0,3
2,2
Šiaulių m.
1 540
9,5
22
2,1
0,1
1,3
94
0,6
0,2
Šeduvos m.
68
1,5
0,1
4
0,1
Gubernijoje
72 872 4,7
100,0 1682
0,1
100,0 37 798
2,4
100,0
Apskrityse
46 750 3,3
64,2
1299
0,1
77,2 36 039
2,6
95,3
Miestuose
26 122 18,2
35,8
383
0,3
22,8
1759
1,2
4,7
Sudaryta remiantis: JJepean eceočmaa nepenucb nacenenuH Poccuūckoū uunepuu 1897 z. (1904) T. 17.
CaHKT-rieTep6ypr. C. 168, 170, 172, 174, 176, 178,182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196.
Apskritis, miestas
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1.2 lentelė. Didžiarusių, mažarusių ir baltarusių skaičius (S), tankumas (T) ir
pasiskirstymas (P) Suvalkų gubernijos apskrityse ir miestuose 1897 m.
Baltarusiai
Mažarusiai
Didžiarusiai
P
T
S
P
T
S
T
P
S
5
0,4
19,5
406
9,9
Suvalkų aps.
2,6
2415
0,8
1,0
221
0,6
7,1
20,0
147
Suvalkų m.
21,6
4 894
95,4
10,2 25 355 32,0
212
0,3
7,6
2,4
1870
Augustavo aps.
1,3
2,8
357
0,4
9
0,1
9,7
18,7
2 381
Augustavo m.
5
1,0
21
Vladislavovo aps.
0,3
0,7
175
13,3
6,0
276
8,8
1,6
Vladislavovo m.
403
0,1
3
0,1
0,1
Sakių m.
28
1,3
4
21,6
0,6
450
Vilkaviškio aps.
4,3
1043
1,4
0,1
6
4,0
84
1,5
Vilkaviškio m.
1,8
440
7,6
0,6
13
0,4
Virbalio m.
3,7
0,5
123
3
0,1
2,4
51
Kalvarijos aps.
0,9
2,5
618
0,9
0,3
84
2,4
10,7
223
Kalvarijos m.
8,0
1960
20,9
0,4
1,8
482
0,1
7,9
Marijampolės aps 3 554
164
3,1
14,5
0,1
7
0,1
0,3
7
Marijampolės m.
4,0
969
14,4
0,1
22
0,9
Prienų m.
0,1
37
0,8
16
14,2
3 470
4,2
Seinų aps.
1
2,5
0,4
Seinų m.
95
4,6
100,0
0,4
100,0 26 567
Gubernijoje
24 460 4,2
100,0 2 082
5,1
97,5
1320
0,3
63,4 25 891
Apskrityse
53,7
13 145
2,6
0,9
2,5
676
36,6
762
1,0
11315 15,4
46,3
Miestuose
Sudaryta remiantis: Uepean eceočiąaH nepenucb nacenenun Poccuūckoū uMnepuu 1897 z. (1904) T. 59.
CaHKT-neTep6ypr. C. 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150,152, 154, 156, 158.
Apskritis, miestas

1.3 lentelė. Didžiarusių, mažarusių ir baltarusių skaičius (S), tankumas (T) ir
pasiskirstymas (P) Vilniaus gubernijos apskrityse ir miestuose 1897 m.
Baltarusiai
Mažarusiai
Didžiarusiai
P
T
S
T
P
S
T
P
S
9,8
87 382 24,1
4,4
40
8,8
Vilniaus aps.
6 939
1,9
4,2
0,7
6 514
56,3
0,3
39,4
517
Vilniaus m.
30 967 20,0
19,9
1,0 177 338 85,3
9
2,1
Vileikos aps.
1639
0,8
0,2
52,6
1871
0,2
2
0,1
6,1
0,3
Vileikos m.
217
0,1
19,1
500
Radoškovičių m.
2,9
0,1
76
18,3
1,0 163 427 79,8
14,4
9
11 356
0,2
Dysnos aps.
23,2
0,2
1567
0,2
2
0,5
396
5,6
Dysnos m.
24,4
0,1
1 157
1,3
12
0,3
0,5
377
22,7
Drujos m.
16,8
1,5 149 680 72,7
14
0,5
1,4
Lydos aps.
1075
9,2
5,7
855
1,3
13,1
120
15,9
1,9
1485
Lydos m.
20,7
79,1
184
771
2,5
5,9
23
2,0
4 662
Ašmenos aps.
0,2
1 981
27,5
0,9
8
0,1
11,3
1,0
812
Ašmenos m.
9,1
81 494 47,3
0,2
10,6
2
4,8
8 320
Švenčionių aps.
0,0
5,8
0,8
351
0,1
16,4
1,3
7
988
Švenčionių m.
3,6
16,5 31754 15,6
0,1
10,8
152
8 454
4,2
Trakų aps.
8,1
261
0,2
2
0,1
26,5
1,1
860
Trakų m.
100,0
100,0 891 903 56,1
919
0,1
100,0
78 623
4,9
Gubernijoje
98,3
72,9 876 846 62,9
0,3
46,0
670
36178 18,3
Apskrityse
1,7
7,6
27,1 15 057
249
54,0
42 445 3,0
Miestuose
Sudaryta remiantis: Flepoa^ eceočiąan nepenucb nacenenuti Poccuūckoū UMnepuu 1897 e. (1904) T. 4.
CaHKT-IleTep6ypr. C. 112, 114, 116, 118, 120,122, 124, 128, 130, 132, 134.
Apskritis, miestas
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1.2 pav. Lietuvos gyventojų etninė sudėtis 1923 m. (be Klaipėdos krašto) ir
1925 m. (su Klaipėdos kraštu) (proc.)
83,9.
80,6
•n

Lietuviaiydai

LenkaiRusai
Vokiečiai
Kiti
• 1923 • 1925
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. XXXVI; Lietuvos statistikos metraštis 1932 m. (1933). Kaunas. P. 9.
Pastaba. 1925 m. duomenys pateikiami, susumavus 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje ir 1925 m.
Klaipėdos krašte duomenis. 1923 m. surašymo metu į „kitų" kategoriją (iš viso 40 075 asmenys) įskaičiuoti
kitų ir nenurodytų tautybių asmenys, tuo tarpu 1925 m. susumuoti kitų, nenurodytų tautybių asmenys ir
asmenys, įvardiję save klaipėdiečiais (iš viso 34 337).

1.3 pav. Lietuvos etninių grupių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą
1923 m. (proc.)
83,3

82,582,0

n
63,5

\ ?

. \

f- -

58,1

34,7

. 1
13,5

I 5,2

, ~-

j

31,3

10,2

' i

' Į

• 'i
14,8

: .•

4,0

7,2

•

j

^ii
LietuviaiŽydaiLenkaiRusaiVokiečiai
dl Miestai

H Miesteliai I Kaimai

Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. XXXVII.
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1.4 pav. Didžiarusių dalis Kauno ir Suvalkų gubernijų miestų visuomenėje
1897 m. (proc.)
125,8

Kaunas

I*,--.-••" tl{j7i9

Kalvarija a 2,3

120,9
18,8

Kudirkos Naumiestis

B 2,2
114,4

Marijampolė

3 "^ 3,5
]12,7

Panevėžys

!f'^:.'yH6,9

Raseiniai

6,4
" ^ ^ -^ 6,4

Šiauliai
Telšiai
Ukmergė

-

19,6
LLLJ4.9
~|4,9
F14.8
115,4
16,2
*•'T1V" • I.T !*!„r -"*1 *116,0

D Iš viso H Be kariškių ir jų šeimų
Sudaryta remiantis: nepea^ 8ceo6iąax nepenucb nacenenun Poccuūckoū uMnepuu 1897 z. (1904) T. 17.
CaHKT-neTep6ypr. C. 170, 174, 178, 184, 188, 192, 196; T. 59. C. 138-140, 142-144, 148-150.

1.4 lentelė. Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų gyventojų etninė sudėtis 1923 m.
Iš viso
Miesteliai
Kaimai
Miestai
Išviso
Proc.
Išviso
Proc
Išviso
Proc
Išviso
Proc
111374
66,4 1417 686 91,0 1 701 863 83,9
172 803
57,1
Lietuviai
Žydai
153 743
7,6
8 038
0,5
48 087
28,7
97 618
32,2
3,2
65 599
54 120
3,5
Lenkai
2 596
1,6
8 883
2,9
50 460
2,5
41379
2,6
1623
1,0
7 458
2,5
Rusai
1,4
29 231
Vokiečiai
16 995
1,1
3,4
2 104
1,1
10 132
14 883
0,7
0,8
732
0,5
12 557
1594
0,5
Latviai
4 421
0,2
Baltgudžiai
3 807
0,2
184
0,1
430
0,1
1592
0,1
919
0,1
351
0,2
322
0,1
Kiti
7 179
0,4
Svetimšaliai
2 887
0,2
596
0,4
3 694
1,2
Iš viso
100,0
167 649 100,0 1 558 388 100,0 2 028 971 100,0
302 934
100,0
Iš viso (proc.)
76,8
8,3
14,9
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventoju surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. XXXVII.
Tautybė
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1.5 lentelė. Rusų pasiskirstymas Lietuvos apskrityse ir miestuose pagal

tikybą 1923 m.
Sentikiai
Stačiatikiai
Katalikai
Apskritis,
Liuteronai
Unitai
miestas
Sk. Proc.
Sk. Proc. Sk. Proc.
Sk. Proc.
Sk. Proc.
Alytaus aps.
199
26,3
535
70,7
22
2,9
1
0,1
Biržų-Pasvalio aps. 472
777
37,2
61,3
17
1,3
Kauno aps.
4 538 78,8 1 180 20,5
43
0,8
Kauno m.
864
29,7 1972 67,7
50
1,7
16
0,6
7
0,2
Kėdainių aps.
969
59,7
596
36,7
51
3,1
8
0,5
Kretingos aps.
56
20,7
204
75,6
9
3,3
1
0,4
Marijampolės aps.
19
5,7
280
84,6
29
8,8
3
0,9
Mažeikių aps.
849
62,4
505
37,1
6
0,4
1
0,1
Panevėžio aps.
1 765 73,4
620
25,8
15
0,6
1
0,1
0,2
5
Panevėžio m.
275
43,4
347
54,8
8
1,3
2
0,3
1
0,2
Raseinių aps.
405
27,7 1 049 71,6
6
0,4
3
0,2
2
0,1
Rokiškio aps.
5 134 93,7
311
5,7
33
0,6
Seinų aps.
495
175
73,2
25,9
6
0,9
Sakių aps.
43
22,6
137
72,1
10
5,3
Šiaulių aps.
2 927 62,7 1716 36,8
25
0,5
1
0,1
Šiaulių m.
55
18,1
240
79,0
9
3,0
Tauragės aps.
222
26,2
599
70,6
18
2,1
7
0,8
3
0,4
Telšių aps.
475
33,2
936
65,4
12
0,8
8
0,6
Trakų aps.
790
30,4 1755 67,5
55
2,1
1
0,1
Ukmergės aps.
1 734 62,3 1023 36,8
25
0,9
Ukmergės m.
265
48,1
279
50,6
6
1,1
Utenos aps.
3 051 62,0 1 851 37,6
21
0,4
Vilkaviškio aps.
9
1,4
550
83,6
39
5,9
2
0,3
53
8,1
Zarasų aps.
6 167 94,1
383
5,8
7
0,1
Iš viso
31778 63,0 18 020 35,7
522
1,0
47
0,1
79
0,2
Apskrityse
30 319 65,8 15 182 33,0
449
1,0
29
0,1
71
0,2
Miestuose
1459 33,1 2 838 64,5
73
1,7
18
0,4
8
0,2
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. 41.
Pastabos: Lentelėje pateikiamas rusų, kurie buvo įgiję 1923 m. surašymo metu Lietuvos Respublikos pilietybę,
pasiskirstymas pagal tikybą. Į šią lentelę nepateko 14 rusų, kurie priklausė arijonų (1), baptistų (6), nautikių (1),
evangelikų reformatų (4) ir musulmonų (2) bendruomenėms.
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1.6 lentelė. Lietuvos valsčiai, kuriuose rusai sudarė ne mažiau kaip 4 proc. visų
gyventojų, 1923 m.
Rusų (proc.)
Apskrityje
Valsčiuje
1,1
Žeimelio
4,8
Biržų-Pasvalio aps.
34,8
Turžėnų
5,8
18,0
Kauno
Jonavos
Vandžio^alos
14,5
5,9
Pašušvio
1,9
Kėdainių
Žeimių
4,7
12,5
Vegerių
1,9
Mažeikių
Mažeikių
5,2
21,1
Viešintų
2,0
8,7
Meškų
Panevėžio
4,2
Raguvos
18,4
Obelių
10,6
Kriaunų
6,6
Rokiškio
10,1
Rokiškio
8,5
Juodupio
Skapiškio
5,9
5,1
Lazdijų
1,8
Seinų
5,0
Kučiūnų
17,8
Vaiguvos
10,3
Užvenčio
2,6
Šaukėnų
8,6
Šiaulių
7,4
Raudėnų
5,9
Šiaulėnų
6,6
Luokės
1,8
Telšių
6,2
Nevarėnų
6,8
Kruonio
3,3
Trakų
Žiežmarių
6,5
Deltuvos
5,4
2,4
4,7
Giedraičių
Ukmergės
Balnininkų
4,5
15,0
Tauragnų
Leliūnų
8,3
5,5
Vyžuonų
5,3
Molėtų
4,5
Utenos
5,2
Skiemonių
Joniškio
5,1
Aluntos
4,8
Užpalių
4,8
30,8
Degučių
29,5
Paupinės
Smalvų
26,8
15,4
Zarasų
Imbrado
12,1
Antalieptės
9,7
8,2
Antazavės
6,4
Dusetų
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. 19-26.
Pastaba. Šioje lentelėje pateikiamas tik rusų, kurie įgijo 1923 m. surašymo metu Lietuvos Respublikos pilietybe,
pasiskirstymas valsčiuose.
Apskritis

Valsčius
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2. Rusų švietimo organizavimas:
tarp tapatumo ir integracijos

2.1 lentelė. Rusų mokyklų, komplektų ir mokinių, mišrių (lietuvių ir rusų)
pradinių mokyklų ir komplektų, rusų komplektų lietuviškose pradinėse
mokyklose skaičius 1920-1940 m.
Rusų
Metai

Mokinių

Mokyklų Komplektų

Mišrių
Mokyklų

Rusų komplektų
lietuvių
Komplektų
mokyklose

1920 01 01
220
n. d.
2
19210101
n. d.
323
3
1922 0101
452
5
6
1923 0101
636
9
12
1924 0101
725
11
15
1925 0101
738
11
16
1926 01 01
800
11
16
1927 0101
822
16
22
1928 0101
738
15
20
1929 0101
790
15
19
1930 0101
714
13
16
19310101
536
6
n. d.
10
n. d.
8
1932 0101
576
7
11
1
2
8
1933 0101
504
4
9
1
2
7
1934 0101
501
4
9
6
10
10
1935 0101
561
4
10
6
15
10
1936 0101
453
3
9
6
10
10
1937 0101
514
3
11
6
11
10
1938 0101
475
4
12
6
13
7
1939 0101
507
4
12
8
20
7
1940 0101
490
5
n. d.
12
n. d.
7
Sudaryta remiantis: 1920-1935 m. Švietimo ministerijos metinės apyskaitos (skelbtos leidinyje Švietimo darbas
ir atskirais leidiniais), 1936-1939 m. mokyklų statistikos apžvalgos (skelbtos leidinyje Tautos mokykla), Šetkus, B.
(2000) Tautinių mažumų mokykla Lietuvoje 1918-1940 metais [Rankraštis]: daktaro disertacija: socialiniai
mokslai, edukologija (07 S). Vilnius. P. 131; Kaubrys, S. (2000) Lietuvos mokykla 1918-1939 m.: galiosgimtis.
Vilnius: Viešoji įstaiga Statistikos tyrimai. P. 37,46.
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2.2 lentelė. Mokinių skaičiaus dinamika Lietuvos pradinėse mokyklose rusų
dėstomąja kalba 1921-1933 m.
Mokykla

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

47
44
Bagdonių
46
Bobriškio
45
48
44
48
48
58
Dubinių
50
42
49
Gegėliškio
n. d.
72
89
72
67
Ibėnų ir
95
111
99
99
100 98
Vandžiogalos Jurbarko
38
128
113
139
121
167
Kauno m. I
75
175
244 228 218 182
226
249
93
130 139 189
100
Kauno m. II
_
43
37
33
32
Kybartų
91
83
36
94
85
123
92
44
Kolainių
36 n. d. 46
_
35
35
17
Kretingos
36
Laužadžių
34
60
Miliūnų
33
36
Mažeikių
36
33
52
32
42
35
39
44
Panevėžio
68
42
81
50
Paskutiškių
36
66
30
63
52
Raseinių
45
Sugintų
26
39
_
_
Šiaulių m.
79
21
53
52
51
_
Špulių
35
38
40
44
50
34
44
_
50
43
47
Ukmergės m. 139
64
69
71
75
75
Zarasų m.
Žeimės
34
34
47
47
30
Sudaryta remiantis: 1921 m. pilietinių metų apyskaita // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 5,1. 9; 1925-1928 m. Švietimo
ministerijos veikimo apyskaitos // Švietimo darbas. 1926. Nr. 5. P. 460-461^ 1926. Nr. 12. P. 1394-1395; 1927.
Nr. 12. P. 1394-1399, 1928. Nr. 12. P. 2666-2673; 1930. Nr. 12. P. 745-748; Švietimo ministerijos 1929 metų
veikimo apyskaita (1931). P. 50-85; Švietimo ministerijos 1930 metų veikimo apyskaita (1932). P. 13-120; Švietimo
ministerijos 1931 metų veikimo apyskaita (1932/33). P. 29-136; Švietimo ministerijos 1932 metų veikimo apyskaita
(1933/34). P. 29-136.
Pastaba. Kauno m. 1-ąja rusų pradine mokykla įvardijama mokykla Nr. 22 (nuo 1931 m. - Nr. 33), Kauno m.
2-ąja rusų pradine mokykla - mokykla Nr. 38 (nuo 1931 m. - Nr. 30). Pirmoji iš minėtų mokyklų neformaliai
dėl vyraujančios konfesinės grupės buvo vadinama stačiatikių, antroji - sentikių.
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2.3 lentelė. Kauno rusų gimnazijos mokinių pasiskirstymas pagal tautybę, tikybą
ir pilietybę 1921-1939 m.
Tautybė
Metai Iš viso Rusų Žydų Lietu
vių

Tikyba
Kita

Stačiatikių
Kata
Judėjų
ir sentikių
likų

Pilietybė
Kita

Lietu

Kita

vos

Skaičius
n. d.
n. d.
71
104
12
4
110
285
27
3
425
115
298
39
10
461
1
160
269
35
14
473
5
163
226
28
14
420
11
165
179
27
18
362
27
145
123
23
19
291
19
149
23
270
32
115
15
136
83
9
18
209
37
202
20
129
71
7
15
113
66
13
12
178
26
10
107
55
13
166
19
8
6
162
92
27
44
15
2
88
25
48
12
156
19
105
17
36
7
1
154
12
89
17
22
6
1
117
18
86
13
25
6
118
12
n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.
92
7
23
3
32
3
4
1
Proc.
n. d.
n. d.
191
1921
33,6 54,5
3,1
5,8
37,2
6,3
2,1
54,5
425 25,9 67,1
25,9
1922
6,4
0,7
67,1
6,4
0,7
100,0
1923
462 25,8 64,5
24,9
2,2
99,8
0,2
8,9
0,9
64,5
8,4
478 33,5 56,3
33,5
1924
7,5
2,7
56,3
7,3
2,9
99,0
1,0
431
37,8
1925
38,1 52,4
7,7
1,9
52,4
6,5
3,2
97,4
2,9
389 45,2 46,0
42,4
93,1
6,9
1926
5,4
3,3
46,0
6,9
4,6
310
1927
50,0 39,7
6,5
3,9
46,8
39,7
7,4
6,1
93,9
6,1
302
1928
51,0 38,1
3,3
7,6
49,3
38,1
5,0
7,6
89,4
10,6
246 58,1 33,7
55,3
7,3
1929
3,3
4,9
33,7
3,7
85,0
15,0
222
58,1
3,2
6,8
91,0
9,0
1930
59,5 31,5
2,3
6,8
32,0
204 57,4 32,4
1931
4,9
5,4
55,4
32,4
6,4
5,9
87,3
12,7
185
1932
59,5 29,7
2,7
8,1
57,8
29,7
7,0
5,4
89,7
10,3
1933
177 67,2 24,9
4,0
4,0
52,0 15,3 24,9
4,5
3,4
91,5
8,5
1934
175
50,3 14,3 27,4
89,1
10,9
65,7 27,4
4,0
2,9
6,9
1,1
1935
166 74,1 21,7
4,2
0,6
2,4
1,8 63,3 10,2 21,7
92,8
7,2
135
1936
78,5 16,3
4,4
0,7 65,9 12,6
16,3
4,4
0,7
86,7
13,3
130 76,2 19,2
1937
4,6
66,2 10,0
19,2
4,6
90,8
9,2
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
99
1938
72,7 15,2 12,1
92,9
7,1
33
1939
69,7 9,1
97,0
3,0
78,8
9,1
12,1
9,1
12,1
Sudaryta remiantis: 1921-1939 m. Kauno rusų gimnazijos metinės apyskaitos // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 508,
1. 24-25; b. 509,1. 168; b. 510,1. 175; b. 512,1. 99; b. 513,1. 108; b. 514:, 1. 59; b. 515.1. 109; b. 517,, 1. 95; b. 518,1.23,
b. 521,1. 14,16; b. 522,1. 11, 42; b. 2499.1.10,12.
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
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191
425
462
478
431
389
310
302
246
222
204
185
177
175
166
135
130
99
33

70
110
119
160
164
176
155
154
143
132
117
110
119
115
123
106
99
72
26

104
285
298
269
226
179
123
115
83
70
66
55
44
48
36
22
25
15
3

6
27
41
36
33
21
20
10
8
5
10
5
7
7
4
6
6
12
4

11
3
4
13
8
13
12
23
12
15
11
15
7
5
3
1
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2.4 lentelė. Kauno rusų gimnazijoje dėstyti dalykai

Dalyko pavadinimas

19201921
32
18
14
25
18

19231924
53
24
31
51
37
6

Mokslo metai
192919261930
1927
37
47
20
16
30
30
43
35
26
32

Lietuvių kalba
Tikyba
Lotynų kalba
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Anglų kalba
8
Pasaulio literatūra
31
16
Istorija
19
25
2
Visuomenės mokslas
Kaip atskiras dalykas neegzistavo
Lietuvos istorija
12
Aritmetika
16
31
40
24
15
Algebra
19
Geometrija ir trigonometrija
12
11
14
Gamtos mokslai
3
17
Kosmografija
2
13
23
22
Fizika ir chemija
15
10
8
12
Geografija
7
Politinė ekonomija
1
Logika ir psichologija
3
2
3
Teisė
Filosofijos propedeutika
4
4
Braižyba
6
18
14
21
Paišyba
9
2
2
4
Dailyraštis
3
Fizinis lavinimas (gimnastika)
16
14
22
18
14
Muzika (dainavimas)
2
4
Rankdarbiai
11
4
346
278
404
225
Iš viso
Sudaryta remiantis: 1921-1939 m. Kaum10 rusų gimnazijos metinės apyskaitos // LCVA, f.
1. 259; b. 511,1. 154; b. 514,1. 56; b. 518,1. 21; b. 512.1. 12; b. 522,1.14.

19321933
37
16
30
35
23

19351936
36
16

16

16

33
23

4
30

31

11

12

12

12

8

8

4

4

12

12

2
14
14

14
13
3
237
264
391, ap. 3, b. 508,
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2.5 lentelė. Kauno rusų gimnazijos mokytojai pagal išsilavinimą, darbo
gimnazijoje laiką, tautybę, tikybą ir dėstytus dalykus 1920-1939 m.
Mokytojo pavardė,
Darbo
Išsilavinimas
Tautybė Tikyba
vardas
laikas
Timinskis Aleksandra: Petrogrado politechnikos
1920-1939 Baltgudžių Stačiatikių
(direktorius)
institutas
Kostromos
realinė
Babuškinas Jurgis
1924-1927 Baltgudžių Stačiatikių
mokykla, karo mokykla

Kūno kultūra

Benšacharas Jokūbas

Egipto licėjus

Anglų k.

Bielovienė Vera

Petrogrado moterų
gimnazija

Kun. Birbilas

VDU

Bobianskienė Lidija
Dagienė Elena

1924

Egiptiečių Judėjų

1932-1938 Rusų
1924

Lietuvių

Maskvos moterų aukštieji
1923-1927 Rusų
kursai
Moterų gimnazija,
1921-1934 Vokiečių
vokiečių k. kursai

Kun. Dagilis Juozas

Kauno kunigų seminarija 1927-1931 Lietuvių

Dambrauskas L.

Kun. Grigaliūnas
Antanas

VDU Humanitarinio fak.
Filologijos skyrius
Veiverių mokytojų
seminarija
Petrogrado archeologijos
institutas
Petrogrado universiteto
Fizikos-matematikos fak.
Lietuvos universiteto
Teologijos fakultetas
Petrogrado politechnikos
institutas
Žemaičių dvasinė
seminarija

Gurvičiūtė Susana

VDU studentė

Itomlenskis
Aleksandras

Panevėžio mokytojų sem.,
Lietuvių,
1922-1931
Vilniaus mokytojų i-tas
rusų
Stauropolio mokytojų
1921-1922 Rusų
institutas

Gūžys Jonas
Geštautas Jonas
Gildė Edmundas
Kun. Gižinskas
Leonardas
Gocas Samuilas

Jačkula Sergijus

n. d.

Kozlovskis Nikolajus

Namų mokslo

Stačiatikių Rusų k., istorija
Liuteronų Vokiečių k.

Katalikų

Lietuvių k.

1920-1921 Lietuvių

Katalikų

Lietuvių k.

1920-1935 Lietuvių

Stačiatikių Istorija,
geografija

1922-1925 Vokiečių

Liuteronų Matematika
Katalikų

Tikyba (kat.)

1920-1921 Žydų

Judėjų

Matematika

1922-1924 Lietuvių

Katalikų

Tikyba (kat.)

1930-1933 Žydų

Judėjų

Tikyba (judėjų)

Stačiatikių

Lietuvių k., istori
ja, kūno kultūra

1925

Lietuvių

Kacelis Juozas

Kun. Konopackis

Tikyba (kat.)

1935-1938 Lietuvių

Petrogrado politechnikos
1920-1923 Žydų
institutas
Vilniaus (stačiatikių)
1920-1931 Rusų
dvasinė seminarija
Tulūzos universiteto
Žydų
1934
žemės ūkio institutas
Tartu (Dorpato)
1924-1925 Vokiečių
universitetas

Past. Katerfeldas

Katalikų

Tikyba (kat.)

VDU

Kaplanas Lazeris

Stačiatikių Piešimas,
rankdarbiai

Katalikų

Kun. Juodeika Jonas

Protj. Kaliskis
Eustatiius

Dėstyti dalykai
Rusų k., visuot.
literatūra

1933-1934 Lietuvių

1935

Lietuvių

1928-1931 Rusų

Stačiatikių Istorija
Katalikų

Tikyba (kat.)

Judėjų

Lietuvos istorija

Stačiatikių Tikyba (stač.)
Judėjų

Tikyba (judėjų)

Liuteronų Tikyba (liuter.)
Katalikų

Tikyba (kat.)

Sentikių

Tikyba (sent.)
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2.5 lentelė (tęsinys). Kauno rusų gimnazijos mokytojai pagal išsilavinimą, darbo
gimnazijoje laiką, tautybę, tikybą ir dėstytus dalykus 1920-1939 m.
Mokytojo pavardė,
vardas
Kiškinas Jonas

I^silavinimas
Petrapilio kelių institutas

Darbo
laikas

Tautybė

1920-1923 Rusų

Tikyba

Dėstyti dalykai

Braižyba ir
Stačiatikių
geometrija
Teisė, rusų k.,
Stačiatikiu visuomenės m.,
dainavimas
Rusų ir lotynų k.,
Stačiatikių
istorija, dailė

Petrogrado politechnikos
Koganchauskas Juozas institutas,
Petrogrado universitetas

1920-1930 Lietuvių

Kosuchinas Vladimiras VDU

1933-1939 Rusų

Vyrų gimnazija,
VDU 3 kursai
Panevėžio mokytojų
Kraucevičius
seminarija
Aleksandras
Pinsko realinė mokykla,
Krišpinovičius Vladas artilerijos mokykla

1920-1938 Baltgudžiu Stačiatikių Rusų ir lotynų k.

Kovryginas Jurgis

1924

Lietuvių

Stačiatikių Matematika

1920-1939 Mažarusių Stačiatikių Matematika,
rankdarbiai
Lietuvių k.

Kupčiūnas Kazys

„Saulės" mokytojų kursai

1921-1925 Lietuvių

Katalikų

Lastienė Petronėlė

VDU

1936-1939 Lietuvių

Katalikų

n. d.
Kosmografija,
matematika,
fizika

Lechemas Germanas

Prahos universiteto
Fizikos-matematikos
fakultetas

1921-1939 Žydų

Judėjų

Lelejevaitė Natalija

VDU

1936-1939 Rusų

Stačiatikių

Markovičius Markas

Petrogrado universitetas
VDU

Lotynų k., logika,
1924-1939 Baltgudžiu Stačiatikių psichologija, filo
sofijos proped.

Marcinėnas Stasys
Maršanas Henrikas
Mintaučkienė Olga
Miškinis Antanas

Pskovo karo mokykla,
1933-1935 Lietuvių Katalikų Kūno kultūra
Aukštieji karo kursai
Ženevos universiteto
1920-1921 Prancūzų Liuteronų Prancūzų k.
Filologijos fakultetas
Vlaskvos moterų gimnazija,
1929-1931 Lietuvių Katalikų Kūno kultūra
Maskvos gimnastikos
kursai, plastikos mokykla
VDU

Ddesos universiteto
Fizikos-matematikos fak.
Kijevo (stačiatikių)
Nedelskis Vladimiras dvasinė akademija
Vlaskvos konservatorijos
Norvaiša Antanas
studentas
Kėdainių dviklasė m-kla,
Pankratjevas
sentikių dvasiniai kursai
Agafonikas
3etrogrado muzikos
Piaseckienė Valerija
mokykla
Kvašninienė-Samarina Vloterų gimnazija,
vokiečių k. kursai
(Pinagel) Leontina
Montvilaitė Marė

1932-1938 Lietuvių

Katalikų

Lietuvių k.

1921-1923 Lietuvių

Katalikų

Matematika

1933-1939 Rusų

Stačiatikių Tikyba (stač.)

1926-1928 Lietuvių

Katalikų

n. d.

1932-1938 Rusų

Sentikių

Tikyba (sent.)

1925-1939 Lietuvių

Stačiatikių Muzika

1920-1939 Vokiečių

Liuteronų Vokiečių k.

Poškus Stasys

Šiaulių miesto gimnazija

1924-1933 Lietuvių

^atalikų

Lietuvių k.

Prozorovas Ivanas

VDU studentas

1932-1934 Rusų

Sentikių

Tikyba (sent.)
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2.5 lentelė (tęsinys). Kauno rusų gimnazijos mokytojai pagal išsilavinimą, darbo
gimnazijoje laiką, tautybę, tikybą ir dėstytus dalykus 1920-1939 m.
Mokytojo pavardė,
vardas

Išsilavinimas

Gimnazija ir
Rabinovičius Boruchas mokytojų kursai
Petrogrado universiteto
Fizikos-matematikos
Ramas Moisėjus
fakultetas
Kun. Stankūnas Juozas VDU

Darbo
laikas

Tautybė

Tikyba

Dėstyti dalykai

1920-1924 Žydų

Judėjų

Tikyba (judėjų)

1920-1939 Žydų

Judėjų

Matematika,
fizika, kosmo
grafija, anatomija

1936-1939 Lietuvių

Katalikų

Tikyba (kat.)

Katalikų

Lotynų k.

Kazanės universiteto
Šimanskis Antanas
1921-1926 Lietuvių
Istorijos-filosofijos fak.
Petrogrado universiteto
Štrauchas Jonas
1921-1922 Vokiečių
Istorijos-filosofijos fak.
Petrogrado Lochvickienės
Tamošickienė Tatjana gamtos kursai
1921-1938 Rusų

Psichologija ir
Liuteronų logika
Gamtos mokslai,
Stačiatikių geografija
Aritmetika, dai
Stačiatikių lyraštis, rusų k.

Tichonovaitė Olga

Kauno moterų gimnazija

Vagneris Arturas

Kauno vokiečių gimnazija,
1934-1937 Vokiečių
kūno k. kursai

Liuteronų Kūno kultūra

Vorobjovas Leonidas

Stroganovo dailės mokykla 1920-1930 Rusų

Paišyba ir
Stačiatikių braižyba

Zabielskienė-Vilkins
Elzė

Petrogrado Valdšmito
moterų gimnazija,
1925-1926 Anglų
Petrogrado konservatorija

Anglikonų Dainavimas,
anglų k.

ZankevičiūtėVDU
Miškinienė Aleksandra
Zubovaitė Elena

VDU

Žiugžda Juozas

VDU

1921-1938 Rusų

1932-1938 Rusų
1932

Rusų

1928-1930 Lietuvių

Stačiatikių Rusų k.
Stačiatikių

Geografija,
gamtos m.

Katalikų

Lietuvių k.

Sudaryta remiantis: 1921-1939 m. Kauno rusų gimnazijos apyskaitos // LCVA, f. 391, ap. 3, b. 508,1.256-257;
b. 509,1. 163-164; b. 510, L 172-173; b. 511,1. 150-151; b. 512, L 96-97; b. 514,1. 54-55; b. 515, L 163-164;
b. 516,1. 30-31; b. 518,1. 18^19; b. 521,1. 9-10; b. 522,1. 7, 38; b. 2499,1. 7-9; b. 2500,1. 4-5.
Pastaba. Dokumentuose Kauno rusų gimnazijos mokytojų gretose taip pat minimi šie asmenys: kunigai
Mykolas Bugelis, Povilas Juknevičius ir Kiesilis (katalikų tikyba), Mykolas Eggertas (kūno kultūra), Olga
Kupstienė (kūno kultūra), Meilytė Lukšienė, Jonas Končevskis (dainavimas) ir Bonifacas Stankevičius.
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2.1 pav. Lietuvos etninės grupės pagal raštingumo lygį 1923 m. (proc.)
80,0

767

LietuviaiŽydaiLenkaiRusaiVokiečiaiLatviai
D Vyrų • Moterų •Bendras
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925] Kaunas. P. L.

2.6 lentelė. Raštingi rusai Lietuvoje pagal lytį ir amžiaus grupes 1923 m.
Abieiu lvčiu
Motervs
Vvrai
Skaičius
Skaičius
Proc.
Proc.
Skaičius
Proc.
0-4
1,7
2,0
265
116
149
1,6
5-9
31,6
4
861
2 210
37,4
28,0
2 651
10-19
16,0
2 457
1 137
19,2
13,9
1 320
20^24
1986
12,9
15,1
11,5
895
1091
25-29
9,6
1483
8,2
10,5
487
996
30-34
7,6
1 169
6,6
387
782
8,3
35-39
9,7
1498
333
5,6
12,3
1 165
40-49
6,4
3,7
985
216
769
8,1
50-59
677
4,4
2,1
60 ir daugiau
125
552
5,8
5
2
3
Nežinoma
_
100,0
15 386
5 908
100,0
9 478
100,0
Iš viso
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925] Kaunas. P. 93.
Pastaba. Šioje lentelėje raštingais įvardijami rusai, kurie mokėjo skaityti ir rašyti.
Amžiaus grupė
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2.7 lentelė. Rusų raštingumo lygis Lietuvos miestuose ir apskrityse pagal lytis
1923 m.
Vvrai
Abieiu lvčiu
Moterys
Skaičius
Skaičius
Skaičius
Proc.
Proc.
Proc.
Alytaus aps.
208
51,5
107
30,3
315
41,6
Biržų-Pasvalio aps.
283
44,4
178
28,3
461
36,4
Kauno aps.
1075
38,5
545
18,4
1620
28,1
Kauno m.
988
69,0
842
56,8
1 830
62,8
Kėdainių aps.
345
45,0
259
30,2
604
37,2
Kretingos aps.
72
47,7
70
58,8
142
52,6
Marijampolės aps.
132
64,4
78
61,9
210
63,4
Mažeikių aps.
276
44,3
231
31,3
507
37,3
Panevėžio aps.
315
26,9
179
14,5
494
20,5
Panevėžio m.
144
52,4
151
42,2
295
46,6
Raseinių aps.
332
47,0
284
37,4
616
42,1
Rokiškio aps.
696
27,0
355
12,2
19,2
1 051
Seinų aps.
103
31,4
44
12,6
147
21,8
Sakių aps.
37
43,0
40
38,5
77
40,5
Šiaulių aps.
871
38,4
539
22,4
1410
30,2
Šiaulių m.
111
64,2
83
63,4
194
63,8
Tauragės aps.
233
53,4
146
35,4
379
44,6
Telšių aps.
307
45,2
195
26,0
502
35,1
Trakų aps.
481
38,5
261
19,3
742
28,5
Ukmergės aps.
464
33,8
258
18,3
722
26,0
Ukmergės m.
166
59,5
124
45,6
290
52,6
Utenos aps.
819
33,5
456
18,6
1275
25,9
Vilkaviškio aps.
259
68,0
170
61,3
429
65,2
Zarasų aps.
761
24,0
313
9,3
1074
16,4
Iš viso
9 478
38,5
5 908
22,9
15 386
30,5
Apskrityse
8 069
36,0
20,0
12 777
25,3
4 708
Miestuose
1409
65,3
1200
53,5
2 609
59,3
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925) Kaunas. P. 124-131.
Apskritis, miestas
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3. Rusų darbinės veiklos pobūdis

3.1 pav. Lietuvos etninių grupių pasiskirstymas pagal darbinės veiklos
sritis (proc.)
84,583,3

LietuviaiŽydaiLenkaiRusaiVokiečiai
dl Žemės ūkis S Pramonė H Prekyba H! Valstybės ir visuomeninė tarnyba
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. IX

3.1 lentelė. Rusai pagal darbinės veiklos sritis ir socialinio statuso grupes 1923 m.
Socialinio statuso grupė
Darbinės veiklos
sritis

Šeimininkai Šeimos nariai Tarnautojai

Darbininkai Iš viso

Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot.
Žemės ūkis
2 429 2 070 26 436
1
5 471 972 4 706 10 772 15
1254 280 2 535
25
7
229
227
465
48
Pramonė
354
192
21
20
Transportas ir susisiekimas
94
4
23
19
271
66
54
18
4
17
Prekyba
66
27
21
1077
63
741
118
Valstybės tarnyba
95
39
654 3 003
527
487
5
1
Kiti pragyvenimo šaltiniai
1242
22
65
165 4 531 3 065 33 676
Iš viso pagal lytis
6 185 2 328 4 965 11503 934
Iš viso pagal lytis (proc.)
72,7 27,4 30,2 69,9 85,0 15,0 59,7 40,4 100,00
Iš viso abiejų lyčių
7 596
1099
16 468
8513
Iš viso abiejų lyčių (proc.)
22,6
3,3
48,9
25,3
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
(1925]. Kaunas. P. 295.
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3.2 pav. Rusų darbinės veiklos pobūdis Lietuvoje 1923 m., Latvijoje 1930 m. ir
Estijoje 1934 m. (proc.)
78,5

Lietuva
^ Žemės ūkis

I Pramonė

LatvijaEstija
I Prekyba H Valstybės ir visuomeninė tarnyba

Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas; Oe^^rMaHe T. (2000) PyccKue e doeoeuHoū Jlameuu: na nymu k unmezpaųuu. Pra:
EanTHftcKHii PyccKHH yHHBepcHTe-r. C. 7-8; Parming T. (1979) „The Jevvish Community and Inter-ethnic
relations in Estonia, 1918-1940" // Journal ofBaltic Studies. P. 241 -261.

3.3 pav. Rusų ir etninės daugumos atstovų pasiskirstymas pagal gyvenamąją
vietą Lietuvoje 1923 m. ir Estijoje 1934 m.
82,0

83,3

Lietuva|Estija
D Miestai • Miesteliai • Kaimai
Sudaryta remiantis: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys
[1925]. Kaunas. P. XXXVII; Parming T. (1979) „The Jevvish Community and Inter^ethnic relations in Estonia,
1918-1940" // Journal ofBaltic Studies. P. 241-261.
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3.2 lentelė. Rusai, baltarusiai ir ukrainiečiai Lietuvos valstybinėse įstaigose
1934 m.
Įstaigos (jos padalinio) pavadinimas

Kaune

27
1. Krašto apsaugos ministerija
7
Ministerija. wr. štabas, karo intendantūra
11
Kariuomenės daliniai
9
Karo ligoninė
8
2. Vidaus reikalų ministerija
1
Piliečių apsaugos departamento administracinės įstaigos
1
Apskrities viršininko |staigos
Pasienio policija
2
Viešoji ir geležinkelio policija
3
Sveikatos departamentas
1
Saugumo departamentas
12
3. Finansų ministerija
10
Mokesčių departamentas
1
Prekvbos departamentas
1
Valstybinio draudimo įstaigos
4. Žemės ūkio ministerija
20
Žemės ūkio departamentas
1
Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos
Žemesniosios žemės ūkio mokyklos
2
Miškų departamentas
1
Veterinarijos departamentas
Žemės tvarkymo departamentas
15
Žemės reformos valdyba
1
30
5. Švietimo ministerija
8
Universitetas
3
Aukštesniosios mokyklos
Vidurinės mokyklos
7
Pradinės mokyklos
2
Kitos meno ir mokslo įstaigos
10
Valstybės teatras
13
6. Teisingumo ministerija
1
Apeliacijų rūmai
3
Apygardų teismai
1
Apylinkių teismai
1
Prokuratūra
Teismo tardytojai
1
Kalėiimai
6
7. Susisiekimo ministerija
84
Centrinės administracinės įstaigos
2
Mašinų direkcija
18
Kelių ir statybų direkcija
18
Eksploatacijos direkcija
10
Ekonominė direkcija
6
Siaurųjų geležinkelių direkcija
7
Plentų ir vandens kelių direkcija
10
Paštų valdyba
13
Klaipėdos uosto valdyba
8. Užsienio reikalų ministerija
Iš viso rusų, baltarusių ir ukrainiečių
194
Iš viso rusų, baltarusių ir ukrainiečių (proc.)
2,02
Sudaryta remiantis: Lietuvos statistikos metraštis 1934 m. (1935). Kaunas. P. 306-307.

Lietuvoje
37
8
20
9
30
1
2
10
10
6
1
20
12
7
1
56
1
2
2
32
3
15
1
65
8
22
5
18
2
10
36
1
7
9
2
2
15
156
2
29
39
23
9
9
14
27
4
2
404
1,04
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3.3 lentelė. Lietuvos valstybinių įstaigų ir savivaldybių tarnautojų etninė sudėtis
1934 m. (proc.)
1. Iš viso darbuotojų valstybinėse įstaigose
Kaune
Lietuvių
95,13
Rusų, baltarusių ir ukrainiečių
2,02
Vokiečių
1,41
Žydų
1,04
Kitų
0,41
2. Iš viso darbuotojų savivaldybėse
Kaune
Lietuvių
94,57
Rusų, baltarusių ir ukrainiečių
1,05
Vokiečių
0,53
Žydų
2,98
Kitų
0,86
Sudaryta remiantis: Lietuvos statistikos metraštis 1934 m. (1935). Kaunas. P. 306-307.

Lietuvoje
96,26
1,04
0,98
1,20
0,36
Lietuvoje
96,42
0,59
0,36
1,96
0,65

3.4 lentelė. Lietuvos etninių grupių prieaugio rodikliai 1929-1933 m. (proc.)
Žydai
Vokiečiai
Metai
Lietuviai
Lenkai
Rusai
Latviai Baltarusiai
1929
10,9
5,7
5
0,7
20,5
1
10,4
1930
12,8
4,6
6,4
0,8
19,8
1,3
11,8
1931
12,1
4,9
5,8
23,2
0,8
0,2
11,2
1932
13,2
4,8
6,4
0,5
26,1
3,5
8,4
1933
13,4
3,7
7,8
0,4
22,7
1,6
8,3
Sudaryta remiantis: Lietuvos statistikos metraštis 1931 m. (1932). T. 4. Kaunas. P. 16; Lietuvos statistikos
metraštis 1932 m. (1933). T. 5. Kaunas. P. 13; Lietuvos statistikos metraštis 1934 m. (1935). T. 7. Kaunas P.16.
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3.5 lentelė. Rusų emigrantai iš Lietuvos pagal išvykimo šalis 1928-1939 m
PiAfiktarųe
Aritnange
Išvykimo
metai

Brlijaza

Urjusaugv
Kadan

Iš(p)
viocsor.
Kišalytos s
Išivso

JAV

395
5,5
317
9
36
13
3
17
1928
_
0,7
105
1
10
1
32
10
48
3
1929
0,3
19
4
1
3
11
1930
0,3
1
5
2
1
1
1931
_
0,9
9
9
1932
0,2
3
1
2
1933
33
2,2
29
4
1934
_
88
4,6
51
1
35
1
1935
14,8
252
2
250
1936
_
3
0,3
3
1937
1,2
8
10
1
1
1938
_
0,2
1
1
1939
2,2
414
923
22
1
23
84
371
8
1928-1939
45,0
100,0
0,1
1928-1939 (proc.)
2,5
2,4
9,1
40,2
0,9
Sudaryta remiantis: Lietuvos statistikos metraštis 1927-1928 m. (1929) T. 2. Kaunas. P. 76-77; Lietuvos
statistikos metraštis 1929-1930 m. (1931) T. 3. Kaunas. P. 68-69; Lietuvos statistikos metraštis 1931 m. (1932) T. 4.
Kaunas. P. 50-51; Lietuvos statistikos metraštis 1932 m. (1933) T. 5. Kaunas. P. 50; Lietuvos statistikos metraštis
1933 m. (1934) T. 6. Kaunas. P. 52-53; Lietuvos statistikos metraštis 1934 m. (1935) T. 7. Kaunas. P. 52-53;
Lietuvos statistikos metraštis 1935 m. (1936) T. 8. Kaunas. P. 52-53; Lietuvos statistikos metraštis 1936 m.
(1937) T. 9. Kaunas. P. 52-53; Lietuvos statistikos metraštis 1937 m. (1938) T. 10. Kaunas. P. 52-53; Lietuvos
statistikos metraštis 1938 m. (1939) T. 11. Kaunas. P. 52-53; Lietuvos statistikos metraštis 1939 m. (1940) T. 12.
Kaunas. P. 52-53.
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4. Rusų visuomeninių organizacijų veikla

4.1 lentelė. Rusų visuomeninės organizacijos pagal narių skaičių
Metai
1926 1929 1932 1936
Apreiškimo seserija
50
Dailiųjų menų mėgėjų draugija
n. d. n. d. 25
Draugija „Kultūra ir gyvenimas"
36
Draugija „Mokslas-Šviesa"
n. d.
17
26
37
Kauno Marijos stačiatikių moterų labdaros draugija 40
60
75 100
Kauno mokytojų draugija rusų mokykloms laikyti
13
17
19
20
Kauno mokytojų draugijos gimnazijos
23
24
25 135
neturtingiems mokiniams šelpti draugija
Kauno rusų krikščionių jaunuomenės ratelis
n. d. 16 n. d.
Kauno sentikių moterų labdaros draugija
15
21
35
Kauno Sv. Nikolajaus brolija
n. d. 65
66
66
Kauno Sv. Serafimo Saroviečio stačiatikių
29
15
160
labdaringoji laidotuvių draugija
Organizacijos pavadinimas

1937 1938 1939
46
48
45
57
58
62
37
37
35
n. d. 130 147
20
20
20
130

99

83

n. d.
48
60

66
59

70
51

359

395

433

Kybartų rusų švietimo draugija
n. d. 27 n. d. n. d. n. d. n. d.
Lietuvos rusų tautybės piliečių demokratinė
n. d. n. d. 696 n. d. n. d. n. d. 49
sąjunga
Lietuvos rusų tautiškoji darbo draugija
14
125 169
Panevėžio rusų švietimo draugija
30
_
Panevėžio stačiatikių labdaros draugija
27
25
25
25
28
21
Rusų emigracijai Lietuvoje tvarkyti draugija
10
51 n. d. n. d. 51
„Išeivis"
Rusų emigrantų susivienijimas
n. d. n. d. 110 n. d. n. d. n. d.
Rusų sporto draugija
n. d. 108 n. d. n. d. n. d.
Šiaulių rusų švietimo draugija
48
57
Ukmergės stačiatikių labdaros draugija
16
16
18
18
18
16
Zarasų stačiatikių labdaros draugija
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
41
Sudaryta remiantis: 1931 m. organizacijų surašymo ir 1939 m. dr< iUgijų statistinės žinios // LCVA, f. 377, ap. 10,
b. 7,1. 12; b. 17,1. 12; b. 22,1. 9; b. 26,1. 9, 54; b. 28,1. 11, 16; f. 402,; ip. 5, b. 216,1. 17; b. 4,1. 11; b. 69,1. 21; b. 60,
1. 18; b. 68,1. 16; b. 73,1. 13; b. 79,1. 14; b. 221,1. 18; ap. 11, b. 375,1. 73; ap. 14, b. 26,1. 20.
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4.2 lentelė. Rusų visuomeninių organizacijų nariai pagal amžiaus grupes 1939 m.
Amžiaus grupė
Proc.
Skaičius
Iki 24 25-30 31-45 45 ir d. Iki 24 25-30 31-45 45 ir d.
22,2
11,1
44,4
22,2
10
5
10
20
Apreiškimo seserija
59,7
30,6
1,6
8,1
Draugija „Kultūra ir_gvvenimas"
19
37
5
1
91,4
8,6
32
Draugija „Mokslas-Sviesa"
3
_
Kauno Marijos stačiatikių moterų
59,8
6,1
34,1
45
79
8
labdaros draugija
Kauno mokytojų draugija rusų
80,0
20,0
16
4
mokykloms laikyti
Kauno mokytojų draugijos
66,3
20,5
1,2
12,0
55
gimnazijos neturtingiems
10
17
1
mokiniams šelpti draugija
Kauno sentikių moterų labdaros
45,7
28,6
25,7
20
18
32
draugija
19,6
74,5
Kauno 5v. Nikolajaus brolija
5,9
38
3
10
Kauno Sv. Serafimo Saroviečio
13,9
82,0
4,1
stačiatikių labdaros laidotuvių
341
17
58
draugija
Lietuvos rusų tautiškoji darbo
14,8
23,1
25,4
36,7
39
43
25
62
draugija
Panevėžio stačiatikių labdaros
38,1
61,9
8
13
draugija
Rusų emigracijai Lietuvoje
89,8
4,1
6,1
2
3
44
tvarkyti draugija „Išeivis"
Ukmergės stačiatikių labdaros
72,2
27,8
5
13
draugija
56,6
26,6
6,3
10,5
663
123
311
74
Iš viso
Lentelė sudaryta remiantis: 1939 m. draugijų statistinės žinios // LCVA. F. 402, ap. 5, b. 4,1. 11; b. 60,1. 18; b. 68,
1. 16; b. 69,1. 21; b. 79,1. 14; b. 221,1. 18; b. 216,1. 17; ap. 11, b. 375,1. 73; ap. 14, b. 26,1. 20; f. 377, ap. 10, b. 417,
1. 8, 10,12.
Organizacijos pavadinimas
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5. Rusų socialinės adaptacijos dimensijos

5.1 lentelė. Rusų inteligentijos kultūrinės veiklos intensyvumas
Veiklos rūšis
1. Skaitė literatūrą (grožinę, mokslin^ ir kt.)
reguliariai
retkarčiais
beveik neskaitė
neskaitė
2. Skaitė laikraščius, žurnalus
reguliariai
retkarčiais
beveik neskaitė
neskaitė
3. Lankė biblioteką
reguliariai (turėjo nuolatinio skaitytojo abonentą)
retkarčiais (1-2 kartus per metus)
keletą kartų (per 10-15 metų)
nebuvo
4. Lankė muziejus, parodas, dalyvavo ekskursijose
reguliariai (1 kartą per 2-3 mėnesius)
retkarčiais (1-2 kartus per metus)
keletą kartų (1-2 kartus per 10-15 metų)
nebuvo
5. Klausėsi radijo laikų
reguliariai
retkarčiais
beveik neklausė
neklausė
6. Lankė koncertus ir teatrus
reguliariai (1 kartą per 2-3 mėnesius)
retkarčiais (1-2 kartus per metus)
keletą kartų (1-2 kartus per 10-15 metų)
nelankė
7. Lankė kino teatrus
reguliariai (1 kartą per 2-3 mėnesius)
retkarčiais (1-2 kartus per metus)
keletą kartų (1-2 kartus per 10-15 metų)
nelankė
8. Individuali mėgėjiška veikla
namų muzikavimas (dainavimas)
piešimas, tapyba, lipdymas
eilėraščių, prozos skaitymas balsu, namų teatras
meniniai rankdarbiai
literatūriniai užsiėmimai (memuarų, dienoraščių, eilėraščių, prozos
rašymas)
kolekcionavimas ir kt.

336

Respondentų
skaičius
75
39
17
8
11
75
18
26
19
12
64
6
17
11
30
65
_
3
8
54
75
7
19
36
13
69
3
15
27
24
71
14
23
19
15
43
11
3
14
8

Proc.
52,0
22,7
10,7
14,7
24,0
34,7
25,3
16,0
8,0
22,7
14,7
40,0
4,0
10,7
72,0
9,3
25,3
48,0
17,3
4,0
20,0
36,0
32,0
18,7
30,7
25,3
20,0
14,7
4,0
18,7
10,7

5

6,7

2

2,7
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5.1 lentelė (tęsinys). Rusų inteligentijos kultūrinės veiklos intensyvumas
Veiklos rūšis

Respondentų
skaičius
25
3
5

9. Kolektyvinė mėgėjiška veikla
būrelių, chorų, orkestrų ir kt. lankymas
religinė kultūrinė veikla (dainavimas chore, muzikavimas)
dalyvavimas mėgėjiškuose spektakliuose, vaidinimuose,
8
koncertuose ir kt.
paskaitų ir kitų visuomeninių kultūrinių draugijų renginių lankymas
9
Šaltinis: Kasatkina, N. (1994) Rusų inteligentijos integracija į tarpukario Lietuvos kultūra (disertacijos

Proc.
4,0
6,7
10,7
12,0

rankraštis). P. 102-103.
Pastabos: Atsakymų suma ne visada sudaro 100 proc, nes dalis apklaustųjų iš viso negalėjo atsakyti į klausimą
arba pateikė du atsakymus. Respondentų atsakymai buvo patikrinti ir patikslinti, remiantis privačiais (namų)
archyvais, daiktiniais palikimais, periodinės spaudos medžiaga, publikacijomis ir kt.

5.2 lentelė. Rusų inteligentijos prioritetai pagal profesinės ir liaudies kultūros
sritis
Profesinė ir liaudies kultūros sritis

Resp. skaičius

70
1. Muzika
15
rusu liaudies dainos
lietuvių liaudies dainos
16
klasikinė simfoninė muzika
12
operetės ir estradinė muzika
27
miesto romansas
78
2. Šokiai
3
rusų liaudies
lietuvių liaudies
_
kitų Lietuvos etninių grupių ir kitų šalių
21
baletas
54
pramoginiai
87
3. Koncertai
11
rusų liaudies muzikos ir šokių
lietuvių liaudies muzikos ir šokių
_
27
simfoninės, klasikinės muzikos
10
kamerinės (fortepijoninės) muzikos
39
estradinės (įskaitant romansus) muzikos
Šaltinis: Kasatkina, N. (1994) Rusų inteligentijos integracija į tarpukario Lietuvos kultūrą (disertacijos
rankraštis). P. 107.
Pastaba. Respondentai galėjo nurodyti kelias prioritetines kultūrinės veiklos sritis.

Proc.
20,0
21,3
16,0
36,0
4,0
_
_
28,0
72,0
14,7
_
36,0
13,3
52,0
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5.3 lentelė. Rusų inteligentijos prioritetai pagal lietuvių profesinės ir liaudies
kultūros sritis
Profesinė ir liaudies kultūros sritis

Stačiati
kiai
Proc. Sentikiai Proc. Katalikai Proc.
(8 resp.)
(6 resp.)
(61 resp.)

1. Lietuvių tautinė
muzika
1
12,5
1
16,7
šokiai
_
_
_
_
_
dainos
4
6,6
3
37,5
2
33,3
2. Dekoratyvinis taikomasis lietuvių
liaudies menas (keramika, medžio
7
11,5
2
25,0
4
66,7
skulptūra, audimas, pynimas ir kt.)
3. Lietuvių profesinės kultūros veikėjų
pasirinkimas
rašytojai
8
13,1
2
25,0
2
33,3
kompozitoriai (muzikantai)
3
4,9
1
16,7
_
_
dailininkai (skulptoriai, grafikai ir kt.)
5
8,2
3
50,0
_
_
aktoriai (dainininkai, baleto solistai ir kt.)
4
6,6
2
33,3
kultūros veikėjai, mokslininkai, publicistai ir kt.
6
9,8
2
25,0
2
33,3
Šaltinis: Kasatkina, N. (1994) Rusų inteligentijos integracija į tarpukario Lietuvos kultūrą (disertacijos rankraštis).
P. 108.

5.4 lentelė. Rusų inteligentijos prioritetai pagal atskiras profesinės kultūros sritis
Prioritetiniai kultūros veikėjai
Resp. skaičius
Proc.
1. Rašytojai
rusų
54
72,0
lietuvių
kitų šalių
7
9,3
2. Kompozitoriai
rusų
26
34,7
lietuvių
kitų šalių
15
20,0
3. Dailininkai
rusų
10
13,3
lietuvių
kitų šalių
12
16,0
4. Aktoriai (dainininkai, baleto šokėjai)
rusų
27
36,0
lietuviu
1
1,3
kitų šalių
5. Mokslininkai (filosofai, istorikai ir kt.)
rusu
18
24,0
lietuvių
kitų šalių
3
4,0
Šaltinis: Kasatkina, N. (1994) Rusų inteligentijos integracija j tarpukario Lietuvos kultūra (disertacijos rankraštis).
P. 109.
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5.5 lentelė. Rusų inteligentijos prioritetai pagal kultūros veikėjus
Kultūros veikėjo profesija
ir tautybė pagal respondento nuomonę
1. Rašytojai
rusų

lietuvių
kitų šalių
2. Kompozitoriai
rusų
kitų šalių
3. Dailininkai (tapyba)
rusų
lietuvių
kitų šalių
4. Aktoriai (dainininkai, baleto solistai,
estrados atlikėjai)
rusų

Vardas, pavardė
A. Puškinas, M. Lermontovas, L. Tolstojus,
I. Turgenevas, F. Tiutčevas, A. Čechovas,
F. Dostojevskis, A. Kūprinąs, P. Lažečnikovas,
M. Zagorskinas, I. Buninas, M. Zoščenka,
V. Korolenka, V. Žukovskis, A. Fetas
A. Mickevičius, Maironis, S. Nėris,
V. Mykolaitis-Putinas
V. Skotas, E. Zola, D. Baironas, O. Balzakas,
V. Šekspyras, A. Diuma, Č. Dikensas, V. Hugo,
Heinė, G. De Mopasanas, G. Sinkevičius, E. Ožeško
P. Čaikovskis, A. Borodinas, N. Rimskis-Korsakovas,
S. Rachmaninovas, M. Glinka, C. Tanajevas
A. Mocartas, Dž. Verdis, Dž. Rosinis, J. Strausas,
V. Vagneris, Dž. Pučinis, I. Kalmanas
A. Briulovas, I. Repinas, I. Levitanas, A. Rubliovas,
I. Šiškinas, V. Polenovas, I. Aivazovskis, V. Serovas,
D. Rokotovas
M. K. Čiurlionis, P. Kalpokas, M. Dobužinskis,
K. Šklėrius, K. Šimonis
F. Šaliapinas, A. Pavlovą, M. Kšesinskaja,
V. Cholodnaja, A. Stanislavskis, V. Kačalovas,
A. Vertinskis, M. Čechovas, V. Komisarževskaja,
V. Nižinskis
K. Petrauskas, A. Šabaniauskas

lietuvių
5. Mokslininkai (filosofai, istorikai ir kt.)
N. Karamzinas, V. Kliučevskis, S. Solovjovas,
rusų
V. Rozanovas, M. Lomonosovas, N. Berdiajevas,
I. Iljinas, I. Belinskis
J. Jablonskis, V. Krėvė, V. Čepinskis
lietuvių
D. Didro, E. Kantas, Volteras, F. Nyčė, Aristotelis,
kitų šalių
Hėgelis, Platonas, Seneka
šaltinis: Kasatkina, N. (1994) Rusų inteligentijos integracija į tarpukario Lietuvos kultūrą (disertacijos rankraštis)
P. 112.
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Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai
Kauno miesto ir apskrities viršininko fondas (f. 402).
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto fondas (f. 631).
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekybos ir pramonės departamento fondas
(f. 388).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos fondas (f. 386).
Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto fondas (f. 923).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamentas (f. 1367).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento fon
das (f. 394).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento fondas
(f. 379).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento fondas (f. 380).
Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos fondas (f. 391).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos fondas (f. 377).
Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų fondas (f. 1157).
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos fondas (f. 383).
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės reformos valdybos fondas (f. 1248).
Panevėžio miesto ir apskrities viršininko fondas (f. 404).
Šiaulių apskrities savivaldybės fondas (f. 862).
Šiaulių miesto ir apskrities viršininko fondas (f. 412).
Vyriausiosios komisijos kariškiams aprūpinti žeme fondas (f. 1754).

Periodiniai leidiniai
Lietuva (1918-1928).
Lietuvos aidas (1928-1940).
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Švietimo darbas (1919-1930).
Tautos mokykla (1933-1940).
Tautos ūkis (1930-1940).
Žemaičių prietelius (1925-1940).
BonbHOR Jlumea (1921-1922).
Fojioc jiumoecKoū npaeocnaenoū enapxuu (1923—1940).
JIumoecKuū eecmhUK (1935-1939).
Hauie 3xo (1931^1933).
Hoeue dnu (1936-1940).
3xo (1920-1940).

Statistikos šaltiniai
Kauno miesto statistikos metraštis 1934 (1935). Kaunas: Viltis. 103 p.
Kauno miesto statistikos metraštis 1938 (1939). Kaunas: Spindulys. 175 p.
Lietuva skaitmenimis 1918-1928 [1928]. Kaunas: Finansų ministerija. Centralinis sta
tistikos biuras. 184 p.
Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventoju surašymo
duomenys. [1925] Kaunas: Lietuvos Respublika. Finansų ministerija. 312 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1924-1926 m. (1927) T. 1. Kaunas. 572 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1927-1928 m. (1929) T. 2. Kaunas. 506 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1929-1930 m. (1931) T. 3. Kaunas. 473 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1931 m. (1932) T. 4. Kaunas. 355 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1932 m. (1933) T. 5. Kaunas. 272 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1933 m. (1934) T. 6. Kaunas. 292 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1934 m. (1935) T. 7. Kaunas. 325 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1935 m. (1936) T. 8. Kaunas. 302 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1936 m. (1937) T. 9. Kaunas. 297 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1937 m. (1938) T. 10. Kaunas. 386 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1938 m. (1939) T. 11. Kaunas. 368 p.
Lietuvos statistikos metraštis 1939 m. (1940) T. 12. Kaunas. 378 p.
Tlepeaa eceo6uįan nepenucb uacejienuH Poccuūckoū ujunepuu 1897 z. (1904) T. 4.
TeTp. 3. BHneHCKaa ry6epmiH. CaHKT-FleTep6ypr.
Tlepeasi eceočuįan nepenucb uaceneHun Poccuūckoū UMnepuu 1897 e. (1904) T. 17.
KoBeHCKaa ryGepHHa. CaHKT-neTep6ypr.
TlepeaH eceo6ufcm nepenucb uaceneHun Poccuūckoū UMnepuu 1897 z. (1904) T. 59.
ryGepHHa. Camcr-rieTepSypr.
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Nr. 1. P. 65-163.
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250 p.
Kauno Rusų Smulkaus Kredito Draugijos įstatai (1926). Kaunas. 30 p.
Klimas, P. (1917) Lietuva: jos gyventojai ir sienos. Vilnius. 62 p.
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(1932). Kaunas.
Lietuvos statistika 1920-1930 metais (1931). Kaunas: Centralinio statistikos biuro
leidinys. 691 p.
Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1924 metams (1924). Kaunas. 148 p.
Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1937 metams (1937). Kaunas. 593 p.
Lietuvos valstybės teisės aktai (1918.11.16-1940. VI.15) (1996). Vilnius: Teisės institu
tas (Kaunas: Spindulys). 1016 p.
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1929 metams (1929). 352 p.
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