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ĮVADAS
Prieš keletą metų išleidome knygą apie Lietuvos socialinę struktūrą, dabar dėmesį
sutelkiame į studentijos problemas. Gali kilti klausimas, kodėl Stratifikacijos skyriaus
darbuotojai domisi akademiniu jaunimu - studentija. Tai lemia kelios priežastys.
Visų pirma jau kuris laikas vyksta prieštaringai vertinama aukštojo mokslo reforma,
todėl dėmesys studentijai yra visai suprantamas. Studentai nėra vien reformos objektai,
bet ir subjektai, vienaip ar kitaip reaguojantys į reformą ir ją veikiantys. Akivaizdu, jog
vien tai, kad jie atneša studentų krepšelius į vieną ar kitą aukštąją mokyklą, daro juos

subjektais, o studijų pasirinkimas kitoje šalyje išreiškia tam tikrą požiūrį į aukštąjį mokslą
Lietuvoje. Galima dar vardyti ir kitus argumentus, bet, mūsų nuomone, pakanka ir šių.
Svarbu ir tai, kad šiuo metu Lietuva išgyvena nelengvus laikus. Ekonominės krizės
pasekmės labai ryškios, skurdo lygis labai aukštas, nedarbas nemažėja, didelė migracija,
pasitikėjimas valdžios institucijomis menkas. Žiniasklaidoje vyrauja neigiami tikrovės
vertinimai. Pateikdama kitų metų biudžetą vyriausybė patvirtina, kad situacija sudėtinga.
Tačiau, oponuojant opozicijai, valdantieji teigia, kad ekonominė padėtis stabilizavosi
ir matosi augimo perspektyvos. Taigi žurnalistai paklaustų: „Ar matosi šviesa tunelio
gale?" Sociologams rūpi ne politinės manipuliacijos ar emociniai vertinimai, rūpi ne tik
fiksuoti, kas yra šiandien, bet ir prognozuoti, išryškinti, kokios yra valstybės perspektyvos
įveikti sunkumus, kokios jėgos, socialinės grupės galėtų užtikrinti šalies pažangą.
Visuomenės raida rodo, kad šalies stabilumą ir gebėjimą įveikti sunkumus visų
pirma užtikrina gausi ir aktyvi vidurinė klasė. Jei dauguma visuomenės narių turi gerą
ekonominę bazę ir apskritai jų socialinės gerovės lygis aukštas, jei jų kultūriniai interesai
yra platūs, tai tokioje visuomenėje nėra pastovios socialinės įtampos, kuri vyrauja ten,
kur visuomenė labai poliarizuota: saujelė turčių turi viską, o didžioji dalis gyventojų
neturi nieko. O kaip, kokiu būdu formuojasi vidurinė klasė? Kaip rodo šiuolaikinės
visuomenės eiga, pagrindinis vidurinės klasės formavimosi šaltinis yra švietimo
sistema. Būtent švietimo sistema ne tik perduoda žmonijos sukauptą patyrimą, suteikia
žinių, bet ir specialiose savo grandyse - aukštosiose mokyklose - rengia kvalifikuotus
specialistus, ugdo aktyvią asmenybę. Taigi aukštasis mokslas visų pirma rengia naują
vidurinės ir aukštesnių klasių pamainą, kuri turėtų užtikrinti tiek šalies stabilumą, tiek
jos perspektyvą. Neabejotina, kad jėga, gebančia įveikti ekonominės ir socialinės krizės

padarinius ir užtikrinti valstybės pažangą, galėtų tapti nauja kvalifikuotų specialistų
karta, kuri būtų orientuota į Lietuvą, kuri nebūtų paskendusi korupcijoje ir nepasotiname
godume, kuriai rūpėtų ne vien pinigas, bet ir platus kultūros vertybių laukas. Taigi
suprantama, kad dėmesys krypsta į studentiją- aukštųjų mokyklų akademinį jaunimą.
Netolimoje ateityje būtent jie taps pagrindiniais ekonominių, politinių, socialinių ir
kultūrinių procesų veikėjais Lietuvoje.
Akivaizdu, kad jau dabar, kai akademinis jaunimas tęsia studijas, reikia tirti jų
socialinį portretą - apibendrintą objektyvių ir subjektyvių charakteristikų visumą,
nes jos jau išryškėjusios, būsimo aktyvumo ar pasyvumo pagrindas jau susiformavęs.
Savaime suprantama, kyla klausimai, ar jie sieja savo gyvenimo perspektyvas su
Lietuva, ar tapatinasi su Lietuva, ar jaučiasi tinkamai pasirengę profesijai, kad galėtų
sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, ar jų interesai apsiriboja vien siaurais specialybės

reikalavimais, ar apima platų kultūrinį kontekstą? Aišku, galima kelti dar daug klausimų,
bet šie, mūsų nuomone, svarbiausi atskleidžiant studentijos socialinį portretą.
Antra vertus, norime pabrėžti, kad mūsų moksliniam interesui patenkinti labai svarbu

išryškinti, kokią vietą studentija užima visuomenės socialinėje struktūroje. Šiuo metu
mokslinėje literatūroje šiai problemai skiriama nedaug dėmesio. Akademinio jaunimo
klausimai nagrinėjami atsietai nuo socialinės struktūros tyrimo. Mūsų nuomone,
nustatyti studentijos vietą visuomenės socialinėje struktūroje-reikšmingas dalykas, nes,
kaip minėjome, tai visuomenėje veikiantis subjektas, o ne vien parengiamoji profesinės
veiklos fazė. Studentijos aktyvumas ar pasyvumas reiškiasi jau dabar. Kai kuriose
valstybėse studentija kelia griežtus reikalavimus vyriausybėms, siekia, kad gerėtų studijų
kokybė, didėtų studijų finansavimas, būtų užtikrintos būsimo darbo vietos ir pan. Kokia

situacija Lietuvoje?
Be to, studentiją, kaip ir kai kurias kitas gyventojų grupes, pavyzdžiui, namų
šeimininkes, bedarbius, benamius ir pan., apskritai sunku priskirti kokiai nors socialinei
klasei ar sluoksniui. Tiesa, studentus jungia tam tikras pagrindas - mokymasis aukštojoje
mokykloje, bet mokymasis nėra nekintama socialinė pozicija, o tik pereinamasis tarpsnis
siekiant ne tik kvalifikacijos, bet ir aukštesnio socialinio statuso. Universitetas, akademija
ar kolegija tėra tik svarbus socialinio mobilumo kanalas. Taigi koks tas galimas statusas?
Ar jie taps vidurinės klasės atstovais, o gal pretenduos į aukštesniosios klasės poziciją?
O gal augantis nedarbas nublokš juos į žemesniąją klasę? Juk vidurinė klasė, kaip
minėjome, yra visuomenės socialinio stabilumo garantas: gausi vidurinė klasė nekelia
tokios socialinės įtampos, kokia būna vyraujant žemiausiajai klasei ir esant didžiulei
socialinei atskirčiai tarp jos ir aukščiausiosios klasės.
Taigi studentijos vietos socialinėje struktūroje nustatymas — pagrindinė mūsų
tyrimo ašis, mūsų požiūrio originalumas. Tuo labiau kad Stratifikacijos skyrius jau
kuris laikas formuoja originalią socialinės stratifikacijos sampratą, siekdamas nuneigti

dominuojantį vienpusišką ekonomistinį požiūrį į socialinę struktūrą, pagal kurį
visuomenė stratifikuojama tik pagal ekonominius rodiklius. Šiuolaikinėje visuomenėje
apskritai sunku remtis klasikiniais socialinės klasinės struktūros modeliais. Vartotojiška
visuomenė iš esmės keičia struktūravimo pagrindus. Pavyzdžiui, kokią prasmę beturi
dichotominis kapitalisto-darbininko modelis. Pramoninis kapitalas labai skiriasi nuo
finansinio kapitalo, o pardavėjos nepavadinsi darbininke, nes jokio materialaus produkto
negamina: ji teikia paslaugą, kaip ir gydytojas, mokytojas ar savivaldybės klerkas.
Industrinę visuomenę pakeitusi vartotojiškoji lėmė tiek visuomenės sandarą, tiek
socialinių santykių pobūdį, o būtent sandara ir socialiniai santykiai ir sudaro visuomenės
socialinę struktūrą.
Mes siūlome iš esmės kitą stratifikacijos koncepciją, kai ne mokslininkai
sluoksniuoja visuomenę, o patys individai priskiria save vienai ar kitai socialinei
pozicijai: klasei ar sluoksniui. Todėl šioje studijoje mes kai kur dar kartą priminsime

mūsų sampratos pagrindus, kurie jau buvo išspausdinti mūsų parengtame leidinyje
„Lietuvos socialinė struktūra"1. Antra vertus, būtina pažymėti, kad nuo to laiko
mūsų stratifikacijos samprata buvo brandinama, todėl yra reikšmingai patikslinta,

Lietuvos socialinė struktūra. 2004. Vilnius: Firidas.

koncentruojantis būtent į savęs priskyrimą, o ne bandant apimti kuo daugiau svarbių
rodiklių ir charakteristikų. Juos tikslingiausia aprašyti socialinės kasės ar grupės
socialiniame portrete. Taigi socialinės klasės ar grupės ir socialinio portreto derinys
leidžia atskleisti ne formalų individų suskirstymą į socialines klases, o jų pačių
vertinimą, kuriai socialinei pozicijai priklauso. Trumpai tariant (plačiau aptarsime toliau
pačioje studijoje), mes išryškiname individo prisiskyrimą atitinkamai socialinei klasei,
sluoksniui, o po to aprašome socialinį portretą, atskleidžiame socialines charakteristikas.
Būtent socialinė klasė, sluoksnis yra integruojantis pagrindas apibūdinant socialinės

grupės (pavyzdžiui, studentijos) socialinį portretą. Taigi studentijos prisiskyrimas
atitinkamoms socialinėms klasėms, sluoksniams kartu su jos socialiniu portretu
ir leidžia atskleisti jos realiąją vietą visuomenėje, o ne vien vienpusišką socialinės
pozicijos priskyrimą pagal ekonominius rodiklius. Žinoma, suvokiame, kad mūsų
požiūris yra neįprastas, tačiau mums svarbiau, ar jis gali padėti formuoti socialinę
politiką. Socialinės struktūros suvokimas ne vien kaip visuomenės sandaros, bet ir kaip
visuomeninių santykių struktūros, mūsų nuomone, adekvačiau atspindėtų visuomenės
stratifikaciją, o tuo pagrindu būtų galima grįsti tikslesnę socialinę politiką. Taigi nustatyti
studentijos socialinį statusą svarbu teoriniu požiūriu. Svarbu ir praktiniu požiūriu.
Aišku, kad negalima ignoruoti ir veiksnių, kurie formuoja studentų motyvaciją ir
vertybines orientacijas. Tuo labiau kad aukštojo mokslo reforma jau įsibėgėjusi ir
neabejotinai veikia studentus. Keičiasi studijų tvarka, paskaitų laikas vis dažniau
nukeliamas į popietę ir 1.1. Antra vertus, ekonominė krizė, didelis nedarbas, migracija
taip pat veikia studentiją. Taigi nustatyti studentijos padėtį visuomenėje nėra lengva,
nes, visų pirma, tai pereinamoji socialinė pozicija, be to, ją veikia minėti ir neminėti
veiksniai, studentų skaičius mažėja, nemaža dalis tiek nuolatinių, tiek tęstinių studijų
studentų dirba, taigi jau užima ir kitą socialinę padėtį. Tai taip pat trumpai aptarsime
studijoje.
2008-2009 metais, siekdami nustatyti studentijos vietą visuomenėje, socialinėje
struktūroje ir apibūdinti Lietuvos studentijos socialinį portretą, tuometinio Socialinių
tyrimų instituto (nuo 2010 metų — Lietuvos socialinių tyrimų centro) Stratifikacijos
skyriaus darbuotojai atliko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų apklausą. Buvo apklausta
500 studentų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, t. y. didžiuosiuose Lietuvos aukštojo mokslo
centruose. Apklausti tiek universitetinių, tiek neuniversitetinių studijų studentai. Apimtas
nuolatinių (buvusių dieninių) ir tęstinių (buvusių neakivaizdinių ir vakarinių) akademinis
jaunimas. Apklausa vyko ne tik valstybinėse, bet ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose.

Taigi siekta įvertinti ir apimti kuo platesnį ir įvairesnį akademinio jaunimo spektrą, kad
išryškintume kuo labiau apibendrintą Lietuvos studentijos socialinį portretą. Apklausą

plačiau apibūdinsime pirmoje studijos dalyje.
Aišku, net pati išsamiausia anketa negali apimti visų studentijos socialinio portreto
aspektų, todėl autoriai pasitelkia ir kitų tyrimų duomenis, leidžiančius paryškinti
atskiras studentiško gyvenimo ir jo motyvacijos puses. Be to, studijos autoriai savo dalis
pagrindžia gana išsamiomis teorinėmis įžvalgomis.
Taigi dabar apie studijos struktūrą ir jos autorius.
Pirmoje studijos dalyje mėginsime išryškinti studentijos vietą visuomenėje, socialinėje
struktūroje. Pradžioje, kaip minėjome, pateiksime pagrindinius mūsų stratifikacijos

koncepcijos teiginius. Paskui apibudinsime pagrindinius socialinio portreto bruožus ir
išryškinsime studentijos kaip socialinės grupės ypatumus. Dalis baigiama gautų duomenų
analize, apibūdinant Lietuvos studentijos socialinį portretą. Iš pagrindų reformuojant

švietimo sistemą ypač svarbus grįžtamasis ryšys: kaip identifikuojasi pati studentija,
kokios yra jos socialinės demografinės charakteristikos.
Antroje dalyje dėmesys sutelkiamas į pačias studijas: jų pasirinkimą, pažangumą,
pasitenkinimą studijomis ir savo pasirinkimu. Siekiama atskleisti pasirinkimo
sėkmės sampratą. Daug dėmesio skiriama studijų krypties pasirinkimo motyvacijai.
Atskleidžiamas studentų požiūris į pačias studijas ir mokymosi rezultatus.
Trečioji ir ketvirtoji studijos dalys skirtos akademinio jaunimo tautinei ir kultūrinei
tapatybei. Tai esminis studentų apsisprendimas, ar jie orientuoti į Lietuvą, ar jų kultūrinės
nuostatos remiasi pamatinėmis mūsų tautos vertybėmis. Būtent nuo mūsų tautos
kultūrinių šaknų priklauso Lietuvos ateitis.
Penktoji dalis skirta studentų mobilumui. Ji apima tiek laisvalaikio, tiek profesinius
aspektus. Atskleidžiama tokių kelionių motyvacija. Daugiausia dėmesio skiriama
kelionėms, susijusioms su profesiniu pasirengimu (pagal akademinius mainus), bet
neužmirštamos sezoninės, laikino darbo, net ir vertybinės kelionės. Nagrinėjami ir
studentijos migracijos klausimai.
Taigi šiuos klausimus atskleisti ir apsisprendė šios studijos autoriai: Eugenija
Krukauskienė, Darius Liutikas, Gražina Maniukaitė, Arvydas Virgilijus Matulionis ir
InijaTrinkūnienė-Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto Stratifikacijos
skyriaus darbuotojai. Kiekvienas iš jų gilinosi į savo mokslinio intereso sritį, tačiau visus
vienijo bendras tyrimas ir bendra paties individo prisiskyrimo atitinkamai socialinei
pozicijai koncepcija. Skirtingai nuo edukologų, psichologų, ekonomistų, kitų mokslų
atstovų, mes stengėmės apibūdinti studentijos socialinį portretą, išryškinti svarbiausius
jo bruožus. Tiesa, reikia pabrėžti, kad kartu su visais patekome į pragaištingos pasaulinės
ekonominės reformos, pridengtos lyg pateisinamu ekonominės krizės vardu, laikotarpį,
todėl susidarė gana didelis atotrūkis tarp studentijos apklausos, kuri buvo baigta 2009

metų pirmąjį pusmetį, iki studijos išleidimo 2010 metų pabaigoje. Neabejojame, kad
apklausa šiuo metu atskleistų naujų studentijos portreto aspektų. Antra vertus, studentijos
bruožus užfiksavome dar prieš esminę švietimo sistemos reformą. Taigi turime atskaitos
tašką, o nauji tyrimai sudarys galimybę išryškinti studentijos socialinio portreto pokyčius,
realiai atspindėti švietimo reformos raidos ypatumus.
Įvadą ir pirmąją studijos dalį „Studentijos vieta Lietuvos socialinėje struktūroje"
parašė habil. dr. Arvydas Virgilijus Matulionis. Antrojoje dalyje „Akademinio jaunimo
sėkmė: pasirinkimas, pažangumas, pasitenkinimas studijomis" dr. Gražina Maniukaitė
tiria svarbiausią aukštosios mokyklos objektą- studijas. Trečioji dalis „Tautinio tapatumo
išlaikymo perspektyvos: vertinimai ir prognozės", kurią parengė InijaTrinkūnienė, skirta
atsakymams į esmingiausią Lietuvai klausimą: „Išlikti ar išsivaikščioti?" Ketvirtojoje
dalyje „Akademinio jaunimo kultūrinės nuostatos: kultūrinių memų paieška ir raiška"
Eugenija Krukauskienė nagrinėja studentijos kultūrines nuostatas. Penktojoje dalyje
„Akademinio jaunimo mobilumas" dr. Darius Liutikas daugiausia gvildena teritorinį
mobilumą. Pabaigoje visi autoriai išryškina apibendrinančias išvadas. Taigi studijoje
laikytasi turinio vientisumo: pateikiamos visuomenės stratifikacijos ir socialinio portreto

sampratos; aprašomos studentijos socialinės charakteristikos; apibūdinamas akademinio

jaunimo profesinis pasirinkims ir kvalifikacijos įgijimas; atskleidžiamas santykis su
Lietuva; išryškinamos dvasinio pasaulio vertybės; nagrinėjamas teritorinis mobilumas.
Akivaizdu, kad neaprėpiame visos studentijos gyvenimo paletės, neatskleidžiame
visų studentijos socialinio portreto aspektų, tačiau kryptingai siekiame paneigti pasaulį
valdančios liberaliosios idėjos dominavimą. Žmogaus aktyvumas paremtas ne vien
ir ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu, kultūriniu ir simboliniu kapitalu. P. Bourdieu
ekonominis, socialinis, kultūrinis ir simbolinis kapitalas -tai ne K. Mane' o ekonomistinis
kapitalas. Būtent studentija yra ta socialinė grupė, kuri užtikrina kvalifikuotų specialistų

reprodukciją, didina šalies žmogiškąjį bei socialinį kapitalą, atskleidžia naujas pilietinės
visuomenės formavimosi Lietuvoje perspektyvas.

I. STUDENTIJOS VIETA VISUOMENĖS SOCIALINĖJE STRUKTŪROJE
Šioje studijos dalyje mes pirmiausia trumpai pristatysime mūsų visuomenės socialinio
stratifikavimosi sampratą, nes ji ženkliai skiriasi nuo klasikinių modelių. Paskui
išryškinsime studentijos vietą toje struktūroje pateikdami tiek teorinį pagrindimą, tiek
analizuodami studentijos sociologinio tyrimo medžiagą.
1.1. Visuomenės socialinio stratifikavimosi samprata
Visų pirma būtina pažymėti, kad mūsų uždavinį- išryškinti visuomenės stratifikacijos
sampratą ir apibūdinti studentijos vietą socialinėje struktūroje - palengvina tai, kad
kolega profesorius Algimantas Valantiejus išleido studiją „Socialinė struktūra"2, kurioje
atlikta gili ir plati pačių svarbiausių socialinės struktūros sampratų analizė bei vertinimas.
Tai sudaro galimybes mums nekartoti aptartų dalykų, o atsispirti nuo tokio solidaus
teorinio bei metodologinio pagrindo ir toliau ryškinti mūsų visuomenės stratifikavimosi
koncepciją, kuri iš esmės skiriasi nuo kitų. Bet prieš tai priminsime keletą bendrųjų
dalykų.
Nustatyti visuomenės struktūrą reikšminga ne vien mokslinio intereso patenkinimo
požiūriu. Tai svarbu ir socialinei praktikai, kryptingai formuojant socialinę politiką.
Aiškus visuomenės sluoksniavimosi vaizdas leidžia konkretinti tiek įstatymų leidybą,
tiek diferencijuoti viešojo sektoriaus darbo priemones įvairioms gyventojų grupėms,
mažinti socialinės atskirties laipsnį.
Visuomenę galima struktūruoti įvairiais pjūviais. Visų pirma socialinė demografinė
struktūra leidžia nustatyti šalies gyventojų potencialą: vyrų / moterų, jaunimo/ senyvo
amžiaus žmonių, gyvenančių šeimoje / vienišų, dirbančiųjų / nedirbančiųjų ir kitus
pasiskirstymus bei santykius. Institucinė visuomenės sandara leidžia spręsti apie įvairių
socialinių sistemų sąveiką: socialinių institutų (valstybinių, savivaldybės institucijų,
šeimos, bendruomenių ir kitų) funkcionavimą. Valdymo, teisėtvarkos, švietimo, sveikatos
apsaugos, socialinės apsaugos ir kitų sistemų sąveika turi užtikrinti tiek šalies stabilumą,
tiek jos raidos perspektyvą. Tačiau socialinei politikai tikslinti būtinas visuminis
visuomenės susisluoksniavimo vaizdas, jungiantis įvairius pjūvius.
Yra išryškėjusios dvi tradicijos: vokiečių, akcentuojanti ekonominį požiūrį, ir anglųprancūzų, besiremianti kultūrine identifikacija. Ekonominis požiūris, išskiriant klases
pagal pajamų formas ir šaltinius, yra gana vienpusiškas. Pavyzdžiui, ką realiai socialinei
politikai gali duoti kapitalistų, buržuazijos, tarnautojų, darbininkų ir valstiečių klasių
išskyrimas? Kiekviena taip išskirtų klasių būtų įvairiai pasiskirsčiusi pagal pajamas
ir neturėtų ryškių ribų. Akivaizdu, kad vyraujant rinkos dėsniams bankininkas būtų
viename poliuje, o gėlių kioskelio pardavėja kitame. Socialinė atskirtis tarp stambaus
ūkininko ir trijų hektarų savininko yra daug didesnė negu tarp kanceliarijos klerko ir
kvalifikuoto darbininko. Stiprėjant vartotojiškos visuomenės tendencijoms neaišku, kam

priskirti kirpėją ir jos kolegę kirpėją, kuri kartu yra ir kirpyklos savininkė? Kam priskirti
2 Valantiejus, A. 2007. Socialinė struktūra: nuo makro prie mikro modelių. Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla,

profesorių, kuris dirba valstybiniame universitete, o kartu yra ir nevalstybinės aukštosios

mokyklos dalininkas?
Ypač problemiška nustatyti ir pačias pajamas. Pokomunistinėse šalyse šešėlinė

ekonomika apima gana didelę cirkuliuojančių šalyje pinigų masės dalį. Vengiam
mokesčių realiosios pajamos nenurodomos. Net aukščiausi šalies pareigūnai netiksliai
deklaruoja savo pajamas. Neretai atlyginimas mokamas vokeliuose. Taigi kokio tikslumo

gali pakakti realiai visuomenės stratifikacijai pagal pajamas?
Kuriant pokomunistinės šalies stratifikacijos modelį, daug perspektyvesnė yra
anglų-prancūzų tradicija, akcentuojanti kultūrinį aspektą, gyvenimo būdo ypatumus.
Būtent remiantis šiuo požiūriu galima konkrečiai stratifikuoti visuomenę, nustatyti
besiskiriančius savo charakteristikomis ir veiklumu sluoksnius. Tačiau būtina rasti
pagrindinį stratifikacijos principą, kuris padėtų išvengti supaprastinimo ir išskirti
besiskiriančias vienas nuo kitos klases ir socialinius sluoksnius jose.
Anglų-prancūzų tradicija akcentuoja kultūrinį požiūrį: pabrėžiama, kad modernios,
tuo labiau postmodernios visuomenės negalima paaiškinti remiantis vien gamybos būdo
pokyčiais. Vis labiau pabrėžiamas paties žmogaus aktyvumas, jo veiklos motyvacija,
gyvenimo stilius ir pan. „Pagrindinis metodologinis teiginys, padedantis, pvz., susieti
socialinę struktūrą su „veikiančiais asmenimis" gali būti „išlikimo strategijos" koncepcija.
Pokyčių metu atsirandančios naujos socialinės struktūros yra sąmoningų veikėjų
naudojamos strategijos rezultatas. O į naują socialinę santvarką žiūrima kaip į visų tokių
strategijų kolektyvinį rezultatą. Tuomet ir naujų socialinių struktūrų formavimąsi galima
tirti nagrinėjant šias strategijas. Strategiją sukuria įvairios veiklos rūšys, vystomos per
kiekvieno individo galimybių įgyvendinimo struktūras (pagal Mertoną). Pastarosios
priklauso nuo individui prieinamų resursų."3
Vienas ryškiausių šių dienų prancūzų sociologų P. Bourdieu (1930-2002) plačiai
vartojo klasės sąvoką. Tačiau jis griežtai kritikavo ekonominį klasės pagrindimą.
P. Bourdieu nuomone, „klasės yra santalka veikėjų, kurie užima panašias pozicijas ir
panašiomis sąlygomis priversti patirti panašius poveikius, taigi veikiausiai įgis panašias
dispozicijas ir interesus ir dėl to panašiai veiks ir laikysis panašių pažiūrų. Tačiau šios
klasės egzistencija yra teorinė, kylanti iš teorijų <...>. Tai nėra tikroji klasė kaip grupė,
mobilizuota kovai: daugių daugiausia ji gali būti vadinama galima klase ta prasme, kad

tai veikėjų santalka, patirianti mažiau kliūčių mobilizuodamasi nei kuri kita veikėjų
santalka".4 P. Bourdieu vartoja tris pagrindines sąvokas: habitus, kapitalą ir lauką. Habitus

yra sudarytas iš dispozicijų (polinkių, įgūdžių) rinkinio, kuris lenkia subjektą veikti tam
tikru būdu. Dispozicijos yra žmonių veiksmų motyvacijos pagrindas. Tačiau veiksmai
nėra nulemti vien habitus, o atsiranda atitinkamo habitus ir socialinio lauko sankirtoje.
Kiekvienas veikėjas siekia išreikšti savo galią specifiniame lauke, naudodamas turimą
kapitalą. Kapitalas P. Bourdieu nėra vien ekonominis (nors tai veiksmingiausia kapitalo
forma), bet ir simbolinis (socialinis ir kultūrinis). Socialinis kapitalas - tai kultūriškai,

ekonomiškai ir politiškai reikšmingi ryšiai, padedantys veikėjui išlaikyti atitinkamą
3Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas. 1999. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas.
P. 15.
4Bourdieu, P. 1989. Distinction. A Sočiai Critigue ofthe Judgement ofTaste. London: Routledge. P. 231—
232.
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socialinį statusą.5 Veikiančiojo žmogaus koncepciją dabar plėtoja kitas žymus prancūzų
sociologas A. Tourain'as.6
Remiantis šia tradicija gyventojai skirstomi į ranguojamas klases - nuo aukščiausios

iki žemiausios. Vieni tyrėjai suskaičiuoja net dvylika klasių - išskiria, pavyzdžiui,
aukščiausiosios aukščiausiąją, aukščiausiosios vidurinę, aukščiausiosios žemiausiąją ir
žemiausiosios aukštesniąją, žemiausiosios vidurinę, žemiausiosios žemiausiąją klases.7
Stambiausiai skirstoma į tris klases: aukščiausiąją, vidurinę ir žemiausiąją. Tačiau
skirstymas paprastai remiasi visuomenės rangavimo principu.
Reikia pasakyti, kad stratifikacinių modelių yra gana daug, bet neretaijiems trūksta
pagrįstumo. Kai kurie tyrėjai išskiria aukštuomenę, vidutinę klasę ir darbininkus8, tačiau,
mūsų nuomone, toks skirstymas metodologiškai nėra tikslus dėl bent kelių priežasčių.
Aukštuomenės terminas asocijuojasi su aristokratija, kurią tiksliau būtų vadinti atskiru
aukščiausiosios klasės sluoksniu. Terminas „vidutinis" nėra tikslus, nes šios klasės
atstovai nėra vidutiniai, o būtent aktyvūs, veiklūs, turintys užtektinai savimonės žmonės.
Dalis aukščiausios kvalifikacijos ir gerai apmokamų darbininkųneabejotinai yra vidurinės
klasės atstovai, todėl tuo pat metu negali priklausyti tiek vienai, tiek kitai klasei.
Su aktyvaus žmogaus įvaizdžiu esmingai siejasi vidurinės klasės koncepcija.
Dichotominėje klasinėje schemoje didelę reikšmę turėjo paveldimas turtas ir jo nulemtas
aukštas socialinis statusas bei klasinė padėtis, o vidurinėje klasėje socialinė pozicija yra
labiau iškovota negu paveldėta. Taigi vidurinė klasė — tai daugiausia veikiančių žmonių
klasė.
Kiek anksčiau, šaltojo karo laikais, ir stratifikacija apskritai, ir vidurinė klasė
buvo įtemptos ideologinės kovos objektas. Mokslinio komunizmo atstovai teigė, kad
buržuaziniai sociologai siekia užglaistyti klasių kovą kapitalistinėje visuomenėje,
naudodamiesi dviem iš pirmo žvilgsnio priešingais būdais. Pirma, stratifikuojant
visuomenę, t. y. pagal daugelį požymių suskirstant ją į smulkius sluoksnius, nuneigiamas
pagrindinis rodiklis - turtinė priklausomybė. Antra vertus, tokį pat tikslą neva turėjo ir
kita kryptis, siekusi dirbtinai suformuoti vidurinę klasę, priskirti jai tiek dalį buržuazijos,
tiek dalį darbininkijos, taip užglostyti esminius klasinius skirtumus. Akivaizdu, kad
vidurinę klasę išskirti svarbu ir ideologiniu aspektu, tik, žinoma, ne taip iškreiptai
traktuojant, kaip mėginta daryti moksliniame komunizme.
Išskirti vidurinę klasę ypač svarbu visuomenės socialinio potencialo aspektu.
Kuo gausesnė vidurinė klasė, tuo didesnis socialinis potencialas - išsilavinimo lygis,
profesionalumas, kvalifikacija, veiklumas ir pan., tuo stabilesnė ir visuomenė. Ryškiai
poliarizuota visuomenė yra nestabili dėl neišvengiamo socialinės nelygybės skatinamo
socialinio konflikto. Paprastai skiriami trys pagrindiniai vidurinės klasės sektoriai: 1)
„senoji vidurinė klasė", kurią sudaro smulkaus verslo savininkai tiek gamybos, tiek
prekybos ar aptarnavimo, tiek žemės ūkio srityse; jos dydis ir reikšmė visuomenėje
nuolat mažėja, 2) „aukštesnioji vidurinė klasė", kurią sudaro daugiausia vadovaujantys
5Bourdieu, P., Wacquant, L. J. D. 2003. įvadas į refleksyviąją sociologiją. Vilnius: Baltos lankos.
6Tourain, A. 1984. Le Retour de L 'Acteur. Essai de sociologie. Paris: Fayard.
7Wright, E. O. 1978. Class, Crisis and the State. London: New Left Books; Wright, E. O. 1985. Classes.
London: Verso. .
8Parkin, F. 1971. Class Ineąuality and Sočiai Order. London: MacGibbon & K.
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darbuotojai bei profesionalai, 3) „žemesnioji vidurinė klasė", dar daugiau diferencijuota
visuma, kurią sudaro įvairūs žmonės, dirbantys personalo darbuotojais, prekybos
agentais, mokytojais, seselėmis ir panašiai."9 Taigi kuo daugiau yra „aukštesniosios
vidurinės klasės" atstovų, tuo didesnis visuomenės socialinis potencialas.
Šiuo metu ne tik žiniasklaidoje, bet ir mokslinėje literatūroje dažnokai teigiama, jog
Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse, vidurinė klasė yra nedidelė, todėl ji ir negali
vaidinti stabilizuojamo vaidmens visuomenėje, ypač svarbaus kuriantis pilietinei visuomenei,
kuri turėtų saugotinuovisokiųkataklizmųirneleisti atkurti totalitarinės visuomenės. Mat, kaip
jau minėjome, neretai vidurinė klasė skiriama tik pagal gaunamų pajamų dydį. Neneigiame,
kad pajamų rodiklis svarbus, bet ne mažiau svarbūs ir kiti indikatoriai. Pavyzdžiui, aukštas
žmogaus išsilavinimas ir didelis aktyvumas gali kompensuoti menkesnį uždarbį. Mūsų
nuomone, ypač svarbu, kaip pats žmogus save identifikuoja, priskirdamas save vidurinei
klasei ne vien pagal pajamas, bet pagal savo gyvenimo stilių. Taigi reikšminga yra ir asmens
vertybių skalė, kai joje dominuoja ne pinigai, o svarbios saviraiškos vertybės. Antra vertus,
toks vidurinės klasės ribų nustatymas, kai remiamasi visa indikatorių sistema, o ne vien
turtu ir didesnėmis pajamomis, nereiškia, kad tas ribas galima dirbtinai plėsti ir gražinti
realią Lietuvos socialinę struktūrą. Akivaizdu, kad pati vidurinė klasė nėra vienalytė. Vien
diferencijavimas pagal profesijas rodo, kad teisininkai skiriasi nuo mokytojų, gydytojai nuo
verslininkų, ekonomistai nuo žurnalistų ir t. t. Šiems skirtumams išryškinti būtinas kitas
socialinės struktūros analizės pjūvis - vidurinės klasės stratifikacija. Bet metodologiškai
labai svarbu pabrėžti, kad negalima šokinėti nuo klasinio prie stratifikacinio modelio.
Su žmogaus aktyvumu siejasi ir įvairios elito teorijos. Gana daug dėmesio joms
skiriama ir Lietuvoje, ir ne tik populiarioje spaudoje, nagrinėjant elito atstovų gyvenimo
būdo ir stiliaus ypatumus, bet ir mokslinėje literatūroje.10 Todėl čia plačiau ties jomis
neapsistosime, išryškinsime tik kelis, mūsų nuomone, svarbius metodologiniu požiūriu
aspektus. Visų pirma, būtina kalbėti ne apie elitą, bet apie elitus, nes elitai - tai „visuomenės
sluoksniai, išsiskiriantys savo pasiekimais (turtu, veiklos rezultatais, kūryba ir pan.)
įvairiose srityse"." Tai gali būti valdantysis elitas (Prezidentas, Seimo, Vyriausybės, nariai,
politikai ir pan.); finansinis, pramoninkų, teisininkų, menininkų ir kiti (net nusikaltėlių)
elitai. Antra vertus, elitų išskyrimas atspindi kitą visuomenės diferencijavimo aspektą,
apimantį ne visą visuomenę, o tik jos dalį - garsiausius veikėjus savo srityse.
Kai kurie (Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto Stratifikacijos
skyriaus marginalų tyrimo grupė) nemažai dėmesio skiria kitam poliui - užribio klasei
(anksčiau - liumpenui), t. y. tiems, kurie yra visuomenės nuošalyje ir sudaro atskirties
grupes.12 Tačiau tai taip pat tėra tik dalis socialinės struktūros.

9Giddens, A., MacKenzie, G. (eds.) 1982. Sočiai Class and the Division ofLabour. Cambridge: Cambridge
University Press.
10Matonytė, I. 2001. Posovietinio elito labirintai. Vilnius: Knygiai; Matonytė, I., Morkevičius V. 2009. Heinrich Best. Elitų Europa: ES valstybių narių politinio ir ekonominio elito europietiškumo mastai. Politologiya.2(54).
11Matulionis, A. 2003. Sociologija. Vilnius: Homo liber. P. 194.
12Vosyliūtė, A., Kasparavičienė, Y, Maniukaitė, G., Kocai, E. 2004. Varguomenė: gyvensena ir vertybės. Vil
nius: Socialinių tyrimų institutas; Kocai, E. 2008. Socialinė benamių atskirtis ir jos formavimasis. Sociologija.
Mintis ir veiksmas 1; Negalės žmonės. 2009. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas.
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Neretai klausiama, ar tradiciniai stratifikacijos modeliai taikytini šiuolaikinei
visuomenei - žinojimo visuomenei globalizacijos, unifikacijos, virtualizacijos ir
kitomis sąlygomis. Dar svarbesnis klausimas, ar tradiciniai stratifikacijos modeliai
tinka pokomunistiniam pasauliui? Mūsų nuomone, neabejotinai reikia jais remtis, tačiau
būtini nauji modeliai, kuriuose labiau atsižvelgiama ir į naujus civilizacinius iššūkius,
ir į pokomunistinės šalies situaciją. Todėl ir pabandysime pateikti savo stratifikacijos
koncepciją.
Pirmiausiai norime pažymėti sau keltus reikalavimus. Taigi stratįfikaciniame
modelyje turi būti atsižvelgta į:
•pokomunistinės šalies ypatumus;
•istorinio laikotarpio ypatumus, šiuo metu —pasaulinės ekonominės krizės

padarinių įveikimą;
•būtinumą kuo pilniau apimti visą visuomenę;

•galimybę suderinti klasinį ir stratįfikacinį pjūvius;
•būtinumą nusakyti individų tapatumą;

•šalies gyventojų įvaizdžio atspindėjimą
•taikomumo galimybes, t. y. modelio pritaikomumą socialinės politikos
reikmėms.
Trumpai aptarsime, kodėl akcentuojame būtent šiuos dalykus.
Pati naujausia Lietuvos istorija, kurią mes patys kūrėme, sudarė unikalią galimybę
išgyventi pseudosocialistinės visuomenės virsmą į postmodernistinę, besiremiančia
rinkos dėsniais visuomenę. Pokomunistinėse šalyse įvyko ir tebevyksta esminiai
struktūriniai ir sisteminiai pokyčiai visose politinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir
kitokio gyvenimo srityse. Susiformavo iš esmės nauji socialiniai santykiai, besiremiantys
rinkos ekonomika, [stodama į Europos Sąjungą ir NATO Lietuva išvengė pilkosios
zonos likimo greta sunkiai prognozuojamos Rusijos Federacijos galios. Taigi tarsi
užbrėžta pokomunistinės šalies virsmo į demokratinę visuomenę laikotarpio riba. Iš
esmės pasikeitė atskiro individo galimybės. Per dvidešimt nepriklausomybės metų
subrendo nauja karta, savo interesais ryškiai besiskirianti nuo kitų kartų, subrendusių
kitoje visuomeninėje santvarkoje. Antra vertus, istoriškai dvidešimt metų - dar per
trumpas laikotarpis nusistovėti visiems virsmo procesams. Akivaizdu, kad vyresnės
kartos sunkiai prisitaiko prie naujų visuomeninių santykių. Neretai jaučiasi nesaugiai ir
apskritai nestabiliai. Neretai vyrauja savanaudiškumas, pasireiškiantis ir kraštutinėmis
formomis — nusikalstamumu, korupcija, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir panašiai.
Pagrindinė vertybė - pinigas, kurios siekiant paminamos visos moralinės nuostatos.
Šešėlinės struktūros sudaro ženklią ekonominių santykių dalį. Mąstymo pokyčiai yra
patys sudėtingiausi ir ilgiausiai trunka. Taigi visuomenės stratifikacija yra sudėtinga,
neretai ir prieštaringa.
Antra vertus, ir legaliai veikiančios ekonominės struktūros vadovaujasi vien
savanaudiškais interesais. Manome, jog gana pagrįsta nuomonė, kad pasaulinė ekonominė
krizė realiai yra drastiška ekonominė reforma, sukonstruota pasaulio ekonominės
oligarchijos ryklių. Schema paprasta: nedidelis galingųjų būrys nutaria nustoti pūsti
statybų burbulą, permesti kapitalą į kitą sritį. Kas svarbiausia, išgryninami tikrieji,
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padengti gerybėmis (auksu, ištekliais ir pan.) pinigai, o nepadengtoji dalis permetama
valstybėms, gyventojams ir pan. Taigi išprovokuojama krizinė situacija, kai realų pelną
gauna maža saujelė oligarchų, o baisios krizės pasekmės toliau skandina valstybes ir
jų piliečius. Vėl paleidžiamos nepadengtų pinigų (ypač dolerio - pasaulio valiutos)
spausdinimo mašinos, o tai tik sudaro krizės įveikimo iliuziją. Realiai socialinė atskirtis

tiek tarp šalių, tiek tarp gyventojų tik didėja.
Iki galo apimti visą visuomenės struktūrą nėra taip lengva, kaip atrodo iš pirmo
žvilgsnio. Net per gyventojų surašymą, nors pavadintą visuotiniu, fiksuojami ne visi
šalies gyventojai. Neretai „už borto" lieka ne tik laikinai išvykusieji, bet ir nuolatiniai
gyventojai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos. Tai ne tik valkatos ar „šiukšlynų
žmonės", bet ir dalis bendrabučių gyventojų, registruotuotų, bet ten negyvenančių.
Nenori viešintis ir nusikalstamų struktūrų atstovai. Taigi net gyventojų surašymas yra
neišsamus. Ne vieną gyventoją dėl minėtų priežasčių sunku apklausti ir sociologams.
Bet yra ir kitokių sunkumų: neretai sociologas lieka už uždaro turtingųjų rajono tvoros.
Taigi sunkiausia tirti tiek elitą, tiek vargšus.
Nors esama įvairių apribojimų, dažnai žmonės dirba keliose darbovietėse, kuriose
socialinis statusas gali skirtis, pvz., vienur tas pats asmuo direktorius, kitur - viešosios
įmonės dalininkas, dar kitur-eilinis aukštosios mokyklos dėstytojas. Vyresnioji buhalterė
gali derinti savo darbą su valytojos darbu. Be to, galima dirbti tiek valstybinėje, tiek
privačioje darbovietėje. Taigi kokiam sluoksniui priskirti „daugiastaklininkus"?
Ne visuomet metodologiškai aišku, ką daryti su vaikais, kurie iki pilnametystės
neužima atskiros nuo tėvų socialinės pozicijos. O ir šeimoje tėvai nebūtinai turi vienodą
socialinį statusą. Taigi kuriam statusui priskirti vaikus: aukštesniam, žemesniam ar
konstruoti mišrią socialinę poziciją?
Kaip minėjome, keblu nustatyti ir studentijos vietą. Visų pirma, studentija yra
nevienalytė, nes studijos būna ir nuolatinės, ir tęstinės. Nuolatinių studijų studentui
studijos yra pagrindinis socialinis statusas, t. y. statistikos ataskaitose jis priskiriamas
atskirai grupei. Antra vertus, šiuolaikinėje visuomenėje, ypač krizės sąlygomis, dažnas
studentas dirba, taigi užima kelias pozicijas, kurios nebūtinai priskirtinos vienam
statusui ar klasei. Pavyzdžiui, nuolatinių studijų studentė dirba pardavėja. Ją galima būtų
priskirti studentijai, bet juk pačios studentijos vieta socialinėje struktūroje nėra aiški. Dar

neaiškiau, kam priskirti tęstinių studijų studentus, nes jie praktiškai visi dirba ir pagal
tai priskirtini skirtingiems socialiniams statusams. Jie gali būti ir valdininkai, gali būti ir
darbininkai, ir pan.
Konstruojant tiek klases, tiek sluoksnius suderinamumo reikalavimas taip pat
akivaizdus, nes tiek klasių, tiek sluoksnių ribos turi turėti bendrą vardiklį, kad būtų aiškios
ir nedengtų vienos kitų. Klasinis pjūvis svarbesnis nagrinėjant visuomenės poliarizaciją
ar vidurinės klasės formavimąsi, o sluoksnių išskyrimas, nustatant svarbias socialines
demografines charakteristikas ar socialinio portreto bruožus, yra ypač reikšmingas
konkretinant socialinę politiką.
Vienas iš reikšmingiausių reikalavimų — nustatyti individualų tapatumą, t. y.
priklausymą tiek klasei, tiek konkrečiam sluoksniui. Sudarydami grandinę „individas sluoksnis - klasė" užtikrinsime struktūros vientisumą. Taigi kiekvienas šalies gyventojas
turi turėti savo vietą visuomenės socialinėje struktūroje.
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Su šiuo reikalavimu glaudžiai susiję modelio taikomumo ir įvaizdžio reikalavimai.
Formuojant socialinę politiką ypač svarbus konkretumas: kam ir kokiu tinkamiausiu
laiku reikia sudaryti sąlygas spręsti visas iškylančias gyvenimo problemas. Žinoma, tai
nereiškia, kad galima socialinė politika, arba specialių priemonių sistema, skirta vienam
žmogui. Būtina formuoti atitinkamą politiką konkretiems stratams, turintiems tam tikrų
lyties, amžiaus, vietovės, profesijos ir kt. ypatumų. Klasinis lygis taip pat turi atitikti
šį reikalavimą: individo, sluoksnio priklausymas atitinkamai klasei turi atspindėti jų
savijautos ir savimonės lygį, t. y. išreikšti visuomenės socialinį potencialą. Akivaizdu, jei
dauguma žmonių priskiriami žemiausiajai klasei, tai visuomenės padėtis yra kritiška, o
jei vidurinei, tai, kaip minėjome, visuomenė yra stabili ir turi geras raidos perspektyvas.
Visa tai ypač svarbu kuriant šalies įvaizdį ir nustatant jos vietąkitų šalių atžvilgiu. Dažnai,

pavyzdžiui, kalbama apie Estiją: šios šalies ir mūsų valstybės objektyvūs raidos rodikliai
panašūs, bet Estija pasaulio bendrijai pateikiama visai kitaip, kur kas patraukliau.
Aptarę keliamus visuomenės stratifikavimui reikalavimus imsime kurti patį
modelį. Pirmiausia turime nuspręsti, į kokią esamą tradiciją atsižvelgsime, nors, kaip
minėjome, pokomunistinės šalies ypatumai neleidžia pilnutinai pasinaudoti jau esamais
postmoderniosios visuomenės stratifikaciniais modeliais ir juos taikyti. Antra vertus, tie
modeliai apskritai nėra pakankamai gyvybingi.
Taigi, mūsų nuomone, asmens priskyrimo vienam ar kitam sluoksniui, ar vienai ar kitai
klasei, ypač išskiriant ekonominį rodiklį, principas šiuolaikiniame manipuliuojamame
pasaulyje nėra efektyvus, menkai padeda formuoti socialinę politiką. Vien tik ekonominio
kapitalo išskyrimas, paneigiant socialinio (visuomeninių santykių tinklų), kultūrinio
(kultūros paveldo, išsimokslinimo ir kt.) bei simbolinio (dvasinio, dorovinio) kapitalų

reikšmes, gerokai iškreipia tikrąjį valstybės ir piliečių potencialą.
Mūsų nuomone, pagrindiniu stratifikavimo principu gali būti tapatumo (identifikacijos)
akcentavimas. Tiek globalizacijos, europeizacijos procesai, tiek pokomunistinės šalies
ypatumai kelia žmonėms nestabilumo jausmą. Uždaroje Tarybų Sąjungos erdvėje eilinio
šalies gyventojo ateitis buvo gana aiškiai prognozuojama, o šiuolaikinis pasaulis ir

kiekvieno piliečio padėtis nuolat kinta. Net tokie lyg ir neginčytini dalykai kaip lytis
kelia identifikacijos problemų, nes kai kurie sociologai teigia, kad dabar nebeužtenka
vien dichotominio pasiskirstymo vyrai - moterys, bet reikia skirti penkias lytis: vyrai,
moterys, homoseksualai, lesbietės, heteroseksualai. Ir tai nėra dirbtinai kuriama
problema, nes skirtingų lyčių žmonės pasižymi savitu gyvenimo stiliumi, šeimine
padėtimi ir pan., o tai kelia realius socialinius, ekonominius, kultūrinius, teisinius ir kitus
klausimus. Vartotojiškoje visuomenėje socialinėms lyties (gender) mažumoms specialiai
kuriama aptarnavimo sfera. Tarybinėje visuomenėje socialinės lyties problema buvo
slopinama ir bet kokie nukrypimai nuo dichotominės lyties schemos buvo traktuojami
kaip nusikalstama veikla, o postmodernioje visuomenėje, kai yra ginamos kiekvieno
asmens teisės, tai realiai diferencijuoja visuomenę.
Tapatumo svarba bene plačiausiai ir stipriausiai akcentuojama didėjant migracijos
srautams. Ji kyla tiek emigrantams, tiek imigrantams. Lietuvai tapus Europos Sąjungos
nare ir atsivėrus sienoms, svetur išvyko keli šimtai tūkstančių gyventojų. Lietuvoje
didėjant darbo jėgos deficitui, į jų vietą atvyksta baltarusiai, ukrainiečiai, kitų tautybių
žmonės (net kinai). Ir vieniems, ir kitiems kyla identifikacijos problemų: ar jie savo ateitį
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sieja su nauja jiems šalimi, ar vis dar su gimtine ir ketina kada nors į ją sugrįžti. Daugėja
mišrių šeimų, kuriose vaikams aktualūs tapatumo klausimai, ypač kai tėvai yra skirtingų
rasių. Tapatumo klausimai gana plačiai nagrinėjami ir Lietuvos sociologų13, ginamos
daktaro disertacijos14. Nagrinėjant stratifikacijos problemas tai svarbus aspektas.
Identifikacijos problematikai skirta nemažai lyginamųjų tarptautinių tyrimų.15
Akcentuojamas ne tiek tautinis identitetas, bet teritorinis: tapatinimasis su gyvenamąja
vieta, regionu, šalimi, Europa ar net pasauliu. Lyginamiej i tyrimai rodo, kad demokratinėse
Europos šalyse pirmenybė neretai teikiama gyvenamajai vietai. Būtent gyvenamojoje
vietoje sprendžiamos svarbiausios gyvenimo problemos, mezgasi bendravimo ryšiai,
formuojasi bendruomenės. Tai svarbu ir visuomenės stratifikacijos aspektu.
Visa tai ir grindžia mūsų nuostatą, kad pagrindine metodologine stratifikacijos

ašimi gali būti tapatinimasis (identifikacija) su tam tikra socialine padėtimi.
Jau minėjome, kad vienas iš visuomenės skirstymo būdų yra rangavimas nuo
aukščiausiosios iki žemiausiosios klasių. Taigi pagrindinis priklausymo vienai ar
kitai klasei požymis ir būtų tapatinimasis (identifikavimasis) su klase ir sluoksniu,
pradedant aukščiausiu, baigiant žemiausiu.
Taigi remdamiesi suminėtais metodologiniais ir metodiniais principais konstruojame
Lietuvos klasinį - stratifikacinį modelį.

Klasiniame pjūvyje išskiriame penkias klases: aukščiausiąją, aukštesniąją,
vidurinę, žemesniąją ir žemiausią ją. Mūsų nuomone, penkių klasių modelis optimaliai
apibūdina pokomunistinę visuomenę. Dvylikos klasių modelis labiau tinka demokratinei
visuomenei, kur galimas platesnis klasinis spektras, adekvačiai atspindintis postmodernios
visuomenės klasinius ypatumus, trijų klasių modelis būtų labai schemiškas, o penkios
klasės labiau atspindi būtent pokomunistinės visuomenės specifiką, kurios struktūra vis
dar sparčiai kinta.
Jau argumentavome, kodėl reikia išskirti vidurinę klasę. Dabar trumpai apibūdinsime
kitų klasių išskyrimo prasmingumą.
Kaip minėjome, virš vidurinės klasės skiriame dar dvi klases: aukščiausiąją ir
aukštesniąją. Tiesa, mokslinėje literatūroje neretai skiriamos trys ar net daugiau aukštesnių
nei vidurinė klasių. Tačiau, mūsų nuomone, kai visuomenė dar formuojasi, šios klasės
nėra gausios, todėl tolesnis skirstymas nepagrįstas. Lietuvoje aukščiausiajai klasei galėtų
prisiskirti aukščiausi šalies politikai ir pareigūnai (Prezidentė, Ministras pirmininkas,
Seimo pirmininkė, ministrai, Konstitucinio teismo pirmininkas ir pan.) bei turtingiausi

13Migrantų integracija: trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. 2009. Etniškumo studijos 2. Vilnius: Eugrimas; Frėjūtė-Rakauskienė, M. 2009. Etninis nepakantumas Lietuvos spaudoje Europos integracijos suvokimai. Etniš
kumo studijos 1. Eugrimas; Grigas, R. 2009. Senieji lietuviai: tapatybės bruožai irjų likimas. Vilnius: Vilniaus
pedagoginio universiteto leidykla. 301 p.; Grigas, R. 2001. Tautinė savivoka. Vilnius: Rosma.
14Daukšas, D. 2010. Transnacionalizmo iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos
tautinių ma^umų ir lietuviškos migracijos atvejai. Kaunas: VDU. Frėjūtė-Rakauskienė, M. 2009. Etninio ne
pakantumo ir ksenofobijos apraiškos Lietuvos spaudoje ES prevencinės politikos aspektu. Vilnius: VU, STI;
Beresnevičiūtė, V. 2005. Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje.
Vilnius: VU, STI.
15Taljūnaitė, M. Labanauskas, L. 2009. Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas. Vilnius: Socialinių
tyrimų institutas; Čiubrinskas, V, Kuznecovienė. Lietuviškojo identiteto trajektorijos. 2008. Kaunas: VDU;
Europa ir mes. 2001. Vilnius: Gervelė.
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Lietuvos verslininkai, stambių tarptautinių kompanijų vadovai. Dalis jų yra sukaupę
pakankamai galios ir turto, kad pastoviai liktų šioje klasėje, kiti, ypač politikai, pasikeitus
pareigoms gali atsidurti ir kitoje. Be to, reikia turėti galvoje, kad dalis aukščiausiosios

klasės atstovų^ ypač verslininkų, balansuoja ties legalumo / nelegalumo riba.
Aukščiausiajai klasei galėtų prisiskirti ir mūsų menininkų bei mokslininkų elitai. Tai
pasaulinį pripažinimą pelnę teatro režisieriai, muzikantai virtuozai, dainininkai, chirurgai,
biochemikai, lazerininkai ir kiti, sukaupę socialinį, kultūrinį bei simbolinį kapitalus.
Aukštesnioji klasė gali apimti daugiau žmonių-tiek politikus (eilinius Seimo narius),

tiek aukštą valdininkiją (biurokratiją). Šiai klasei gali prisiskirti ir dalis verslininkų, kurie
turi sukaupę mažesnį kapitalą ir nėra visiškai garantuoti dėl ateities (kiek apskritai rinkos
sąlygomis galima būti garantuotiems). Demokratinės visuomenės kūrimosi laikotarpiu
būtent šiai klasei būdingas netikrumo jausmas: vieną dieną turi valdžią, o kitą - jau ne.
t aukštesniosios klasės gretas gali pretenduoti kai kurių profesinių grupių, ypač medikų,
teisininkų, atstovai.
Žemiausiajai klasei žiniasklaida priskiria vos ne visus Lietuvos gyventojus.
Remdamiesi klasiniu skirstymu šiai klasei visų pirma galėtų prisiskirti vyresnio amžiaus
kaimo gyventojai, pensininkai, kai kurios marginalios grupes: benamiai, prostitutės,
elgetos ir pan.
Žemesniajai klasei priskirtume tuos sluoksnius, kurių pajamos menkos, gyvenimo
stilius skurdus, kurie gyvena „šia diena". Į šią klasę patektų ir didelė dalis neįgaliųjų,
pensininkų bei bedarbių.
Antra vertus, visi šie priskyrimai labiau remiasi nuostata, kad visos suminėtos grupės
pagal savo charakteristikas galėtų tikti atitinkamoms klasėms, taigi kurtumėme dirbtinį
konstruktą.
Kaip minėjome, galimi įvairūs stratifikacijos pjūviai: socialinis demografinis,
institucinis ir klasinis. Paprastai jie nagrinėjami atskirai, nesiejant vieno su kitu.
Apibendrinantis rodiklis, apimantis visus pjūvius, yra ypač reikšmingas socialinei
politikai formuoti. Ar savo socialinės padėties identifikacija gali būti toks rodiklis?
Mūsų nuomone, gali. Visu pirma, savęs priskyrimas vienai ar kitai klasei, vienam ar
kitam sluoksniui yra tiek socialinių demografinių, tiek įvairių socialinių institutų
poveikio padarinys. Būtent socialinė padėtis integruoja lyties, amžiaus, išsimokslinimo,
profesijos ir kitas charakteristikas, taip pat šeimos, mokyklos, kitų valstybės institucijų
poveikį. Mūsų nuomone, socialinę padėtį galima traktuoti plačiau, ne tiek siejant su vieta
užimtumo sistemoje, su profesine veikla, bet priskiriant įvairiapuses žmogaus kokybes,
reikšmingas bendruomenėje, šeimoje, draugų ir pažįstamų aplinkoje, t. y. įvairiuose
socialiniuose tinkluose. Socialinės struktūros suvokimas grindžiamas socialiniais
ryšiais, todėl būtent veikimas tuose tinkluose ir suponuoja prisiskyrimą vienai ar kitai
socialinei klasei, vienam ar kitam socialiniam sluoksniui. Seniai tvirtinama, kad žmogus
susivokia, kas jisai yra, per santykius su kitais žmonėmis, su kitomis institucijomis.
Visas gyvenimiškas patyrimas, sukauptas šeimoje, draugų aplinkoje, mokykloje, darbe,
viešajame ir privačiame gyvenime suformuoja savąjį „Aš", suvokimą „Kas „Aš"
esu". Lyties, amžiaus, išsimokslinimo, kitų charakteristikų priklausomybės derinys ir
pasireiškia tapatybe. Neabejotinai tokiai savimonei turi reikšmės ir socialinis statusas,
daug priklausantis nuo pozicijos darbo, profesijos srityje.
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Kokie tokio stratifikavimo pagrindo privalumai, kokia galima kritika?
Visų pirma, tai integralus rodiklis, jungiantis visas žmogaus gyvenimo puses.
Individas, priskirdamas save vienai ar kitai klasei, vienam ar kitam stratui, vertina
savo padėties visumą. Žinoma, skurde gyvenantis žmogus negali teigiamai vertinti
savo materialinės padėties, bet kitas turimas socialinis, kultūrinis, simbolinis kapitalas
palaiko jo vidinę savimonę, neleidžia jaustis elgeta. Pavyzdžiui, gaunančio skurdžią
senatvės pensiją buvusio mokytojo orumąpalaiko jį supančios knygos, muzikos įrašai,
buvę kolegos ir mokiniai, t.y. socialiniai tinklai, neblėstantys kultūriniai interesai
bei tvirtos moralinės nuostatos. Tai tebėra besidomintis, veikiantis žmogus, nors ir
nebedirbantis. Dvasinis ir kultūrinis aktyvumas ne mažiau reikšmingas žmogui kaip
materialinė gerovė. Tiesa, jei pasaulio nevaldytų neribotas godulys, o valstybė ir
savivalda tarnautų žmogui, tas orumas dar būtų pagrįstas ir materialiai.
Antra vertus, kai pats žmogus prisiskiria poziciją visuomenėje, turime galimybę

aprėpti kuo didesnį gyventojų skaičių. Jau minėjome, kad kai kurias gyventojų
kategorijas sunku priskirti kokiai nors klasei, stratui. Savęs vertinimas leidžia tai
padaryti ir paaugliui, ir namų šeimininkei, ir neįgaliajam, ir kaliniui'. O kaip studentui?
Jis prisiskiria atitinkamai socialinei pozicijai, o ne mes jį priskiriame.
Trečia, tapatinimosi su tam tikra klase, stratu rodiklis leidžia lyginti socialinės
atskirties padėtį įvairiose šalyse. Skirstymas tik pagal turtinį-ekonominį požymį atskiria
turtingas ir neturtingas valstybes, neleidžia atskleisti tikrojo socialinės atskirties vaizdo
atskiroje šalies. Akivaizdu, kad Sorbonos profesorius Prancūzijoje yra daug geriau
materialiai aprūpintas negu Vilniaus universiteto profesorius. Tačiau sociologams
svarbiau nustatyti, kokia socialinė atskirtis yra tarp profesoriaus ir benamio tiek pačioje
Prancūzijoje, tiek pačioje Lietuvoje. Tik nustačius socialinės atskirties mastus pačioje

valstybėje, galima adekvačiau lyginti su padėtimi kitoje šalyje.
Ketvirta, kaip jau minėta, valstybės stabilumui didžiulės reikšmės turi vidurinės
klasės dydis: jei vidurinė klasė gausi, valstybės stabilesnė. Tokiomis aplinkybėmis
didelės gyventojų dalies socialinės ir materialinės gerovės lygis yra gana aukštas,
o skurde gyvenančių gyventojų dalis nėra tokia gausi kaip skurdžiose šalyse, kur
vidurinė klasė menka. Taigi socialinės atskirties problemos valstybėje, kur vidurinė
klasė gausi, nėra tokios skaudžios. Jeigu taikytume vien ekonominį vidurinės klasės

išskyrimo rodiklį, tai daugumoje pokomunistinių šalių vidurinei klasei būtų priskirta
tik nedidelė gyventojų dalis. Tačiau taip nubrauktume socialinį, kultūrinį ir simbolinį
gyventojų potencialą. Buvusioje Tarybų Sąjungoje Lietuva, Latvija ir Estija buvo
labiausiai išsivysčiusios respublikos, neretai įvardijamos sovietų užsieniu. Žinoma,
struktūriniai ir sisteminiai pokyčiai, galingi migraciniai srautai gerokai sumenkino
ekonominį, socialinį, kultūrinį bei simbolinį šalių kapitalą, tačiau ne tokiu laipsniu,

kad visai sumenkėtų gyventojų išsimokslinimo, kvalifikacijos lygis. Taigi vidurinė
klasė iš principo negali būti ribojama ekonominio rodiklio, prilygstančio Prokrusto
lovai, o paties žmogaus identifikavimasis gali labiau atspindėti šalies socialinį,
kultūrinį ir simbolinį kapitalą. Elgetinimosi tendencija, akcentuojant vidurinės klasės
nepajėgumą, tik trukdo įveikti ekonominės reformos (krizės) padarinius ir stabdo
Lietuvos perspektyvinę raidą.
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Penkta, kuo adekvatesnis yra visuomenės stratifikacijos vaizdas, tuo svaresnį
pagrindą turi socialinė politika. Akivaizdu, kad žemiausiosios klasės atstovui
reikšmingas ir kelių litų priedas prie pensijos, o aukščiausiosios klasės atstovas
apskritai gali visą pensiją skirti labdarai ar paramos fondui.
Galima būtų dar vardyti savęs priskyrimo atitinkamai socialinei pozicijai rodiklio
privalumus, bet ne mažiau svarbu patiems išryškinti problemškesnius tokio požiūrio
aspektus. Aišku, skeptikas gali kritikuoti mūsų požiūrį: ekonominis rodiklis yra
konkretus socialinės atskirties matas, o savęs priskyrimas tam tikrai klasei ar stratui
tėra tik subjektyvus vertinimas, galintis iškreipti realią individo socialinę padėtį
visuomenėje. Maždaug taip pagal „laimės" indeksą laimingiausi yra neturtingiausių
pasaulio šalių gyventojai. Jų materialiniai ir dvasiniai poreikiai yra minimalūs, todėl
nesunku gauti pasitenkinimą. O ekonominės reformos (krizės) metu milijonierius,
netekęs kelių milijonų, jausis nelaimingiausias žmogus. Be to, aukščiausiajai klasei gali
save priskirti ir psichiatrinės ligoninės pacientas, ir nusikalstamos grupuotės atstovas.
Taip, tokie sąmoningi ar nesąmoningi savo socialinės pozicijos iškraipymai yra galimi,
bet tai nereiškia, kad nėra atskleidžiamas bendras visuomenės socialinės atskirties
vaizdas. Juk žmogus, nejaučiantis socialinės atskirties, yra kitoks negu ją jaučiantis.
Be to, susidaro galimybė nustatyti, kas yra tie, kurie ne visai adekvačiai atspindėjo
savo socialinę poziciją, o tai jau savaime svarbu formuojant socialinę politiką.

Skeptikai gali teigti, kad žmogui apskritai būdinga neišsišokti, taikytis į vidurį.
Tai rodo daugelio tyrimų duomenys. Antra vertus, tyrinėjant socialinę atskirtį ir
visuomenės stratifikaciją, ir svarbu nustatyti tiek poliarines klases, tiek išryškinti tą
vidurį, kuris nesijaučia esąs visuomenės užribyje.
Sunku parinkti sociologinio tyrimo atrankos modelį, nes sudėtinga apklausti
poliarines grupes: aukščiausiosios ir žemiausiosios klasių atstovus. Aukščiausiosios
klasės atstovai dažnai gyvena uždarose bendruomenėse, saugiai izoliuotoje teritorijoje.
Dalis žemiausiosios klasės atstovų taip pat gyvena sunkiai prieinamose vietose,
pavyzdžiui, benamiai šliejasi šilumos mazguose, prie šiukšlynų suręstose pašiūrėse
ir pan. Tačiau tokie sunkumai apskritai būdingi sociologiniams tyrimams. Kaip
minėjome, net gyventojų surašymo metu susiduriama su visų gyventojų sluoksnių
atstovų paieška. Taigi tai klausimas, kaip iš viso užtikrinti sociologinių tyrimų
reprezentatyvumą.
Didžiausias kritikų priekaištas gali būti susijęs su tuo, kad mūsų stratifikacinis
principas iš esmės skiriasi nuo klasikinių stratifikavimo koncepcijų. Klasės visuomet
buvo siejamos tik su ekonominiu požiūriu, o mūsų teikiama pirmenybė subjektyviam
vertinimui iš pirmo žvilgsnio atrodo nepagrįsta. Suprantame, kad stereotipą sulaužyti
sunku, bet akivaizdu, kad šiuolaikinėje visuomenėje socialinis klasinis pjūvis,
besiremiantis materialinės nuosavybės pagrindu, tik išoriškai tenkina vartotojiškos
visuomenės atspindėjimo reikalavimus, nes ne viskas tik perkama ir parduodama,
ne viską valdo pinigo matas, juk dar yra socialinis, kultūrinis ir simbolinis kapitalas.

Akivaizdu, kad neoliberaliosios vertybės veda žmoniją į pražūtį, tačiau būsimosios
kūrybinės visuomenės kūrimo idealai gali būti atspara nežabotam godumui ir
vartotojiškumui. Tokiu atveju veikiančiojo žmogaus socialinės pozicijos įsivardijimas
yra ypač svarbus formuojant socialinę politiką.
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1.2. Socialinis portretas

Ieškodami stratifikavimo principo mes daug dėmesio skyrėme stratifikacinių rodiklių

sistemai suformuoti. Greta identifikacijos principo mes nagrinėjome įvairius kitus
stratifikacinius rodiklius. Tuo siekėme paremti savo pagrindinę tezę, kad tik ekonominių
rodiklių akcentavimas stratifikuojant visuomenę iškreipia socialinės atskirties mastus.
Šiuo metu priėjome prie išvados, kad savo socialinės vietos identifikavimas yra
būtent integralus rodiklis, apimantis visų kitų rodiklių poveikį. Taigi tolesni bandymai

kitais rodikliais patikslinti individo priklausymą vienai ar kitai klasei ar sluoksniui
yra pertekliniai. Adekvatesnis yra kitas būdas: apibūdinti išsiskyrusias klases ar
sluoksnius pagal tuos diferencijuojančius rodiklius, taigi nupiešti klasės, sluoksnio
ar grupės socialinius portretus, tai yra apibrėžti, kas priskiria save aukščiausiajai,
aukštesniajai, vidurinei, žemesniajai ar žemiausiajai klasėms. Klasės ar sluoksnio
socialinis portretas ir atskleistų visuminį socialinių demografinių bei socialinių
charakteristikų specifinį derinį, besiskiriantį nuo kitos klasės ar sluoksnio socialinio
portreto.
Tiesa, būtina paaiškinti, kodėl greta klasės ir sluoksnio mes dar minime socialinę
grupę. Reikalas tas, kad pagal kitus struktūravimo rodiklius galima išskirti tokias
socialines grupes (kategorijas) kaip studentija, namų šeimininkės, vaikai, nusikaltėliai
ir pan. Taigi jei socialinės klasės ir stratai išsiskiria pagal mūsų siūlomą stratifikavimo

požymį (savo socialinės pozicijos įvardijimą), tai socialines grupes galime išskirti pagal
amžiaus, užsiėmimo ir kitus panašaus lygio požymius.
Visuomenėje studentija yra specifinė socialinė grupė, kurios akademinis
jaunimas identifikuojasi su viena ar kita socialine klase ir sluoksniu. Ši tapatybė
leidžia nustatyti studentijos vietą socialinėje struktūroje, o studentijos socialinis
portretas leidžia apibūdinti jos socialinių charakteristikų visuminį vaizdą. Visa tai
gali būti svarbu formuojant socialinę politiką.
Stratifikacijos ir klasės, strato ar grupės socialinio portreto rodiklių sistemos
sudarymas yra kitas svarbus stratifikacinio modelio kūrimo aspektas.
Vienas svarbiausių stratifikacijos ir socialinio portreto rodiklių yra galia. Ne
be reikalo lingvistiškai galia yra susieta su galėjimu. Galia — tai sprendimo, veiksmo,
dominavimo ir pan. pagrindas. Antra vertus, galia virsta galėjimu ir veikimu tuomet, kad
ji yra institucionalizuota, t. y. tampa valdžia. Turintieji valdžią sprendžia ir veikia.
Savo ruožtu galia ir valdžia anksčiau dažnai buvo paveldima (pavyzdžiui, karaliaus
sostas), o visuomenei modernėjant vis dažniau yra įgyjama išsimokslinimo, gabumų,
atsakomybės ir aktyvumo dėka. Aukštojo mokslo sistema tampa svarbiu socialinio
mobilumo kanalu.

Neabejotina, kad tiek galia, tiek valdžia yra abipusiškai susijusios su turtu: turtas
suteikia žmogui galią ir galimybę siekti valdžios. Tinka ir atvirkščia galimybė: valdžia
suteikia progų sukaupti turtą. Ypač tai būdinga pereinamiesiems iš vienų santykių į
kitus tarpsniams, t. y. ir mūsų gyvenamam laikotarpiui. Turtas didėja esant geroms
pajamoms. Pajamas gali sudaryti uždarbis (deklaruotas ir nedeklaruotas), pensija,
renta ir kita.
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Socialinio statuso, nurodančio gyventojo socialinę poziciją visuomenėje, rodiklis
esmingai papildo stratifikacinį modelį. Socialinis statusas labiau atspindi tiek asmens
užimtumą, tiek visuomenės pagarbą jo profesijai.
Su socialinio statuso rodikliu glaudžiai susijęs prestižas. Lietuvoje prestižą plačiai
nagrinėjo M. Taljūnaitė ir A. Česnavičius16, todėl išskirsime tik kelis akcentus. Aukštas
darbo, profesijos prestižas paprastai aukština asmens vietą stratifikacinėje struktūroje
ir atvirkščiai, žemas - žemina. Be to, reikia pasakyti, kad tiek darbo, tiek profesijos
prestižas nėra visais laikais vienodai aukštas ar žemas: keičiantis jų turiniui, prestižas
keičiasi.
Stratifikuojant pokomunistinės šalies visuomenę ir apibūdinant socialinės grupės
socialini portretą svarbus yra legalumo (teisėtumo) rodiklis. Vienas esminių klausimų
toks: ar veikia „laukinio kapitalizmo" dėsnis, kai galia, valdžia, turtas įgyjami neteisėtai,

o tik paskui legalizuojami ir jau ginami įstatymų, o buvę pažeidėjai (nusikaltėliai) tampa
visuomenės aukščiausiais sluoksniais.
Klasės ir stratai skiriasi gyvenimo stiliumi. Tai pasireiškia materialine aplinka:
gyvenamąja vieta (prestižinis uždaras rajonas, „miegamasis vagonas", sodas, vienkiemis,
kita); būstu (namas / namai/, butas / butai, jų kokybė, įranga); transportu (markė, skaičius,

kokybė); daiktais (gausa, kokybė); apranga (gausa, kokybė). Tai pasireiškia įvairiomis
aktyvumo formomis: lavinimusi, politiniu, bendruomeniniu, kultūriniu, pažintiniu,
religiniu, buitiniu aktyvumu. Tai pasireiškia draugų, pažįstamų aplinka. Akivaizdu, kad
Rotary klubo narys nepriskirs savęs vidurinei, dažnai - net ir aukštesniajai klasei, o
identifikuosis tik su aukščiausiąja klase. Alaus gerėjai turgaus paviljone gerų geriausiai
pretenduos į vidurinę klasę.
Taigi, mūsų nuomone, apibūdinat klases, stratus ir socialines grupes bei atskleidžiant
jų socialinį portretą reikėtų atsižvelgti į tokias rodiklių grupes: 1. Galios (valdžia,
statusas, prestižas, legalumas / nelegalumas); 2. Atlygio (uždarbis /atlyginimas, pensija,
renta, pašalpa, neturi uždarbio/, turtas /indėliai, akcijos, santaupos, žemė, namai, daiktai
ir t. t./; 3. Užsiėmimo (profesija, dirba / nedirba, vaikai, invalidai, pensininkai, namų
šeimininkės, besimokantys (moksleiviai, studentai), laikinai nedirbantys (motinystės
atostogos, ligoniai ir t. t.), bedarbiai (ilgai nedirbantys), kaliniai, banditai, marginalai
(benamiai, elgetos, valkatos ir pan.); 4. Demografijos (amžius, lytis, išsimokslinimas,
šeimos padėtis, šeimos sudėtis, gyvenamoji vieta, tautybė, rasė); 5. Aktyvumo
(lavinimasis (kursų ir pan. lankymas), politinis aktyvumas (partijos narys, rėmėjas,
rinkikas ir pan.), bendruomeninis aktyvumas (aktyvistas ir pan.), kultūrinis aktyvumas
(sportavimas, mankšta, meno saviveikla, klubinė veikla ir pan.), pažintinis aktyvumas
(turizmas, kelionės ir pan.), religinis aktyvumas (religinės bendruomenės narys ir pan.),
buitinis aktyvumas (darbas sode, meistravimas, grybavimas ir pan.), sveikatingumas,
žalingi įpročiai (alkoholis, rūkymas, narkotikai), kitoks laisvalaikis (skaitymas, teatrų,
kinų, muziejų ir pan. lankymas, šokiai, pasyvus); 6. Gyvenamosios aplinkos (būstas,
draugai).

16 Socialinis strukturinimasis ir j o pažinimas. 1999. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas; Tal
jūnaitė, M. 1992. Gyvenimo kelrodžiai ir klystkeliai. Kelias, 1 d. Vilnius: Filosofijos ir sociologijos institutas.
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1.3. Studentija kaip socialinė grupė

Kaip minėjome, studentiją mes galime įvardyti socialine grupe, kuri pasižymi
specifine padėtimi visuomenėje. Visų pirma tas specifiškumas pasireiškia tuo, kad
aukštasis mokslas yra integrali švietimo sistemos dalis, turinti rengti įvairių lygių
kvalifikuotus specialistus įvairiausioms visuomenės organizacijos sritims, kurios apima
tiek materialiąją, tiek dvasinę puses. Tai tiek profesinio, tiek socialinio bei kultūrinio
rengimo sistema. Be to, tai svarbus socialinio mobilumo kanalas, per kurį sudaromos
galimybės kiekvienam individui užimti tam tikrą socialinę poziciją visuomenėje. Taigi
galima konstatuoti, kad šių aukštojo mokslo funkcijų dėka studentija, kaip socialinė
grupė, yra pastovi kategorija, turinti savo praeitį, dabartį ir ateitį.
Lietuvai atkūrus valstybingumą, aukštojo mokslo sistema išgyvena esminių sisteminių
ir struktūrinių pokyčių laikotarpį. 2009 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas
priėmė naują Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.17
Kadangi švietimo sistema iš visų socialinių institutų labiausiai turi numatyti savo
veiklos rezultatus tolimoje ateityje, iškyla nelengvai sprendžiamos pačios sistemos
organizavimo problemos. Neretai perspektyviniai siekiai yra aukojami šiandienos
poreikiams. Švietimo sistemą drebina nesibaigiančios reformos. Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymas buvo priimtas dar 1991 m.18, bet vėliau buvo daugelis redakcijų.
1997 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas19, vėliau
taip pat ne kartą tobulintas. Buvo priimtos įvairios mokymo koncepcijos ir strategijos.
Tai akcentuojama profesinio rengimo svarba, tai asmenybės dvasinis ugdymas. Tokį
neapsisprendimą nemažai lemia ir vyraujančios liberaliosios idėjos, kada viskas
matuojama pinigo matu: nustatomi moksleivio, studento, dėstytojo „krepšeliai".
Teigiama, kad kas maža, yra neracionalu: mažą mokyklą reikia uždaryti. Universitetas
turi būti vienas milijonui gyventojų, mokyklos klasėje turi būti ne mažiau kaip dešimt
moksleivių ir t. t. Vis deklaruojamas kokybės siekis, tačiau ta kokybė siejama tik su
„racionaliu" švietimo įstaigos dydžiu. „Užmirštame", kad seniai moksliškai pagrįstas
yra „magiškas septynetas". Tokio dydžio grupę galima daug veiksmingiau lavinti,
ugdyti kūrybiškumą. Tokiai grupei daug lengviau diegti bendruomeniškumo jausmą.
Taigi būtent mažojoje grupėje formuojasi žmogiškojo kapitalo: socialinio, kultūrinio ir
simbolinio kapitalų - pagrindai. Tai sudaro prielaidą optimizuoti ekonominę sistemą, kai
visuomenėje nebereikės plėsti represinių struktūrų: policijos, kalėjimų, prokuratūros ir
pan. Būtent realiai įtvirtintas visuomenėje švietimo sistemos prioritetas gali teikti viltį,
kad grobuonišką vartotojišką visuomenę pakeis kūrybinė visuomenė, kad bus pakirsta
viską diktuojanti pinigo galia. Taigi švietimo sistema, ypač aukštojo mokslo grandis, turi
būti orientuota formuoti ateities kūrybinę visuomenę.
Šiuo metu, kai pasaulį valdo neoliberaliosios idėjos, vyrauja kitokie prioritetai.
Aukštojo mokslo sistemoje pagrindinis rodiklis yra studento krepšelis. Paradoksalu,

17Lietuvos Respublikos mokslo ir studįįjų įstatymas. 2009 m. balandžio 30 d. Nr.XI-242. Valstybės žinios:
2009-05-12. Nr.54-2140.
18Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Valstybės žinios: 1991-08-20, Nr.23-593.
19Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas. Valstybės žinios: 1997-10-30, Nr.98-2478.
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kad aukštosios mokyklos pasirinkimą lemia ne būsimų specialistų poreikis, kurio, beje,
niekas neišgali ir net nesiekia apskaičiuoti, bet aštuoniolikmečių ar devyniolikmečių
norai. O ar jie yra išsikristalizavę, apsvarstyti, ar vaikinas ar mergina tikrai žino, ko
siekia? Vargu, nes pasirenka ne konkrečią profesiją, o ilgą specialybių sąrašą. Tiesa,
besirenkantysis sąrašą ranguoja, bet jame neretai viena šalia kitos atsiduria labai tolimos
humanitarinės ir tiksliųjų mokslų specialybės. Galų gale specialybė parenkama pagal
pažangumo mokykloje balą, o tai toli gražu ne patraukliausia profesija. Taigi akivaizdu,
kad būsimasis studentas labiau orientuotas į studijas aukštojoje mokykloje, o ne į pačią
profesiją. Nulemia laukiamas studento statusas, o ne profesijos pasirinkimas. Todėl reikia
turėti galvoje, kad šiuo metu didelė studentijos dalis yra labiau motyvuota socialiai, o ne
profesijos atžvilgiu.
Aukštajai mokyklai studento profesinis motyvuotumas rūpi vis mažiau, nes siekiama
pritraukti kuo daugiau studentų. Nuo pat valstybingumo atkūrimo Lietuvoje pradžios
aukštosios mokyklos orientavosi ne į intensyvųjį, bet ekstensyvųjį universiteto modelį,
siekdamos pritraukti kuo daugiau studentų. Būtent studentų skaičius galėjo padėti aukštajai

mokyklai bent kiek kompensuoti mažėjantį valstybinį finansavimą išlaikant dėstytojų
skaičių, jų atlygį, materialinės bazės atnaujinimą ir pan. Studentų stygiaus problema vis
labiau aktualėjo prasidėjus socialinei demografinei krizei. Mažėjant vidurinio mokslo
abiturientų, didėjo iš metinės laidos priimtų į aukštąsias mokyklas procentas. Tarybiniais
laikais dalis jaunimo dėl menkesnės orientacijos mokytis ir dėl prastesnio mokymosi

vidurinėje mokykloje lygio siekdavo įgyti amatą profesinėse technikos mokyklose
arba orientavosi ne į akademinę, bet labiau praktinę sritį ir pasirinkdavo technikumus.
Dabar dalis taip orientuoto jaunimo tampa aukštųjų mokyklų studentais. Tokių studentų
parengtumas universitetiniam lygiui yra aiškiai nepakankamas, tačiau jie „traukiami" iš
kurso į kursą, nes aukštajai mokyklai svarbus studentų skaičius.
Studentų skaičiaus stygių lemia ir didelė Lietuvos gyventojų migracija. Jaunimas
sudaro ženklią migrantų dalį. Tai ne tik vidurinį išsilavinimą turintys jaunuoliai, bet ir
tie, kurie baigė kolegijas ar įgijo bakalauro laipsnį ir potencialiai galėtų tęsti studijas
universitete ar siekti magistro laipsnio. Vykstant struktūriniams ir sisteminiams ūkio
ir visos valstybės pokyčiams toks jaunimas galėtų tapti studentais, persikvalifikuoti ir

įgyti kitą specialybę. Bet jie jau emigravo ir gali padėti spręsti ne mūsų, o kitos šalies
ekonomines ir socialines problemas.
Visai nesuprantamas tiesioginis ar netiesioginis siekis skatinti jaunimą mokytis
kitų šalių aukštosiose mokyklose. Vienas dalykas, kai Europos Sąjunga organizuoja
SOCRATES ir ERASMUS programas, taip skatina įvairių šalių mainus, kurie iš tikrųjų
praplečia studentų akiratį ir gerina studijų kokybę. Kitas dalykas, kai esant ir taip

sudėtingai socialinei demografinei padėčiai iš Lietuvos išviliojama pajėgaus jaunimo
dalis. Tikimybė, kad jie grįš į Lietuvą esant sudėtingai ekonominei situacijai, tėra menka.
Teiginiai, kad Europos Sąjungoje visi keliai yra atviri, yra tiesa. Tačiau tai nereiškia, kad
visos šalys lengvai atsisako savo jaunimo, kaip kad Lietuva. Antra vertus, švietimas ir
sveikatos apsauga yra svarbiausios žmogui gyvenimo sritys, todėl būtent į jas sutelktos
į ateitį žiūrinčių valstybių pastangos.

Taigi reikia ne gelbėti aukštąją mokyklą, pritraukiant kuo daugiau studentų, bet realiai
užtikrinti Lietuvos jaunimui galimybes savo šalyje siekti kokybiško aukštojo mokslo.
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Šiuo metu studentų vaikymasis įgauna paradoksalų atspalvį. Pailiustruosime kaimyninės
Latvijos pavyzdžiu. 2010 m. Latvija pirmoji iš Europos Sąjungos šalių pasirašė sutartį
su Kinijos Liaudies Respublika dėl abipusio aukštojo mokslo diplomų pripažinimo.

Tikriausiai Kinijoje parengti specialistais neužplūs Latvijos. Veikiau atvirkščiai, Latvijoje
bus pigiai ruošiami kinai - būsimi specialistai Kinijai. Septyni Latvijos aukštųjų mokyklų
rektoriai jau lankėsi Kinijoje verbuodami potencialius studentus. Turkija taip pat traukia

Latvijos dėmesį. Viena iš nevalstybinių aukštųjų mokyklų sudarė bendradarbiavimo
sutartį su privačia Turkijos aukštąja mokykla, kad Latvijoje bus rengiami architektai

Turkijai. Taigi akivaizdžiai gelbėjasi pačios aukštosios mokyklos, kad nebūtų uždarytos,
o kokia iš to nauda pačiai valstybei? Atvirkščiai, prieš kelerius metus taip skatintas
daugiakultūriškumas, kaip dabar teigia Vokietijos kanclerė A. Merkei, sukėlė daug
sunkiai išsprendžiamų socialinių problemų. Ar Lietuvai reikia kartoti kitų klaidas?
Nekritiškas perėmimas kitų valstybių sistemų ne visuomet neša sėkmę. Tarybų
Sąjungoje gana efektyviai veikė vokiečių švietimo sistemos modelis, kada buvo
aiškiai diferencijuota profesinio rengimo sistema. Profesinės technikos mokyklos
rengė darbininkiškų profesijų žmones, technikumai - vidurinės grandies specialistus,
orientuotus į profesinius įgūdžius, o tik aukštosios mokyklos suteikdavo specialisto
diplomą. Tiesa, ir aukštosios mokyklos buvo diferencijuotos: universitetai orientavosi
labiau į teorinį, akademinį lygį, o institutai, akademijos ir konservatorijos - labiau į
profesinį lygį: inžinierių, agronomų, mokytojų, dailininkų, dainininkų ir pan. rengimą.
Taigi buvo aiški statusinė profesinio rengimo sistema: kiekviena grandis turėjo konkretų
tikslą - rengti darbininkus, vidurinės grandies specialistus, aukščiausios kvalifikacijos
specialistus.
Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos valstybėse, taip pat JAV,
Kanadoje, yra kita sistema: bakaulauratas ir magistrantūra. Bakalaurai per trejus ar
ketverius metus rengiami ne tik universitetuose, bet ir kolegijose. Žinoma, būsimajam
darbdaviui svarbu, ar diplomas įgytas prestižiniame universitete, ar paprastoje kolegijoje,
bet oficialiai jie nesiskiria. Tiesa, kai kurių profesijų net bakalauro diplomas maža ką
reiškia: teisėjo, prokuroro, advokato ir kitas panašias pareigas gali gauti tik magistro
studijas baigę teisininkai. Be to, aukštojoje mokykloje negavęs tam tikro kreditų paketo
net teisės magistras negali pretenduoti į kai kurias pozicijas teisėsaugoje ir teisėkūroje.
Pavyzdžiui, dabar gana paplitęs reiškinys gauti vienos profesijos bakalauro laipsnį,
magistro - kitos. Taigi įgijusi mokytojo bakalauro laipsnį pedagoginiame universitete ir
paskui po magistro studijų gavusi teisininko diplomą, specialistė negali dirbti prokurore,
nes neturi pakankamo baudžiamosios teisės disciplinų kreditų paketo.
Vadovaudamiesi bendrąja Europos Sąjungos schema, visi technikumai persivadino
kolegijomis ar neuniversitetinėmis aukštosiomis mokyklomis ir teikia bakalauro
laipsnius. Pavyzdžiui, aukštesniosios muzikos mokyklos tapo konservatorijomis.
Buvusios aukštosios meno mokyklos taip pat pakėlė kartelę - tapo akademijomis. Antra
vertus, akivaizdu, kad pakeisti pavadinimą lengva, o pakeisti mokymo kokybę ir pasiekti
aukštesnį lygį - labai sudėtinga. Tai lemia menkesnis dėstytojų (ypač turinčių laipsnius)
potencialas, kitas mokslinio darbo lygis, prastesnė materialinė bazė. Sudėtingėjantis ir
globalėjantis pasaulis kelia vis didesnius reikalavimus ir universitetams, todėl įveikti šį

skirtumą praktiškai neįmanoma. Kai kuriose kaimyninėse šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje,
24

yra dar daugiau painiavos, nes aukštosios mokyklos suteikia profesinių studijų, profesinio
bakalauro, akademinio bakalauro, profesinio magistro ir akademinio magistro diplomus.
Neabejotina, kad ne tik studentui, bet ir dėstytojui sunku sugaudyti tokių reikalavimų
subtilybes.
Žinoma, ši kritika nereiškia, kad idealizuojama sovietinė sistema ir publicistiškai
juodinama dabartinė sistema. Tiesiog konstatuojama, kad išsilaisvinus iš ideologinio

diktato pakliūta į pinigo diktatą. Minėti aspektai reikalingi studentijos socialinio
portreto bruožams išryškinti ir studentijos vietai nustatyti visuomenės socialinėje
struktūroje.
Nustatant studentijos vietą socialinėje struktūroje galima detaliai nagrinėti aukštąjį
mokslą kaip socialinio mobilumo kanalą. Tam tikslui būtina fiksuoti studentų tėvų (tėvo
ir motinos) socialinę padėtį, išsiaiškinti, ar vyksta tam tikros klasės reprodukcija, ar
aukštasis mokslas veikia kaip vertikalaus socialinio mobilumo kanalas. Tokios krypties
tyrimus mes pradėjome vykdyti 1970 m. tuometiniame Filosofijos, teisės ir sociologijos
skyriuje prie Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto.20 Buvo įsitraukta į
tarprespublikinį longitudinį tyrimą, vadovaujant Tartu universiteto profesoriui M.
Titmai. Pradėta tirti jaunimo karta, beįgyjanti vidurinį išsimokslinimą, ir stebimas jos
gyvenimo kelias: tie patys žmonės apklausiami kas keleri metai.21 Lietuvoje jau atkūrus

valstybingumą paskutinį bandomąjį tyrimą atliko M. Taljūnaitė - buvo apklausiami
keturiasdešimtmečiai. Būtent tokiais tyrimais galima nustatyti švietimo sistemos
veiksmingumą, nes pagrindiniai kriterijai yra konkretaus individo sėkmės ir nesėkmės
visose jo gyvenimo srityse. Aišku, tokie tyrimai yra unikalūs, nes jiems reikia didžiulių
sąnaudų.
Studentijos kaip socialinės grupės analizę baigsime dar keliais akcentais. Visų pirma

studentiją galima diferencijuoti pagal dirbančius ir nedirbančius. Senojoje sistemoje
šis skirstymas buvo aiškus: nedirba dieninio skyriaus studentai, o dirba vakarinio ar
neakivaizdinio skyriaus studentai. Tiesa, kai kuriose aukštosiose mokyklose kai kuriais
laikotarpiais taikyta taisyklė, kad ir dieninio skyriaus studentai privalo tam tikrą laiką
(apie tris semestrus) dirbti ir mokytis, kad įgytų praktinių įgūdžių. Pavyzdžiui, tokia
praktika porą metų buvo Kauno politechnikos institute, kad būsimieji inžinieriai
pajustų darbininkiško darbo skonį. Tačiau tai buvo tik išimtys, o dirbdavo tik vakarinio
ir neakivaizdinio skyriaus studentai. Neretai kildavo diskusijų, ar toks derinimas
nemenkina specialistų parengimo kokybės, ar visi suteikiami diplomai yra lygiaverčiai?
Juk auditorinių valandų skaičius labai skirdavosi. Vakarinių ar neakivaizdinių studijų
studentai turėjo tik vieną pranašumą: jeigu jie dirbdavo pagal studijuojamą specialybę, tai

20MaryjieHHC ApBHAac-BnprHJiHioc AnbrHp,aoBHM. 1974. CouuaiibHaH demepMUHupoeaHHOcntb
npo<į)eccuoHajibHoeo caMoonpedeneHUHyHcnųeūcHMOiiode^icu (naMamepuajie JlumoecKoū CCP). ABTope(Į)epar
Ha coHCKamre yieHOfi crcneHH KananaaTa (Į)hjioco<Į>ckhx HayK. Pnra. Jaunimo socialinio-profesinio apsis
prendimo etapai. Kolektyvinė monografija. 1981. Matulionis A. - redkolegijos pirmininkas ir atsakingas re
daktorius. Vilnius: Mintis.
21CoimajibHbie nepeiueiueHim b CTyaeHHecTBO. KojuieKTHBHan MOHorpa^mi. 1982. BmibHioc: Mhhthc;
MarryjieHHC, A. BumoneMue MonodeMcu e coųuanbnyio cmpyKtnypy. MoHorpa<Į>nn. 1983. BmibHioc: Mhhthc,
208.c; Bbi6op Monode^Cbto DKianeHHozo nymu. 1988. Mhhck: Hayua h TexHHKa; Hanano nymu: noKojiemie
co cpedmtM o6pa3oeaHueM. 1989. MoCKBa: Hayica; Mu^neHHbie nymu odnozo noKonema. 1992. MoCKBa:
HayKa.
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jų praktinė patirtis būdavo daug svaresnė. Tačiau išlyginti teorinio parengimo skirtumu;
vargu ar pavykdavo. Diplomas veikiau buvo priemonė aukštesnei socialinei pozicija
užimti.
Lietuvoje atkūrus valstybingumą šios aukštojo mokslo organizavimo formos išliko
Tai sudarė galimybes persikvalifikuoti ir persiorientuoti daugeliui žmonių, kai vykc
struktūriniai ir sisteminiai visuomenės pokyčiai. Keitėsi reikalavimai pareigybėms

užimti, todėl reikėjo įgyti magistro laipsnį ir pan. Akivaizdu, kad smarkiai pasikeitė ū
Lietuvos studentijos socialinis portretas. Dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrii]
studentų socialinės charakteristikos skyrėsi. Tiesa, dabar studijų formos įvardijamos
kitaip: nuolatinės ir tęstinės studijos. Toks skirstymas prasmingesnis, nes atitinka
naujus studijų kokybės reikalavimus. Nuolatinės studijos turi būti baigtos per tam tikrą
studijoms skirtą laiką. Tęstinės studijos, kurioms reikalavimai keliami tokie patys kaip
ir nuolatinėms studijoms, gali tęstis reikiamą kiekvienam individui laiką, t. y. kol jis
surinks atitinkamą kreditų skaičių. Tačiau iškyla naujų problemų, nes ekonominių
reformų (krizių) laikotarpiu nemažai studentijos daliai tenka mokėti už mokslą. Todėl
labai didelis ir nuolatinių studijų studentų procentas dirba. Kovodamos dėl studentų
skaičiaus, kai kurios aukštosios mokyklos paskaitų pradžią nukelia vos ne į vakarą, t.
y. po darbo laiko. Žinoma, kasdieninės 4-6 valandų paskaitos pratęsia darbo dieną iki
12-15 vai., o tai, savaime aišku, kelia didelę įtampą ir gali neigiamai atsiliepti tiek
studijų kokybei, tiek studentų sveikatai.
Laisva rinka sąlygojo ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų atsiradimą. Tiesa, Lietuvoje

jų daug mažiau negu kaimyninėje Latvijoje. Ypač tai ryšku universitetiniame moksle:
Lietuvoje nevalstybinių aukštųjų mokyklų tėra penkios, įskaitant dvi religinio profilio
mokyklas. Ekonominės reformos (krizės) laikotarpiu konkurencija tarp valstybinio ir
nevalstybinio sektorių ypač ryški. Vis teigiama, kad kam Lietuvai tiek aukštųjų mokyklų,
juk prastėja specialistų rengimo kokybė. Antra vertus, nevalstybinės aukštosios mokyklos
daug lanksčiau reaguoja į pokyčius, turi galimybę kviestis kvalifikuotus dėstytojus ir
patyrusius praktikus, labiau atsižvelgti į studentų pastabas ir pageidavimus.
Pagaliau, nagrinėjant studentijos vietą visuomenės socialinėje struktūroje, būtina
turėti galvoje, kad kiekvieno atskiro studento pozicija nėra ilgalaikė: studento statuso
siekiama tik norint įstoti į aukštąją mokyklą, o ne norint išlaikyti jį visą gyvenimą.
Tiesa, esama atvejų, kad baigiamos kelios aukštosios mokyklos, bet tai nėra visuotinis
reiškinys. Kartais kitas magistro diplomas įgyjamas ir dėl užimamos pozicijos poreikių,
kai, pavyzdžiui, reikia derinti ekonomisto ir teisininko profesijas. Dažnėja atvejų, kai

dėl struktūrinių ir sisteminių ūkio pokyčių tenka keisti profesiją, pavyzdžiui, vietoje
inžinerinės specialybės įgyti mokytojo kvalifikaciją. Esama ir diplomų kolekcionierių,
kuriems mokymasis yra išlaikytinio pozicija, kai tėvai garantuoja materialinį išlaikymą
studijų laikotarpiu. Tačiau studijos vis viena kada nors baigiasi, todėl siekiama pastovios
socialinės pozicijos. Taigi studento socialinis statusas yra laikina žmogaus socialinė
pozicija, turima tik apibrėžtą laikotarpį.
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1.4. Lietuvos studentijos socialinės charakteristikos

1.4.1. Akademinio jaunimo sociologinis tyrimas
Siekiant nustatyti studentijos vietą socialinėje struktūroje ir apibūdinti jos socialinį
portretą 2008-2009 mokslo metais atlikome akademinio jaunimo sociologinį tyrimą.
Apklausa vyko visuose svarbiausiuose Lietuvos aukštojo mokslo centruose: Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje. Buvo atrinktos tiek universitetinės, tiek neuniversitetinės aukštosios
mokyklos. Apklausa vyko universitetinėse aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete
(VU), Vilniaus pedagoginiame universitete (VPU), Kauno technologijos universitete
(KTU), Mykolo Romerio universitete (MRU), Kauno medicinos universitete (nuo 2010
m. - Sveikatos universitetas, KMU), Vytauto Didžiojo universitete (VDU), Klaipėdos
universitete (KU), Vilniaus verslo teisės akademijoje (VVTA), Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje (LMTA). Apklausa vyko ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose:
Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje (nuo 2010 m. - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji

mokykla, VTVK), Vilniaus kolegijoje (VK), Kauno kolegijoje (KK). Apimtos tiek
valstybinės (VU, VPU, KTU, MRU, KMU, VDU, KU, VK ir KK), tiek nevalstybinės
(VVTA, VTVK) aukštosios mokyklos. Apklausti tiek nuolatinių (iki reformos - dieninių),
tiek tęstinių (iki reformos — neakivaizdinių, vakarinių) studijų studentai. Apklausta 500
įvairių specialybių studentų (žr. 1.1 lentelę).
1.1 lentelė
Apklausta studentų pagal aukštąsias mokyklas

Aukštoji mokykla
Vilniaus universitetas (VU)
Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Vilniaus verslo ir teisės kolegija (VTVK)
Vilniaus verslo teisės akademija (VVTA)

Vilniaus kolegija (VK)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)
Klaipėdos universitetas (KU)

Kauno kolegija (KK)
Kauno medicinos universitetas (KMU)
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas
Iš viso

Apklaustųjų

Procentai nuo

skaičius

apklaustųjų

63
47
41
48
43
50
18
2
44
25
61
39
19
500

12,6
9,4
8,2
9,6
8,6

10
3,6
0,4
8,8
5,0
12,2
7,8
3,8

100

Kaip matome, nepavyko apklausa Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Pirmiausia klausėme studentų, kokiai socialinei grupei (klasei) jie save priskiria:
l.Žemiausiąjai, 2. Žemesniajai, 3. Vidurinei, 4.Aukštesniajai ir 5. Aukščiausiajai.
Norėdami susidaryti tikslesnį vaizdą aiškinomės, su kokia socialine grupe (sluoksniu)
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jie tapatinasi: 1. Žemiausia, 10. Aukščiausia. Naudojome 10 balų skalę prašydami
atsakančiuosius pažymėti savo vietą toje skalėje. 10 balų skalę pasirinkome todėl, kad
dabar dešimtbalė sistema plačiai taikoma, visų pirma švietime. 10 balų reiškia aukščiausią
lygį, vienetas — žemiausią.
Iš visų socialinio portreto bruožų išrinkome tokius, kurie daugiau ar mažiau

charakterizuoja tiek ekonominį, tiek socialinį, tiek kultūrinį, tiek simbolinį žmogaus
potencialą:
•Turtinė padėtis: 1. Labai neturtingi, 10. Labai turtingi;
•Sukauptas turtas: 1. Visai neturi, 10. Labai daug;
•Dalyvavimas politikoje: 1. Visai nedalyvauja, 10. Labai intensyviai;
•Pagarba: 1. Nėra gerbiamas, 10. Labai gerbiamas;
•Bendravimas: 1. Visai nemėgsta, 10. Labai mėgsta;
•Visuomeniškumas: 1. Visai ne, 10. Tikrai taip;
•Miestietis / kaimo žmogus: 1. Tikras kaimo žmogus, 10. Tikras miesto
gyventojas;
•Nerūpestingas gyvenimas: 1. Visai ne, 10. Tikrai taip;
•Santykiai su valdžia: 1. Labai blogi, 10. Labai geri;
•Tapatinimasis su visuomenės grupe: 1. Žemiausiąja, 10. Aukščiausiąja;
•Sveikata: 1. Labai bloga, 10. Labai gera;
•Aktyvumas: 1. Visai neaktyvus, 10. Labai aktyvus.
1.4.2. Studentijos sluoksnių socialinės charakteristikos

Studentijos socialinę vietą nagrinėti pradėsime nuo saviidentifikavimo klausimų apie
priklausymą socialinei klasei ir socialiniam sluoksniui. Tiek klasė, tiek sluoksnis nėra
dažnai vartojamos sąvokos, todėl vadinome jas socialine grupe. Taigi du klausimai, vienu
iš jų siekėme išsiaiškinti, kuriai iš penkių klasių - nuo žemiausiosios iki aukščiausiosios
-studentai save priskiria. Kitas klausimas kvietė įsirašyti dešimt balų skalėje nuo
žemiausiojo iki aukščiausiojo strato.
Pasiskirstymas pagal sluoksnius yra toks: nenurodė, kuriam sluoksniui priklauso, 0,4
procento apklaustųjų, 0,4 procento prisiskyrė trečiam sluoksniui; 1 procentas - ketvirtam;
12,5 procento - penktam; 19 procentų - šeštam; 25 procentai - septintam; 33 procentai
-aštuntam; 6 procentai - devintam; ir 2 procentai - dešimtam sluoksniui.
5 procentai studentų neįvardijo savo socialinės klasės, 2 procentai prisiskyrė
žemiausiajai klasei, 2 procentai - žemesniajai, 68 procentai - vidurinei, 22 procentai
-aukštesniajai, o 2 procentai - aukščiausiajai klasei. Jei imtume formaliai pagal mūsų
konceptualų suskirstymą (žemiausioji klasė - 1 ir 2 sluoksniai, žemesnioji - 3 ir 4
sluoksniai, vidurinė - 5 ir 6 sluoksniai, aukštesnioji - 7 ir 8 sluoksniai, aukščiausioji - 9
ir 10 sluoksniai), tai pasiskirstymas į klases ir sluoksnius skiriasi, nes vienu atveju net
septyni iš dešimties apklaustųjų studentų save priskiria vidurinei klasei, o kitu atveju
-šeši iš dešimties aukštesniajai klasei. Koreliacija rodo, kad, apklaustųjų nuomone,

vidurinė klasė apima didesnį sluoksnių skaičių: nuo 5 iki 8 (žr. 1.1 paveikslą).
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/. / paveikslas*
Apklaustų studentų prisiskyrimas socialinėms klasėms ir sluoksniams (procentais
nuo visų apklaustųjų) /I - iemiausias sluoksnis, 10 - aukščiausias 10 balų skalėje/

25
20,5

20

1

#

7

15

13

H

'i

10
!
0,4 1-4

Žemiausioji

0,8
0,4 0,6

0,6
0,4

Žemesnioji

J

J

V

0,f f3,^

Aukštesnioji

Vidurinė

klasė
• 3sluoksnis

4 f5

6 b7

8

0,2

0,2 ^
Aukščiausioji
klasė

9 BiOsluoksnis

*Šiame ir kituose paveiksluose nesitapatinusiųjų skaičius buvo nedidelis, todėl jų
neminėsime.

Taigi didžioji studentijos dalis prisiskiria vidurinei klasei, o antra pagal dydį dalis,
nors ženkliai mažesnė, save įvardijo aukštesniąja klase. Kitoms klasėms prisiskyrusiųjų
buvo visai nedaug. Be to, būtina pažymėti, kad vidurine klase įsivardijusieji pasižymi
platesniu sluoksnių spektru: nuo penkto iki aštunto, nors buvo pažymėjusiųjų tiek
trečią, tiek ketvirtą ir net devintą sluoksnius. Ryškėja bendra tendencija, kad apklaustieji
studentai identifikuojasi su stipria vidurine klase. Taigi pasitvirtina mūsų teiginiai, kad
studentija taikosi į vidurinės klasės statusą.
Kokie gi ryškesni studentijos socialinio portreto bruožai? Analizę pradėsime nuo
apklaustų studentų turtinės padėties vertinimo (žr. 1.2 paveikslą).
Tiek vidurinei, tiek aukštesniajai klasėms prisiskiriantys studentai vertino savo turtinę
padėtį gana aukštai. Labai turtingais save laikė tik keli studentai, tačiau save laikančių
neturtingais taip pat nėra daug. Gerai savo turtinę padėtį vertino kas ketvirtas apklaustas
studentas, vidutiniškai - kas ketvirtas, patenkinamai - kas penktas. Taigi akademinis
jaunimas nelaiko savęs beturčiais - apie pusė respondentų vertina savo turtinę padėtį
kaip vidutinišką ar gerą.
Kadangi mūsų koncepcijai, nuvainikuojančiai siaurą ekonomistinį požiūrį, patikrinti
turtinės padėties vertinimas yra ypač svarbus, pateiksime šį vertinimą kitu rakursu,
išskirdami socialinius sluoksnius ir skaičiuodami procentinius pasiskirstymus ne nuo
visų apklaustųjų, o pagal išskirtuosius sluoksnius (žr. 1.3 paveikslą).
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1.2 paveikslas

Studentijos turtinės padėties vertinimas (procentais nuo visų apklaustųjų)
// — labai neturtingas, 10 — labai turtingas/

12
10
8
6 6

6
4
2
0,6
0,20,2
0,20,2

34
sluoksnis

i|s? 1

Ifc^L JM

0/
0,2

5678

1 Labai neturtingas 12 s3 14 15 16 r7 18

910

sluoksnis
9 ^ 10 Labai turtingas

1.3 paveikslas
Studentijos turtinės padėties vertinimas (procentais nuo kiekvieno sluoksnio)
/I - labai neturtingas, 10 - labai turtingas/

50

49

45
40

5 sluoksnis6789 sluoksnis
11 Labai neturtingas 2

30

3 "4 5 ^6 "7 "8

9 ^10 Labai turtingas

Kiekvienas sluoksnis turi savų ypatumų. Pusė akademinio jaunimo, besitapatinančio
su žemiausiu vidurinės klasės sluoksniu (penktu), savo turtinę padėtį taip pat vertino
penketu. Prisiskiriantys aukščiausiam vidurinės klasės sluoksniui (aštuntam) studentai
dažniausiai (35 procentai) savo turtinę padėtį taip pat vertino aštuonetu, t. y. palyginti
su studijų vertinimo skale, - gerai, nors trečdalis žemiau - vidutiniškai (septynetu).
Atitinkami vertinimai matyti ir šeštame sluoksnyje - 28 procentai apklaustųjų nurodė
šešetą, nors kas ketvirtas vertino kiek žemiau (penketu), o kas penktas aukščiau septynetu. Po trečdalį septinto sluoksnio apklaustųjų savo materialinę padėtį vertino
šešetu ir septynetu. Studentai, identifikavęsi su aukštesniąja klase, nelaikė savęs dideliais
turčiais. Devintame sluoksnyje matyti, kad turtinės padėties vertinimas neprilygsta
tapatinimuisi su socialine padėtimi: kas trečias savo turtinę padėtį vertina gerai (aštuonetu)
arba vidutiniškai (septynetu). Taigi ryškėja tendencija, kad turtinė padėtis nėra lemiamas
akademinio jaunimo prisiskyrimo vienam ar kitam socialiniam sluoksniui veiksnys.

Toliau apibūdindami studentijos socialinį portretą dėmesį sutelksime į vidurinės ir
aukštesniosios klasių (penkto-aštunto ir devinto sluoksnių) charakteristikas, nes kitoms
socialinėms klasėms prisiskyrė visau nedaug apklaustųjų.
Domėjomės, kiek studentai ar jų šeimos turi nekilnojamojo turto (namų, butų, žemės ir
pan.). Besitapatinantys su aukštesniąja klase studentai geriau vertino savo nekilnojamąjį
turtą (žr. 1.4 paveikslą).
1.4 paveikslas
Nekilnojamojo turto vertinimas (procentais nuo kiekvieno sluoksnio)
// - nieko neturi, 10 - labai daug/
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4
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Atkreipsime dėmesį, kad net 13 procentų prisiskyrusiųjų žemesniam (penktam)
vidurinės klasės sluoksniui nurodė, kad neturi jokio nekilnojamojo turto, bet tai
jiems netrukdo identifikuotis su vidurine klase. Kas ketvirtas šio sluoksnio studentas
orientavosi į vertinimo skalės vidurį — penketą. Apskritai matyti tokia tendencija: kuo
aukštesniam sluoksniui prisiskiriama, tuo palankiau vertinamas turimas turtas. Šešetu ir
septynetu savo turtą vertino beveik pusė septinto sluoksnio apklaustųjų, o beveik trečdalis
aštunto sluoksnio respondentų vertino turtą gerai - aštuonetu. Kas penktas apklaustasis,
identifikavęsis su devintu sluoksniu, nurodė, kad turi daug nekilnojamojo turto (9 ir

10 balų). Tačiau tai nereiškia, kad ši tendencija prieštarauja mūsų anksčiau išskirtajai:
kiekvienoje socialinėje klasėje ir sluoksnyje yra studentų, labai skirtingai vertinančių
savo nekilnojamojo turto dydį. Pavyzdžiui, 4 procentai aukščiausio (aštunto) vidurinės
klasės sluoksnio studentų teigė, kad turi daug turto, bet tiek pat - 4 procentai - studentų
nurodė, kad nieko neturi.
Taigi svarbu nustatyti, kas, be turtinės padėties, lemia akademinio jaunimo

identifikavimąsi su socialine padėtimi. Todėl anketoje buvo klausimų, skirtų išryškinti
studentijos socialinį ir simbolinį kapitalą.
Minėjome, kad apibūdinant studentijos socialinį portretą svarbus veikiančiojo
žmogaus įvaizdis. Taigi klausėme apie studentų aktyvumą (žr. 1.5 paveikslą).
1.5 paveikslas
Ar esate aktyvus žmogus? (Procentais nuo sluoksnio)
/1 — visai neaktyvus, 10 — labai aktyvus/

40

37

36

5 sluoksnis6789 sluoksnis
11 Visai neaktyvus |2 i3 14 15 16 ^? i8
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9 u 10 Labai aktyvus

^
Tendencijataippataiški:kuoaukštesneisocialineiklasei,sluoksniuiprisiskiriastudentai,
tuo daugiau vertina savo aktyvumą. Žemiausio vidurinės klasės sluoksnio (penkto) net
kas šeštas studentas savo aktyvumą vertino 4 ir žemesniais balais, o aukštesniojoje klasėje
(devintame sluoksnyje) tokių iš viso nebuvo. Žemiausias šios klasės studentų vertinimas

buvo 7. Taigi ypač aktyvūs yra prisiskyrusieji aukštesniajai klasei (daugiau kaip pusė
vertino 9 ir 10). Septinto ir aštunto vidurinės klasės sluoksnio respondentai dažniau savo
aktyvumą vertino 8 (gerai), o šeštame sluoksnyje - 7 (vidutiniškai). Tačiau ryški ir kita
tendencija: akademinis jaunimas apskritai laiko save gana aktyviais.
Nagrinėjome ir studentų politinį aktyvumą (žr. 1.6 paveikslą).
1.6 paveikslas
Dalyvavimas politikoje (procentais nuo sluoksnio)
/I- visai nedalyvauja, 10 — labai intensyviai/
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Studentai nėra aktyvus politikoje. Po keturis iš dešimties apklaustų studentų,
prisiskyrusių šeštam ar penktam sluoksniams, iš viso nedalyvauja politikoje. Bet
akademinis jaunimas, prisiskiriantis aukštesniajai klasei, palyginti su besitapatinančiais su
vidurine klase, ypač su žemesniais jos sluoksniais, dažniau dalyvauja politinėje veikloje.
Kas ketvirtas apklaustas studentas, besitapatinantis su aukštesniąja klase, nurodė, kad

toje veikloje dalyvauja intensyviai ar labai intensyviai (vertinimai nuo 8 ir aukštesni), o
penktame sluoksnyje tokių studentų tėra 2 procentai. Tačiau nė vienas iš besitapatinančių
su aukštesniąja klase nėra kokios nors partijos narys, o aukščiausiame (aštuntame)
vidurinės klasės sluoksnyje tokių buvo daugiausia (6 procentai nuo aštunto sluoksnio).
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Nedalyvavimas politikoje siejasi santykių su valdžia vertinimu (žr. 1.7 paveikslą).
1.7 paveikslas
Santykių su valdžia vertinimas (procentais nuo sluoksnio)
/I - labai blogi, 10 - labai geri/
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Matyti tendencija, kad kuo aukštesniam sluoksniui prisiskiria studentai, tuo jie
lojalesni valdžiai, t. y. teigia, kad jų santykiai su valdžia geri. Trečdalis žemiausio,
penkto, vidurinės klasės sluoksnio studentų santykius su valdžia vertino 1-4 balais (du
trečdaliai - 5 ir žemesniais balais). Iš šešto sluoksnio studentų prastai vertino tik kas
septintas, o gerai ar labai gerai - keturi iš dešimties. Septintame sluoksnyje santykius su
valdžia vertinusių 8, 9 ir 10 balų buvo dar daugiau - 45 procentai. Daugiau kaip pusė
(56 procentai) aukščiausio vidurinės klasės sluoksnio (aštunto) studentų santykius su
valdžia vertino 8 ir aukštesniais balais. Trečdalis besitapatinančių su aukštesniąja klase
studentų (devintas sluoksnis) juos vertino visu dešimtuku, nors gerai ar labai gerai (nuo

8 iki 10 balų) kiek mažiau už aštuntąjį sluoksnį— lygiai pusė.
Tačiau nedalyvavimas politikoje ar prastesni santykiai su valdžia nereiškia, kad
studentai nelaiko savęs visuomeniškais žmonėmis (žr. 1.8 paveikslą).
Dvejetu savo visuomeniškumo neįvertino nė vienas apklaustasis, nors buvo
keletas pasirašiusių vienetą. Vėl akivaizdu, kad mažiau visuomeniškais save laiko
žemesnių vidurinės klasės sluoksnių studentai. Kiek daugiau kaip pusė (56 procentai)
besitapatinančiųjų su penktu sluoksniu įvertino savo visuomeniškumą 8, 9 ir 10 balų; du

trečdaliai šešto sluoksnio; septyni iš dešimties septinto sluoksnio, septyni iš dešimties
aštunto sluoksnio, bet kas ketvirtas jų vertino savo visuomeniškumo lygį 10 balų.
Visuomeniškiausi mano esą tie studentai, kurie identifikavosi su aukštesniąja klase (94
procentai vertino savo visuomeniškumą ne žemiau kaip 8 balais).
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1.8 paveikslas
Visuomeniškumas (rūpinimasis ne vien savimi) procentais nuo sluoksnio)
// - visai ne, 10- tikrai taip/
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Bendravimas siejasi su visuomeniškumu (žr. 1.9 paveikslą).
1.9 paveikslas
Bendravimo vertinimas (procentais nuo sluoksnio)
/I - visai nemėgsta, 10 - labai mėgsta/
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Pirmiausia būtina pasakyti, kad nė viename sluoksnyje nebuvo visai nemėgstančių
bendrauti studentų, bet vėl išsiskiria du priešingi studentijos poliai. Savo bendravimą6 ir
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žemesniais balais vertino ketvirtadalis prisiskyrusiųjų žemiausiam (penktam) vidurinės
klasės sluoksniui, tokių visai nebuvo aukštesniojoje klasėje, o pusė jų vertino savo
pomėgį bendrauti 10 balų, keturi iš dešimties - 9 balais. Šeštas sluoksnis dažniausiai

(trečdalis) savo bendravimo lygį vertino 9; daugiau kaip trečdalis septinto sluoksnio
studentų vertino 10 balų; aštuntame 10 balų vertinusiųjų savo bendravimą buvo kiek
mažiau - trečdalis, o 8 ir aukštesniais balais - net devyni iš dešimties.
Didelė studentų dalis mano, kad jie gerbiami (žr. 1.10 paveikslą).
1.10 paveikslas
Ar esate gerbiamas? (Procentais nuo sluoksnio)
/I - nėra gerbiamas, 10 - labai gerbiamas/
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Dvejetu sau reiškiamos pagarbos neįvertino nė vienas apklaustas studentas, vos keli
- vienetu. Ženkliai skiriasi ir jau ryškėjantys du studentijos poliai. 5 balais ir prasčiau
sau reiškiamos pagarbos laipsnį įvertino vidurinės klasės žemiausio (penkto) sluoksnio
atstovai, o tarp aukštesniąja klase įsivardijusių studentų tokių tebuvo 6 procentai. Tiesa,
10 nustatė, t. y. labai gerbiamas manė esąs tik kas dešimtas šio sluoksnio atstovas, bet

beveik šeši iš dešimties jaučiamą pagarbą įvertino 9 balais.
Kad paryškintume socialinį portretą, domėjomės ir studentų gyvenimo būdo
ypatumais. Ekonominės krizės laikais linksmai pagyventi nori ne vienas studentas, o
patys aktyviausi - vėl įsivardijusieji aukštesniąja klase: daugiau kaip trečdalis jų - 37
procentai - nurodė aukščiausią balą 10 (žr. 1.11 paveikslą).
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/.// paveikslas
Ar mėgsta laisvai, nerūpestingai pagyventi? (Procentais nuo sluoksnio)
/1 - visai ne, 10- tikrai taip/
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Tolygesnis noro laisvai, nerūpestingai pagyventi vertinimų pasiskirstymas būdingesnis
penkto sluoksnio atstovams: maždaug po tiek pat respondentų nerūpestingą gyvenimą
vertino 5,7,8 ir net 10 balų. Po 16-19 procentų prisiskyrusiųjų šeštam sluoksniui studentų
siekį pagyventi laisvai ir nerūpestingai vertino 7 ir aukštesniais balais. Taigi galima
daryti prielaidą, kad studentai laisvą gyvenimą labiau sieja ne su lengvabūdiškumu, o su
su pačia laisve, galimybe mėgautis gyvenimu.
Sveikatos vertinimas taip pat svarbus apibūdinant studentijos socialinį portretą
(žr. 1.12 paveikslą).
1.12 paveikslas
Sveikatos vertinimas (procentais nuo sluoksnio) /I — labai bloga, 10 — labai gera/
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Tendencija taip pat ryški: prasčiausiai sveikatą vertino vidurinės klasės penkto
sluoksnio studentai (beveik kas ketvirtas - 5 balais ir prasčiau), o net pusė prisiskyrusiųjų
aukštesniajai klasei vertino sveikatą kaip labai gerą - 9-10 balų. Savi vertinimų pikai
būdingi ir kitiems sluoksniams. Šešto ir septinto sluoksnių studentai dažniau savo
sveikatą kaip gerą (8 balai), tik septinto sluoksnio tas pikas ryškesnis: taip vertino keturi
iš dešimties, o šešto sluoksnio - trys iš dešimties. Po trečdalį aštunto sluoksnio studentų
vertino savo sveikatą 9 ar 8 balais.
Akademinio jaunimo socialinio portreto bruožų analizę baigsime prisiskyrimu miesto
ar kaimo gyventojams (žr. 1.13 paveikslą).
/. 13 paveikslas
Ar jaučiasi esą miestiečiai, ar kaimo įmonės? (Procentais nuo sluoksnio)
/I- tikras kaimo gyventojas, 10 - tikras miesto gyventojas/
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Šiuo požiūriu atskirų sluoksnių studentų socialiniai portretai yra margesni. Žinoma,
bendroji tendencija aiški: dauguma visų sluoksnių studentų save laiko miesto gyventojais,
bet skirtinguose sluoksniuose skirtinga apklaustųjų dalis mano esą tikri miesto gyventojai

(10 balų). Daugiausia jų yra aukščiausiame prisiskyrusiųjų vidurinei klasei sluoksnyje
(aštuntame), mažiausiai - gretimame septintame sluoksnyje (kas penktas). Kas ketvirtas
penkto sluoksnio studentas taikosi į vidurį, nesijausdamas nei tikru kaimo gyventoju, nei
tikru miesto gyventoju.
Beje, penkto sluoksnio net du trečdaliai (63 procentai) studentų identifikuojasi su
savo gyvenamąja vieta (galima buvo nurodyti kelis variantus: gyvenamoji vieta, Lietuvos
regionas, Lietuva, Baltijos regionas, Europa, pasaulis). Septinto sluoksnio studentų su
gyvenamąja vieta tapatinasi beveik tiek pat - 64 procentai, o devinto - aukštesniosios klasės
-tik kiek daugiau negu pusė (52 procentai). Lietuvos atstovais save laiko ne mažiau kaip šeši
iš dešimties visų sluoksnių apklaustųjų, o šešto sluoksnio - septyni iš dešimties. Paklausti,
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su kuo identifikuojasi labiausiai, pirmoje vietoje, gyvenamąją vietą nurodė daugiau kaip
trečdalis (35 procentai) penkto sluoksnio studentų (Lietuvą- 33 procentai); šešto sluoksnio
36 procentai (Lietuvą- 34 procentai, Europą-15 procentų), septinto sluoksnio- 34 procentai
(Lietuvą- 39 procentai), aštunto - 29 procentai (Lietuvą- 38 procentai), o devinto - 21
procentas (Lietuvą-36 procentai, Europą- 14 procentų). Taigi prisiskiriantys aukštesniajai
klasei studentai santykinai rečiau identifikuojasi su gyvenamąja vieta.
Apibendrindami studentų socialiniį portretą pateiksime pagrindines studentų
socialines demografines charakteristikas.
Ženklesnio poveikio prisiskyrimui tam tikrai klasei ar sluoksniui lytis neturėjo:
penktame sluoksnyje merginos sudaro 81 procentą, šeštame - 74 procentus, septintame
- 84 procentus, aštuntame - 83 procentus, devintame - 83 procentus. Taigi vaikinų kiek
daugiau tėra šeštame sluoksnyje.
Vyresni amžiumi studentai kiek dažniau identifikuojasi su aukštesniąja klase (žr. 1.1
lentelę).
/. / lentelė
Studentų socialinės identifikacijos priklausomybė nuo amžiaus
(procentais nuo amžiaus grupės)

Amžius / Sluoksniai
Iki 20 metų

3

4

1

21 metai

1

22 metai
23 metai

3

24 metai
25 metai ir daugiau

2

5
14
9
13
18
16
10

6

10

9
6
7
4
5
6
8

8
34
36
37
30
25
32

7
23
24
17
32
34
30

22
20
24
11
19
17

3
5
1
1

Penktam sluoksniui santykinai rečiau (kas vienuoliktas) prisiskyrė dvidešimt vienų
metų respondentai, o dvidešimt trejų metų studentų buvo daugiau (beveik kas penktas).
4 procentai dvidešimt dvejų metų studentų tapatinosi su aukštesniąja klase, o vyresnių 25 metų ir daugiau — studentų buvo 8 procentai. Septyni iš dešimties vyresnių amžiumi
studentų identifikavosi su ne žemesniu kaip septintu sluoksniu.
Lietuviai dažniau prisiskyrė aštuntam sluoksniui, kitataučiai - septintam. Su
aukštesniąja klase santykinai dažniau identifikuojasi šeimą ir vaikų turintys studentai
(žr. 1.2 lentelę).
1.2 lentelė
Studentų socialinės identifikacijos priklausomybė nuo šeiminės padėties (procentais
nuo šeiminės padėties)

Šeiminė padėtis / Sluoksniai

3

4
1

1

1

Nevedęs/netekėjusi
Vedę, yra vaikų
Gyvena kartu

Visi

5
14
10
7
13

6
20
13
20
19

7
26
31
17

8
31
28
56

9
6
15

10
2
3

25

33

6

2

39

Nevedę (netekėjusios) studentai (studentės) palyginti dažniau laiko save vidurinės
klasės žemiausio - penkto — sluoksnio atstovais. Daugiau kaip pusė studentų,
gyvenančių kartu, bet nesukūrusių šeimos, identifikuojasi su aštuntu sluoksniu; tam
sluoksniui prisiskiria mažiau kaip trečdalis tiek turinčių šeimas ir vaikus, tiek nevedusių

(netekėjusių) studentų (studenčių).
Kas penktas apklaustas Vilniaus pedagoginio universiteto studentas prisiskiria
penktam sluoksniui, o nevalstybinėje Vilniaus verslo teisės akademijoje - tik 6 procentai
(žr. 1.3 lentelę).
1.3 lentelė
Studentų socialinės identifikacijos priklausomybė nuo aukštosios mokyklos
(procentai nuo auk tosios mokyklos) *

Auk toji mokykla / Sluoksniai
Vilniaus universitetas (VU)

3

4

5

5

13
21
15
11
14

2

14

5

12
10

Vilniaus pedagoginis universitetas (VPU)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Mykolo Romerio universitetas (MRU)

Vilniaus verslo ir teisės kolegija (VVTK)
Vilniaus verslo teisės akademija (VVTA)
Klaipėdos universitetas (KU)

Kauno kolegija (KK)
Kauno medicinos universitetas (KMU)
Vytauto Didžiojo universitetas

5

6
8

6
22
28
27
23
7
12
11
4
23
23

7

25
13
29
25
32
28
32
28
23
18

8
32
34
24
31
28
42
32
52
34
44

9
3
4
5
8
7
6
9
4
8

10
3

2
2
6
4

* Nenurodyti nesiidentifikavusieji
Tik 4 procentai Vilniaus pedagoginio universiteto studentų tapatinasi su aukštesniąja
klase, o Vilniaus verslo teisės akademijoje - 12 procentų, Mykolo Romerio universitete
- kas dešimtas, Klaipėdos ir Kauno universitetuose - kas vienuoliktas. Daugiau kaip
pusė apklausto Kauno kolegijos akademinio jaunimo identifikuojasi su aukščiausiu
(aštuntu) vidurinės klasės sluoksniu. Antra vertus, nevalstybinėje Vilniaus verslo ir teisės
kolegijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir Klaipėdos universitete po kelis respondentus
prisiskyrė trečiam ar ketvirtam sluoksniams.
Aukštesniajai klasei dažniau prisiskiria aukštesniųjų kursų studentai, taip pat tęstinių
(iki reformos - neakivaizdinių) studijų studentai. Jie dirba ir turi konkretų socialinį
statusą.
Išvados
Apibendrindami studentijos vietos nustatymo ir socialinio portreto išryškinimo analizę
galime pažymėti, kad didžioji apklaustos studentijos dalis identifikuojasi su vidurine
klase, o tam tikra dalis - net su aukštesniąja. Su kitomis socialinėmis klasėmis tapatinasi
tik keliolika apklaustų studentų. Besitapatinantis su vidurine klase akademinis jaunimas
jai priskiria didesnį sluoksnių skaičių: nuo penkto iki aštunto. Ryškėja bendra tendencija,
kad apklausti studentai identifikuojasi su stipria vidurine klase.Taigi pasitvirtina mūsų
teiginiai, kad studentija orientuojasi į vidurinės klasės statusą.
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Apibūdinant studentijos socialinį portretą ryškėja tiek bendros visam akademiniam
jaunimui tendencijos, tiek atskirų studentijos sluoksnių ypatumai.
Studentai savo turtinę padėtį vertina gana aukštai, nors tiek labai turtingais, tiek labai
neturtingais save laiko nedaug apklaustųjų. Apie pusė respondentų vertina savo turtinę

padėtį kaip vidutinišką ar gerą.
Ryškėja tendencija: kuo aukštesnis sluoksnis, su kuriuo tapatinamasi, tuo palankiau
vertinamas turimas turtas. Tačiau kiekviename sluoksnyje greta turinčių nekilnojamojo
turto yra ir tokių, kurie visai jo neturi. Bet tai jiems netrukdo identifikuotis su vidurine
klase.
Greta materialinės gerovės indikatorių mėginome nustatyti ir studentijos socialinį bei

simbolinį kapitalą.
Tendencijos gana aiškios: kuo aukštesnis akademinio jaunimo tapatinimosi sluoksnis,
tuo jie aktyvesni, visuomeniškesni, labiau linkę bendrauti. Tiesa, politiškai studentai
nėra aktyvūs, bet ir čia matoma tendencija: kuo aukštesnis identifikavimosi socialinis
sluoksnis, tuo aktyviau dalyvaujama ir politiniame gyvenime. Be to, kuo aukštesniam
sluoksniui prisiskiria studentai, tuo lojalesni jie valdžiai, t. y. teigia, kad jų santykiai su
valdžia geri.
Akademinis jaunimas mano, kad yra pakankamai gerbiamas: vos keli studentai
nurodė, kad jų visai negerbia.
Studentai neatsisako siekio laisvai pagyventi. Tačiau laisvą gyvenimą studentai
labiau sieja ne su lengvabūdiškumu, o su pačia laisve, galimybe mėgautis gyvenimu.
Kuo aukštesnis akademinio jaunimo tapatinimosi socialinis sluoksnis, tuo geriau jis
vertina savo sveikatą.
Ryški ir kita bendroji tendencija: dauguma visų sluoksnių studentų save laiko miesto
gyventojais. Prisiskirianrys aukštesniajai klasei studentai santykinai rečiau identifikuojasi
su gyvenamąja vieta.
Koreliacijos su socialinėmis demografinėmis charakteristikomis rodo, kad ryškesnio
poveikio tapatinimuisi su tam tikra klase ar sluoksniu lytis neturėjo. Vyresni amžiumi
studentai kiek dažniau identifikuojasi su aukštesniąja klase. Aukštesniajai klasei
prisiskyrė santykinai daugiau studentų, turinčių šeimą ir vaikų. Su aukštesniąja klase
kiek dažniau tapatinasi Vilniaus verslo teisės akademijos, Mykolo Romerio, Klaipėdos ir
Kauno technikos universitetų studentai — kas vienuoliktas. Aukštesniajai klasei dažniau
prisiskiria aukštesniųjų kursų studentai, taip pat tęstinių (iki reformos - neakivaizdinių)
studijų studentai. Jie dirba ir turi konkretų socialinį statusą.
Koreliacijos rodo, kad kiekvienas studentijos sluoksnis turi savų socialinio portreto
ypatumų.
Priminsime, kad su žemiausiu, penktu, vidurinės klasės sluoksniu tapatinasi
12,5 procento apklaustų studentų. Pusė jų savo turtinę padėtį taip pat vertino
penketu. Atkreipsime dėmesį, kad net 13 procentų šių studentų nurodė, jog neturi
jokio nekilnojamojo turto, bet tai jiems netrukdo identifikuotis su vidurine klase.
Šiam sluoksniui prisiskyrusiems studentams būdingas mažesnis, palyginti su visais
apklaustaisiais, aktyvumas: kas šeštas iš jų savo aktyvumą vertino 4 balais ir mažiau.
Jie mažiau dalyvauja politiniame gyvenime, jų santykiai su valdžia prasčiausi. Nors
daugiau kaip pusė šio sluoksnio studentų laiko save visuomeniškais, bet šis rodiklis taip
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pat yra prasčiausias. Prasčiausias jų ir bendravimo vertinimas. Menkiau jie vertina
ir savo sveikatą. Vieni šio sluoksnio studentai teigia, kad gera laisvai ir nerūpestingai
pagyventi, o kiti tokią galimybę neigia. Kas ketvirtas apklaustas šio sluoksnio studentas
taikosi į vidurį, nesijausdamas nei tikru kaimo gyventoju, nei tikru miesto gyventoju,
o kitų sluoksnių studentai dažniau prisiskiria miestiečiams. Taigi akademinio jaunimo,
prisiskyrusio žemiausiam, penktam, vidurinės klasės sluoksniui, socialiniam portretui
būdingi ir prasčiausi daugelio dalykų vertinimai. Matyt, tapatinimąsi su vidurine klase
lėmė pačios studentijos kaip socialinės grupės statusas, nuomonė, kad studentas negali
būti priskirtas žemesniajam sluoksniui.
Kas penktas apklaustas studentas identifikavosi su šeštu vidurinės klasės
sluoksniu. Tai rodo orientaciją į vertinimo skalės vidurį, bet jau šiek tiek ryškesnę
savimonę. Tai matyti ir iš studentų įvairių socialinio portreto charakteristikų vertinimo,
kuris aukštesnis negu prisiskyrusiųjų penktam sluoksniui. Be to, šio sluoksnio studentai
dažniausiai vertina daugelį dalykų - savo aktyvumą, visuomeniškumą, bendravimą,
pagarbą, sveikatą- vienu dviem balais aukščiau negu šeši balai -jų sluoksnio numeris.
Beveik trečdalis laiko save tikrais miestiečiais. Matyt, jų nuomonei apie savo socialinės
padėties kartelę atsiliepia prastesnė materialinė padėtis, neleidžianti jiems tapatintis su
aukštesniu sluoksniu. Vis dėlto pakankamas socialinis ir simbolinis kapitalas skatina
juos identifikuotis su vidurine klase.
Šiame sluoksnyje santykinai daugiau vaikinų, nors, kaip ir kituose, dominuoja
merginos. Su penktu, žemiausiu, vidurinės klasės sluoksniu santykinai dažniau (kas
penktas) identifikuojasi apklausti Vilniaus pedagoginio universiteto studentai.
Kas ketvirtas respondentas prisiskyrė septintam vidurinės klasės sluoksniui.
Savo turtinę padėtį jie vertino geriau negu šeštas sluoksnis. Du trečdaliai šio sluoksnio
studentų savo nekilnojamąjį turtą vertino nuo šešeto iki aštuoneto. Tačiau ekonominiai
rodikliai tėra tik viena jų socialinio portreto pusė: jų socialinio ir simbolinio kapitalo
vertinimai taip pat aukštesni už šešto sluoksnio atstovų vertinimus. Dauguma jų savo
aktyvumą, visuomeniškumą, bendravimą, jaučiamą pagarbą vertino gerai arba labai
gerai. Palyginti su kitais sluoksniais, septinto sluoksnio studentai rečiau tapatinosi su
miesto gyventojais.
Su septintu sluoksniu tapatinasi santykinai daugiau kitataučių.
Kas trečias apklaustas studentas tapatinasi su aukščiausiu aštuntu vidurinės
klasės sluoksniu. Keturi iš dešimties šio sluoksnio studentų laiko save turtingais
žmonėmis. Kas trečias šiam sluoksniui prisiskyręs studentas vertina savo nekilnojamąjį
turtą gerai. Vis dėlto ne vien turtas lemia tokią identifikaciją, nes po lygiai respondentų
tvirtino priešingus dalykus: vieni teigė, kad turi daug nekilnojamojo turto, kiti - kad iš
viso jo neturi. Bet apskritai daugumos jų materialinis lygis yra aukštesnis už tų studentų,

kurie tapatinasi su septintu sluoksniu. Aukštesni ir socialinio bei simbolinio kapitalo
indikatorių vertinimai. Šiame sluoksnyje yra daugiausia aktyvių politinės veiklos
dalyvių - partijų narių. Daugiau kaip pusė šio sluoksnio akademinio jaunimo jaučiasi
miestiečiais.
Lietuviai dažniau negu kitataučiai prisiskyrė aštuntam sluoksniui,
Tik 6 procentai apklaustų studentų tapatinosi ne su vidurine, o su aukštesniąja
klase (devintas sluoksnis). Jų socialinis portretas skiriasi nuo prisiskyrusiųjų vidurinės
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klasės sluoksniams. Jie jaučiasi ir turtingesni, ir aktyvesni, ir sveikesni. Penktasis yra
žemiausias vidurinės klasės sluoksnis, o besitapatinantieji su devintu sluoksniu jau
įsivardija aukštesniąja klase, t. y. nebepriskiria devinto sluoksnio vidurinei klasei. Didžioji
dauguma jų laiko save aktyviais, visuomeniškais, bendraujančiais, gerbiamais, sveikais.
Politinės veiklos daly viųdalis ženklesnė negu vidurinėje klasėje. Dauguma prisiskiriančių
šiam sluoksniui studentų yra lojalūs valdžiai -jų santykiai geri. Dalis susitapatinusių su
aukštesniąja klase studentų labai vertino galimybę laisvai ir nerūpestingai pagyventi, bet
šio siekio svarbesnis akcentas - ne kas kita, o laisvė. Prisiskiriantys aukštesniajai klasei
studentai santykinai rečiau identifikuojasi su gyvenamąja vieta.
Vyresni amžiumi studentai kiek dažniau identifikuojasi su aukštesniąja klase.
Jai santykinai dažniau prisiskyrė studentai, turintys šeimą ir vaikų. Su aukštesniąja
klase labiau tapatinasi aukštesniųjų kursų studentai, taip pat tęstinių (iki reformos neakivaizdinių) studijų studentai. Jie dirba ir turi konkretų socialinį statusą.

Taigi galime teigti, kad mūsų stratifikacijos modelis tinka išryškinti tiek studentijos
vietai socialinėje struktūroje, tiek akademinio jaunimo socialiniam portretui.
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II. AKADEMINIO JAUNIMO SĖKMĖ: PASIRINKIMAS, PAŽANGUMAS,
PASITENKINIMAS STUDIJOMIS
Neturime pasirinkimo, išskyrus rinktis
Anthony Giddens

Sudėtingą aukštųjų mokyklų situaciją, kai siekiama užtikrinti kokybiškas, šalies
poreikius atitinkančias įvairių specialybių studijas ir tinkamai formuoti studentų
kontingentą, lėmė objektyvūs veiksniai: ekonominė krizė, spartėjanti jaunimo
emigracija, ryškėjančios depopuliacijos tendencijos (ilgą laiką mažėjančio gimstamumo
pasekmės). Suprantama, kad būtent šiuos procesus dažniausiai nagrinėja socialinių
mokslų atstovai, aptaria Lietuvos žiniasklaida. Gerokai mažiau dėmesio skiriama
subjektyviems veiksniams ^ akademinio jaunimo lūkesčiams, abiturientų socialinio
profesinio apsisprendimo ypatumams. Tačiau Lietuvos socialinė raida ir jaunimo
vertybiniai prioritetai, be abejo, yra glaudžiai susiję. Tokių sąsajų pobūdis turėtų atskleisti
svarbiausių visuomenės institutų, kartu ir aukštojo mokslo, būklę konkrečiu laikotarpiu.
Vienas iš atlikto tyrimo tikslų - atskleisti vyraujančius akademinio jaunimo studijų
motyvus ir motyvaciją lemiančius veiksnius. Subjektyvųjį aukštojo mokslo situacijos
aspektą šiuo atveju išreiškė studijų sėkmės sąvoka: akademinio jaunimo apsisprendimo
branda, studentų požiūris į pasirinktas studijas ir pasiekti rezultatai.
2.1. Pasirinkimo sėkmės samprata: socialiniai pokyčiai ir vertybiniai prioritetai
Abiturientų profesinio apsisprendimo drama Lietuvoje vyksta kasmet, tačiau ypač
didelė įtampa visuomenėje išryškėjo pirmajame naujo tūkstantmečio dešimtmetyje.

Sudėtingą besimokančio jaunimo situaciją lėmė trys tarpusavyje glaudžiai susiję
veiksniai: šalies profesinio mokymo įstaigų gausa ir jų siūlomų specialybių įvairovė,
neaiškios darbo ir ateities perspektyvos tėvynėje įgijus patrauklią specialybę, galimybės
mokytis ir ateityje dirbti užsienyje. Profesijos pasirinkimo procesą, be abejo, komplikavo
ir prasidėjusi ilgai rengta švietimo, aukštojo mokslo reforma, kuri, kaip visi reikšmingi
socialiniai pokyčiai, skatino koreguoti piliečių gyvenimo planus. Siekiant atskleisti
šio proceso ypatumus, sėkmingo pasirinkimo aplinkybes ir galimybes, būtų tikslinga
prisiminti jo ištakas, netolimą praeitį.
[prastą stojamųjų egzaminų karštligę, tą nesiliaujantį suinteresuotų sluoksnių šurmulį
dėl konkursų, egzaminų programų ir bilietų klausimų, neobjektyvaus stojančiųjų žinių
vertinimo ir galimų protekcijų stojant į prestižinėmis laikytas specialybes (mediciną,
psichologiją, menus) keitė nežinia: sutrikusi visuomenė nežinojo, kaip reaguoti į naujas
priėmimo taisykles, lemiančias didesnę atsitiktinio, nemotyvuoto profesijos pasirinkimo

tikimybę. Taigi studijų kryptį pasirinkusiems abiturientams nebereikia laikyti stojamųjų
egzaminų, jie gali nurodyti ne vieną pageidaujamą aukštąją mokyklą ir specialybę.
Šie esminiai pokyčiai atspindėjo visuomenėje bręstančias tendencijas, todėl galima
įžvelgti jų teigiamus ir neigiamus aspektus. Pirmiausia atsižvelgta į aštuoniolikmečių
moksleivių socialinės brandos ypatumus: fiziškai jie visada subręsdavo greičiau nei
tapdavo suaugusiais, savarankiškai sprendimus priimančiais ir savo atsakomybę teisingai

44

suprantančiais žmonėmis. Kitaip tariant, šie objektyvūs veiksniai išryškino lankstaus
profesijos pasirinkimo būtinybę, kai renkamasi kryptis, o specialybė sukonkretinama
vėliau. Jaunuolio, apmąstančio savo gyvenimo tikslus ir jų sėkmingo įgyvendinimo
būdus, neturėtų varžyti kokia nors baimė (padaryti lemtingą klaidą, neišlaikyti egzaminų,
nepateisinti dėtų vilčių ir pastangų ir pan.).
Kita vertus, pasirinkimo laisvė visada turi tam tikras ribas, kurios gali būti peržengtos
esant galimybei vienu metu rinktis ne tik kelias aukštąsias mokyklas, bet ir kelias
niekaip nesusijusias studijų kryptis. Todėl visuomenėje nauja aukštosios mokyklos ir
studijų krypties pasirinkimo situacija buvo vertinama prieštaringai, neretai akcentuojant
neigiamą šio socialinio reiškinio pusę: įsigalėjusios taisyklės gal ne tiek sumažino
jaunimą slegiančią socialinio profesinio apsisprendimo įtampą, kiek išryškino niekuo
nepripildytą tuštumą ir neapibrėžtumo nuotaikas. Betgi gerai žinoma, kad emocinį
sėkmingo pasirinkimo aspektą-pasitenkinimąjuo-neišvengiamai lydi aiškumo pojūtis,
kai viskas atrodo tikra, kaip ir buvo sumanyta.
Aiškumo, galimybės prognozuoti ir planuoti ateitį ilgesys būdingas visoms
epochoms, visais laikais buvo daug nesėkmingai pasirinkusių ir dėl savo sėkmės
galimybių abejojančių, besiblaškančių žmonių (ne tik jaunuolių, bet ir brandaus amžiaus
sulaukusių). Tačiau tolimų protėvių dvejones vargiai galima palyginti su ta proto ir
jausmų maišatimi, kurią tenka patirti šiuolaikiniams žmonėms. Vienas žymiausių britų
sociologų A. Giddensas modernybės sąvoką sieja su potradicine tvarka ir rizikos
kultūra. Kuo mažesnę įtaką daro tradicija, tuo didesnė pasirinkimo galimybių įvairovė.
Įvertinti pasirinkimo riziką gali būti neįmanoma, nes ją lemia daugybė neapskaičiuojamų
veiksnių, todėl gyvenime labai svarbi tampa abejonė - „viskąpersmelkiantis modernaus
kritinio proto bruožas", prasiskverbiantis į kasdienį gyvenimą bei filosofinę sąmonę ir
tampantis visuotine egzistencine šiuolaikinio pasaulio dimensija.22 Autoriaus teikiamą
modernybės epochos sampratą tikslina jo akcentuojama „anksčiau" (ankstyvosios
psichoanalizės laikai) ir „dabar" priešprieša: draudimus, neleidžiančius žmogui būti tuo,
kuo jis žinojo esąs, keičia problema, kuo tikėti ir kuo gali ar nori tapti.23 Situacija tikrai
sudėtinga, neretai verčianti susimąstyti apie gyvenimo beprasmybę, tačiau nėra beviltiška.
Išeitis turėtų būti siejama su pusiausvyros tarp galimybės ir rizikos ieškojimais. Atrasta
pusiausvyra, remiantis A. Giddensu, gali būti tapatinama su asmenybės saviraiška.24
Gal ir akademinio jaunimo sėkmę reikėtų tiesiogiai sieti su vieną ar kitą studijų kryptį

pasirinkusiųjų saviraiška? Tokia sėkmės formulė būtų visiškai aiški, jei tik aiškus ir
prognozuojamas būtų visos šalies gyvenimas.
Vienas iš skiriamųjų modernybės bruožų, A. Giddenso nuomone, yra stiprėjanti
sąsaja tarp dviejų priešybių, tarp esamų globalinių įtakų ir asmeninių polinkių.25 Todėl
tikėtina, kad akivaizdūs socialinės raidos pokyčiai (tiek stichiški, tiek ir neišvengiami,
planuoti) ypač skausmingai koreguos jaunimo apsisprendimo procesą, žmonių planus ir
likimus. Šiuo atžvilgiu 2009 m. Lietuvos situacija būtų tipiška: aukštojo mokslo reformos

22Giddens, A. 2000. Modernybė ir asmens tapatumas. Vilnius: Pradai. P. 11-14.
23Ten pat. P. 92.
24Ten paT. P. 103.
25Ten pat. P. 9.
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pradžia sutapo su 2008 m. pabaigoje išplitusia ir 2009-aisiais įsibėgėjusia pasauline
ekonomikos krize. Siekiant patvirtinti prielaidą apie sunkmečio poveikį visuomenės
vertybių hierarchijai, taip pat ir jaunimo socialinei profesinei orientacijai, būtina žinoti,
kas ir kaip keitėsi, t. y. pasirinkti atskaitos tašką. Dramatišką Lietuvos jaunimo socialinio

profesinio apsisprendimo raidą atspindi Socialinių tyrimų instituto mokslininkų ir kitų
sociologų atliktų tyrimų rezultatai, remiantis gautų duomenų analize parengtos išsamios
akademinio jaunimo studijos. Tikslinga paminėti bent keletą iš jų, atkreipiant dėmesį į
juose atskleidžiamąjaunimo, studentų apsisprendimo motyvų kaitą, motyvacijos pokyčių
ryšį su svarbiausiais pastarųjų dešimties metų įvykiais šalyje.
Tūkstantmečio priešaušryje (1999-2000 m. apklausos duomenys) aukštųjų

mokyklų studentai itin akcentavo bedarbystės problemą: studijuojamą specialybę
jie labai brangino, norėjo dirbti tik aukštojoje mokykloje įgytą profesiją atitinkantį
darbą, dėl gresiančio nedarbo buvo linkę kritikuoti tuometinės vyriausybės regionų
politiką.26 2005 m. vykę pokalbiai su Vilniaus universiteto studentais atskleidė jaunimo
apsisprendimo esminių pokyčių prielaidas — pasirinkimo neapibrėžtumą ir laikinumo
jausmą, dažniausiai siejamą su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje teikiamomis
galimybėmis. Kalbintos Ekonomikos fakulteto pirmakursės atkreipė dėmesį į tai, kad
vis dažniau studijos nebetapatinamos su svajonių profesija ir būsimu darbu. Studijos
aukštojoje mokykloje laikomos atsarginiu variantu (t. y. tenka mokytis specialybės,
kuri stojant nurodytame sąraše tebuvo trečioje, ketvirtoje vietoje) ar tiesiog atokvėpiu
prieš priimant „tikrą" sprendimą.27 Nenuostabu, kad tokiomis aplinkybėmis studentams
nerūpėjo nei bedarbystė, nei darbas pagal specialybę, kurios net tikslų pavadinimą
kartais sunku įsiminti. Ne vienas pokalbių dalyvis ją įvardijo kaip „kažkokių sistemų
vadybą" ir ateities planus siejo su mokslu užsienyje po kelių tokių neapibrėžtų studijų
metų gimtojoje šalyje. Dažniausiai nesivarginta net nurodyti konkrečią studijų svetur
priežastį, nes daugeliui buvo savaime aišku, kad „ten geresnės sąlygos". Kokių sąlygų
trūksta tėvynėje, kokioje šalyje, kokiame universitete jas tikisi rasti? Į šiuos klausimus
kalbintas jaunimas negalėjo konkrečiai atsakyti.
Kita vertus, sąmyšio nuojautą įtvirtinančių pokalbių negalima sureikšminti mėginant
juos lyginti su ankstesniais reprezentatyvių tyrimų rezultatais. Tačiau 2006 m. atlikta

kelių Vilniaus mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių apklausa (2009 m. dauguma jų
veikiausiai buvo studentai) išryškino tam tikrus jaunimo požiūrio į išsilavinimąaspektus,
kuriuos būtų tikslinga sieti su profesinio apsisprendimo procesą komplikuojančia
visuomenės vertybių krize. Apibendrindamas šio tyrimo duomenis, V. Pruskus įžvelgė
išsilavinimo sampratos prieštaringumą: dvyliktokai apskritai nemanė, kad išsilavinimas
- svarbi žmogaus gyvenimo vertybė, pagal vertinimus jis atsidūrė vertybių sąrašo gale,
bet asmeniškai abiturientai išsilavinimą vertino kaip jiems patį svarbiausią dalyką.28
Tikėtina, kad išsilavinimo reikšmę jaunuoliai tiesiogiai siejo su jų labiausiai vertinamais

dalykais - laisve ir pinigais. Tokią prielaidą patvirtino respondentų nurodyti būsimų

26Akademinis jaunimas permainų melais. 2005. Vilnius: VPU. P. 191.
27Ten pat. P. 192-194.
28Pruskus, V. 2008. Išsilavinimas kaip vertybė: mokinių, mokytojų ir tėvų požiūris. Santalka. T. 16. Nr. 4.
P.70.
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studijų motyvai. Tiek abiturientai, tiek jų tėvai rimtai vertino tik universitetinį aukštąjį

mokslą (apie kolegijas mąstė tik 3 proc. apklaustųjų), bet mažiausiai svarbus šio
pasirinkimo kriterijus jiems buvo įgyti kompetenciją, svarbiausias - uždirbti daugiau
pinigų. Vilniaus moksleiviai, V. Pruskaus nuomone, yra pasyvūs piliečiai, mažai domisi
valstybės gerove, jiems labiau rūpi individo gerovė.29
Su pareikšta nuomone galima nesutikti, autorius veikiausiai ir nesiekė rašyti apie visus
sostinės abiturientus. Tačiau, remiantis ankstesnių reprezentatyvių tyrimų duomenimis,
jau būtų galima įžvelgti tokios vertybių hierarchijos formavimosi prielaidas. 1994-1996
m. 24 Europos šalyse atlikto tyrimo „Jaunimas ir istorija" empirinė medžiaga neleidžia
abejoti, kad Lietuvos moksleiviams (1995 m.), kaip ir kitų šalių jaunimui, asmeninės
vertybės buvo pačios svarbiausios. Lietuvoje apklausti penkiolikmečiai paaugliai skyrėsi
tik ryškesne vartotojiška orientacija. Lyginamojo tyrimo duomenis nagrinėjusi I. Šutinienė
pastebėjo, kad vartojimo arba praktinio materializmo vertybės (turtas, pinigai) Lietuvos
moksleiviams beveik tokios pat svarbios, kaip kai kurios universaliosios - demokratija,
solidarumas.30 Verta dėmesio ir kita šios autorės pastaba: posocialistinių šalių moksleiviai
populiariausiais laikė nesąžiningus turto įsigij imo būdus, o Lietuvos moksleivių nuomonės
tokiątendenciją išreiškė bene ryškiausiai. 1. Šutinienė linkusi manyti, kad paaugliai tiesiog
yra realistai, o jų nuomonės nemažai atspindi ar imituoja šalyje vyraujančias nuomones,
besiformuojančias įvairiu pagrindu.31 Kitaip tariant, jaunimo vertybiniai prioritetai,

lemiantys jų požiūrį į mokslą, išsilavinimą ir netolimoje ateityje neišvengiamą profesijos
bei aukštosios mokyklos pasirinkimą, susiję su konkrečiu laikotarpiu visuomenėje
įsigalėjusia socialine psichologine atmosfera. Kokia visuomenė, toks ir jos jaunimas, koks
jaunimo ugdymas, tokia ir pažangių švietimo reformų sėkmės tikimybė.
Žymus lietuvių pedagogas ir psichologas J. Vabalas-Gudaitis aukščiausią jaunimo
auklėjimo tikslą tapatino su ateities meile: ateitis ir jos meilė yra amžinas žmonijos
idealas, prie kurio žmogaus siela veržiasi savisaugos instinkto skatinama. Mokslininko
tvirtinimu, ši veiksmo kryptis amžina, universali ir absoliuti, o visos kitos - tik laikini
nukrypimai.32 Jei besąlygiškai sutiktume su Lietuvos psichologijos mokyklos klasiku,
reikėtų apgailestauti dėl nykstančio mūsų savisaugos instinkto: apie ateitį daug kalbėti
mes nelinkę, jos vizijų kūrimą abejingai tapatiname su biurokratinių institutų funkcijomis,
laikome reikšmės neturinčiu formalumu. Visuomenė vis dar itin linkusi domėtis tolima ir
netolima praeitimi, nuolat ieškoti dabarties bėdų kaltininkų ar ilgesingai dūsauti dėl senų
gerų laikų. Jaunimas neugdomas ateities dvasia, tačiau kažkodėl stebimasi, kodėl jis taip
negailestingai kritiškai nusiteikęs ir toks savanaudis. Dauguma ketinančių emigruoti
jaunų žmonių tvirtina, kad būtent ateities jie Lietuvoje nemato. Reikia pripažinti tokio
motyvo pagrįstumą: negali pamatyti ir patikėti tuo, apie ką vengiama kalbėti ir diskutuoti,
ką nuolat stelbia skandalų ir demaskavimų gausybė.
Būtina priminti, kad abu aptarti moksleivijos tyrimai atlikti daugiau vilčių teikusiais
laikais. 1995-aisiais buvo svajojamaapie narystę Europos Sąjungoje, siekiama pasitempti,

29Ten pat. P. 71-73.
3UŠutinienė, 1.. Jaunimo vertybės. 1999. Vertybės permainų metais. Vilnius: LFSI. P. 125.
31Ten pat. P. 132-133.
32Vabalas -Gudaitis, J. 1983. Psichologijos ir pedagogikos straipsniui. Vilnius: Mokslas. P. 99-101.
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sudaryti geresnį įspūdį. 2006-ieji dabar prisimenami kaip spartėjančio, pagreitį įgaunančio
šalies socialinio ekonominio vystymosi metai. Taigi ateities perspektyvos galėjo atrodyti
šviesesnės, tačiau asmeninių ir universaliųjų jaunimo interesų priešprieša vis tiek buvo
gana ryški. Todėl tikėtina, kad besirenkančio profesiją jaunimo ir visuomenės interesų
priešprieša toliau gilėjo, ypač šiuo metu, įsigalint ekonominei ir socialinei krizei, kurią,
taikant daugiaprasmę kultūros sąvoką, gal būtų tikslinga tiesiog taip ir įvardyti, t. y.
bendresne kultūros krize. Kultūrų krizės, beje, neturėtų būti siejamos su apokaliptinėmis
nuotaikomis ir pesimistinėmis visuomenės raidos prognozėmis. Tai veikiausiai natūralus,
senas kaip pasaulis reiškinys.
Kultūros daugiaprasmiškumą, šios sąvokos universalumą akcentavo žymus vokiečių
sociologas ir filosofas Georgas Simmelis. Jis kultūrą suprato „kaip tokį sielos užbaigtumą,
kurįji pasiekia ne tiesiogiai pati savaime, <...> bet eidama aplinkiniais keliais per žmonių
giminės dvasinės bei istorinės veiklos darinius: subjektyviosios dvasios kultūros kelias
eina per mokslą ir gyvenimo formas, meną ir valstybę, profesiją ir pasaulio pažinimą, ir
šiame kelyje ji sugrįžta pati į save kaip į aukštesnę ir tobulesnę."33 Todėl toks elgesys,
kuris turi mus kultūrinti, yra susijęs su tikslo ir priemonės forma. G. Simmelis dar 1916
m., Europoje vykstant žiaurioms Pirmojo pasaulinio karo kovoms, kalbėjo apie didžiulį
vidinį pavojų, kurį kelia „visos labai išsivysčiusios kultūros, t. y. tos epochos, kuriose
visą gyvenimo sritį uždengia daugybė viena kita grindžiamų priemonių, <...> priemonių

peraugimas į galutinius tikslus gali šią padėtį padaryti psichologiškai pakenčiamą, tačiau
iš tikrųjų visiškai beprasmišką".34 Artėjančios krizės nuojautą šis mokslininkas siejo su
grupe jo įvardytų kultūros patologijos reiškinių - asmenybės tobulėjimo atsilikimu nuo
daiktų tobulėjimo, kai tikslus ir paskirtis vis labiau išstumia priemonės ir būdai, ir tai
pirmiausiai pasireiškia „ūkinėje srityje".35
Gausiai cituojant beveik prieš šimtmetį, sunkiais visai Europai laikais, iškilaus
sociologo pareikštas mintis, siekta pabrėžti kultūros, kultūrinančio elgesio ir švietimo
sąvokų bendrystę: švietimo krizė neišvengiamai yra bendros kultūros krizės dalis,
švietimo reformų sėkmę lemia visuomenės kultūros pokyčiai. Sociologija švietimą
nagrinėja kaip socialinę sistemą, kaip socialinį institutą, kuris ugdo asmenybę, perduoda
jai žmonijos sukauptas žinias ir patyrimą.36 Vykdant šią misiją aukštojo mokslo
vaidmuo ypač svarbus: akademinio jaunimo atstovaujamas gyventojų sluoksnis vis dar
laikomas priešakine, pažangiausias visuomenės raidos tendencijas atspindinčia socialine
grupe. Kita vertus, spartėjanti aukštojo mokslo plėtra, naujų universitetų ir kolegijų
įsitvirtinimas lemia studijų masiškumą, todėl studentijos įvaizdis kinta, išskirtinis
studentiško gyvenimo, akademinės bendrijos žavesys blėsta. Ekonominė krizė, Lietuvoje
įsigalinčios nusivylimo ir maišaties nuotaikos, pabrėžtinai su materialine gerove siejami
jaunimo vertybiniai prioritetai - lemtingi socialinio profesinio apsisprendimo situacijos
ženklai, išreiškiantys paprastą (gal net primityvų) norą pabėgti puoselėjant svajones apie

perspektyvias, gerai mokamą darbą užtikrinsiančias studijas užsienyje.

33Simmel, G. Sociologija ir kultūros filosofija. - Vilnius: Margi Raštai, 2007, p. 354.
34Ten pat. P. 355.
35Ten pat. P. 357-358.
36Sociologija. Sudarytojas V. Leonavičius.2004. Kaunas: VDU. P. 214.
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Visuotinai deklaruojamas noras bėgti, be abejo, dažnai lieka neįgyvendintas.
Tačiau šalies aukštojo mokslo sistema į šią mokslo siekiančių žmonių nuostatą turėtų
atsižvelgti. Aukštojo mokslo prioritetas, kaip tvirtina V. Keciorytė, turi būti visuotinai
pripažįstamas. Taip suprantama institucijos misija, autorės nuomone, turi būti siejama su
specifiniais požymiais: tiesos ir objektyvių žinių paieška remiantis moksliniais tyrimais,
racionalumu ir studentų kritinio mąstymo gebėjimų ugdymu, visuomenės intelektinės
kultūros plėtojimu.37 Aukštojo mokslo misijos įgyvendinimas grindžiamas tam tikrais
principais, iš jų P. Jucevičienė išskyrė tris svarbiausius: demokratiškumą, dinamiškumą ir
integraciją.38 Pastaraisiais metais Lietuvoje ypač aktualus tampa dinamiškumo principas,
reiškiantis sistemos lankstumą: gebėjimą keistis, reaguoti į visuomenėje vykstančius
pokyčius, pastebėti ir adekvačiai įvertinti jaunimo nuostatų pokyčius. Tokia veikiausiai

galėtų būti studijų sėkmės formulė, tik ją praktiškai gyvenime taikyti labai sudėtinga.
Ypač daug problemų turėtų kelti ribotas nemažos jaunimo dalies požiūris į studijų naudą
ir išsilavinimo vietą vertybių hierarchijoje. Ar įmanoma suderinti siaurus merkantilinius
studijuojančiųjų interesus ir aukštojo mokslo misiją ugdyti visuomenės intelektualinę
kultūrą? Juk materialinių vertybių akcentavimas lemia emigracijos mastą, jaunimo
siekį mokytis ten, kur niekas nesuka galvos dėl misijos ar kitų aukštesnių dalykų, kur
viskas vyksta lengviau, greičiau ir patogiau. Tačiau net tokia akivaizdi idealizmo ir
jaunų žmonių pilietiškumo stoka nėra taip pavojinga visuomenei, kaip socialiai nebrandi
asmenybė, negebantis savo gyvenimo prioritetų nustatyti ir atitinkamai pasirinkti
individas, manantis, kad studijos tėra trumpalaikis atokvėpis prieš „tikrą" sprendimą,
kuriam pagaliau ryšis išsiaiškinęs savo norus ir galimybes. Gausėjantis neapsisprendusių
studentų būrys labai apsunkina aukštųjų mokyklų darbą ir valstybei daug kainuoja. Taip
susidaro savotiškas uždaras ratas: aukštųjų mokyklų veiklos nesėkmės, nepatenkinti
studentai, skeptiškas visuomenės požiūris į Lietuvos aukštojo mokslo perspektyvas.
Kita vertus, apie sėkmę reikia kalbėti konkrečiai, prognozuoti ją tikslinga remiantis
sociologinių tyrimų duomenimis, žinant akademinio jaunimo laimėjimus ir išryškinus
bendras jo požiūrio į studijas pasirinktose aukštosiose mokyklose tendencijas. Būtina
bent apytiksliai žinoti, ar daug yra nusivylusių, pasirinkimu nepatenkintų jaunuolių,
kokios to nusivylimo priežastys.
2.2. Studijų sėkmės tyrimo akcentai

Siekiant atskleisti studijų sėkmę lemiančius veiksnius būtina atkreipti dėmesį į mūsų
gyvenamu laikotarpiu itin aktualias tiriamo kontingento formavimo aplinkybes. Su sėkmės

samprata būtų tikslinga sieti kai kuriuos pirmoje šios knygos dalyje išryškintus studentijos
socialinio portreto bruožus: moterišką akademinio jaunimo veidą, gimtojo miesto trauką
(jei jau apsispręsta mokslus tęsti Lietuvoje) ir respondentams būdingą savo socialinės
tapatybės sampratą (kokiai visuomenės grupei jie linkę save priskirti). Ši samprata tampa
ypač svarbi siekiant atskleisti studijuojančio jaunimo motyvacijos ypatumus.

37Keciorytė, V. Aukštojo mokslo principai.2008. Santalka. T. 16. Nr. 4. P. 38.
38Jucevičienė, P. 1998. Europinės švietimo dimensijos Lietuvos aukštajame moksle. Kaunas: Technologija.
P. 23.
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Išryškėjo įdomi tendencija: respondentai studento socialinį statusą tiesiogiai siejo su
sėkme, akivaizdžiai vengdami bet kokių užuominų apie žemesnę nei vidurinė visuomenės
klasę (veikiausiai jų įsivaizduojamus nevykėlius, kuriems nuolat nesiseka). Išdrįsusiųjų
tapatintis su žemesniaisiais visuomenės sluoksniais dalis nesiekė 4 proc, o vidurinei
klasei save priskyrė apie 67 proc. respondentų, aukštesniems sluoksniams ir elitui - beveik
ketvirtadalis visų tyrimo dalyvių. Tikėtina, kad daugelio studentų socialinės tapatybės
nuorodos mažai tesusiję su jų socialine kilme, tėvų materialine padėtimi ar studijuojant
dažnokai patiriamais nepritekliais ir buitiniais nepatogumais. Juk aukštojo mokslo
siekia ir nepasiturinčių šeimų atžalos, studijuoja sunkmečiu darbo netekusiųjų vaikai.
Respondentai, matyt, nesistengė labai tiksliai apibrėžti, kokie požymiai būdingi vienai
ar kitai socialinei grupei, o savo statusą siejo su studijų kryptimi, būsima profesija, kuri
turėtų savaime užtikrinti sėkmę - bent vidurinei klasei priderančią padėtį visuomenėje.
Toks su aukštuoju išsilavinimu siejamas prestižas, sprendžiant iš tyrimo duomenų,
tampa ypač aktualus jaunoms moterims. Studentės sudarė daugiau kaip 80 proc.
visų respondentų, apklausoje dalyvavę vyrai - tik 16 proc. (žr.2.1 lentelę). Tokia
tiriamo kontingento sudėtis nėra labai nutolusi nuo Lietuvos tikrovės, nors Statistikos
departamento teikiami duomenys rodo kitokią studijuojančių vyrų dalį (universitetuose
- apie 40 proc, kolegijose - apie 50 proc.).39 Tačiau 2007 m. baigusiųjų aukštąjį mokslą
sudėtis atspindi ryškias moteriškėjimo tendencijas: moterys sudarė du trečdalius tais
metais universitetuose parengtų specialistų, vyrai - 34 proc.40
Tikėtina, kad vyrams buvo lengviau mesti pradėtas studijas, jie galbūt mažiau linkę

sureikšminti turimą įdirbį ir studijoms sugaištą laiką. Galima spėti, kad studenčiųprofesinį
apsisprendimą lėmusi motyvacija buvo brandesnė, jų studijos sėkmingesnės. Kita
vertus, humanitarinio, socialinio, pedagoginio profilio studijos, net menai ir medicinos
mokslai Lietuvoje dėl įvairių priežasčių laikomi moterų užsiėmimu: studentės šiuose
fakultetuose sudarė 70-90 proc, o vyrai dominavo tik tarp studijuojančių technikos,
statybos, transporto ir kompiuterijos bei informatikos specialybes (apie 80 proc).41
Tyrimo dalyvių sudėtis ir Statistikos departamento fiksuojamos tendencijos turėtų
žymėtijasatitinkančiąlyčiųstudijųkryptį-Lietuvosaukštosiosemokyklose besimokančių
jaunų vyrų motyvacijos tyrimus. Gal ir ne itin nauja būtų ši kryptis, bet tikrai išryškintų
aktualesnius mūsų laikų akcentus. Reikia pastebėti, kad jau tradiciškai linkstama daugiau
dėmesio skirti moterųproblemoms, pabrėžiant sujųmokslaisirprofesine karjera susijusius
diskriminacijos atvejus, kai moterų pastangos nepakankamai pastebimos ir vertinamos.
Šie tyrimai, be abejo, vis dar aktualūs ir reikšmingi: moterų padėtis Lietuvoje, lyginant su
kitomis Europos, ypač Skandinavijos, šalimis, tikrai nėra pavyzdinė, mūsų šalyje neretai
fiksuojami (dar dažniau lieka nežinomi) moterų profesinės ir kitokios diskriminacijos
atvejai. Tačiau ar ne per ilgai visa tai tęsiasi, kodėl vyrauja vienos krypties tyrimai, kurių
duomenys iš esmės nesikeičia daugelį metų ir nieko naujo neatskleidžia? Šiuo atžvilgiu
tikslinga paminėti du tipiškus skirtingu laiku atliktus tyrimus. 1993 m., norint išsiaiškinti
aukštųjų mokyklų absolventų galimybes darbo rinkoje, nustatyta, kad vyrų ir moterų
galimybės nevienodos, moterų diskriminacija (žemesnė padėtis darbe, mažesni karjeros

39 Moterys ir vyrai Lietuvoje 2007. 2008. Vilnius, LS. P. 38-39.
411 Ten pat. P. 41.
41 Ten pat. P. 40-42.
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lūkesčiai ir atlyginimai) pasireiškia labai anksti, daugiausia mažai pastebima forma.42
Panašiai tvirtinama ir 2008 m. leidinyje, nors pateikiami aukštesnį statusą užimančių
moterų - jaunų mokslininkių - tyrimo duomenys: jos darbe tinkamai neįvertintos, jų
darbai ir laimėjimai dažnai lieka nepastebėti, neaprašyti vietos žiniasklaidos.43 Bet
kodėl, kai vyrams atsiveria tokios puikios karjeros perspektyvos, studijuoti Lietuvos
aukštosiose mokyklose daugiausia veržiasi merginos? Gal tai yra vienas svarbiausių
įsitvirtinusios lyčių nelygybės veiksnių, kurio poveikį reikėtų nagrinėti išsamiau?
2. / lentelė
Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir specialybes

Specialybės
Socialiniai mokslai
Gamtos mokslai
Medicina
Humanitariniai mokslai
Technologiniai mokslai

Moterys %

83
75
85
94
56

Vyrai %
16
21
12
6
44

Neatsakė %
1
4
2

Kadangi daugumąspecialybių studijuoja daugiausia merginos, tikrai kur kas įdomiau,
ką ten veikia vaikinai. Ar jie jaučia savo išskirtinumą, ar tampa privilegijuoti? Sprendžiant
iš tyrimo duomenų, išsamesnė lyginamoji lyčių studija būtų netikslinga: didesnę
respondentų grupę (277, iš jų-44 vyrai) sudarė tik socialinių mokslų fakultetų studentai,
kitose grupėse kelių dešimčių studenčių būryje matomas tik vienas kitas vaikinas. Išimtis
- negausi technologinių specialybių studentų grupė, tačiau šie respondentai labai vangiai
dalyvavo apklausoje, jų atsakymai ir studijų vertinimai neteikia pakankamai medžiagos
išsamesnei duomenų analizei. Mokslininkių padėtį nagrinėjanti sociologė A. Novelskaitė
tai pripažįsta, siūlo taikyti aprašomąją analizę ir daugiausia dėmesio skirti gausesnei vyrų
grupei - socialinių mokslų studentams. Toks požiūris pagrįstas: jau senokai stojantieji į
aukštąsias mokyklas linkę rinktis būtent socialiniams mokslams priskiriamas studijas,
ypač teisę, ekonomiką, vadybą, todėl ir respondentų atranka tiksliau atspindi bendras
kontingento formavimo tendencijas ir, matyt, teiktų daugiau medžiagos apmąstymams
(deja, ne apibendrinimams). A. Novelskaitės atlikta trumpa studentų ir studenčių
apklausos rezultatų apžvalga lyg ir patvirtintų prielaidą apie vaikinų išskirtinumą: jiems
mokslai kėlė mažiau problemų negu bendrakursėms merginoms, nors daugiau kaip pusė
apklaustų vaikinų būsima specialybe susidomėjo tik gerokai įsibėgėjus studijoms. Tada
ir apsisprendė, ir sprendimas veikiausiai buvo tvirtas. Teigiamus studijų aspektus nurodė
59 proc. apklaustų merginų ir net 71 proc. vaikinų, neigiamą studijų pusę įžvelgė 18
proc. merginų ir tik 5 proc. tyrime dalyvavusių vaikinų.
Išryškėję studijų vertinimų skirtumai, be abejo, gali būti įdomūs, bet nėra statistiškai
reikšmingi ir neteikia pakankamai erdvės pagrįstai duomenų interpretacijai. Deja, dėl aptartų

42Purvaneckienė, G., Vasiliauskaitė, K. 1998. Aukštųjų mokyklų absolventų galimybės darbo rinkoje. Socia
linės grupės: raiška ir ypatumai. Vilnius: LFS1. P. 237.
43. Novelskaitė, A., Dailidytė, S. 2008. Universitetinės žiniasklaidos kaip kultūros industrijų dalies vaidmuo
formuojant moters mokslininkės įvaizdį universitete. Kultūros industrijos: iššūkiai ir perspektyvos. Vilnius:
VU leidykla. P. 105-119.
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aplinkybių nepavyko atskleisti, kaip lyties veiksnys lemia studijų sėkmę, koks šio veiksnio
vaidmuo formuojant studentijos socialinę grupę. Kita vertus, akademinio jaunimo būrių
sudėtis, akivaizdus moterų dominavimas atspindi susirūpinimą keliančią šalies demografinę
situaciją. Kur dingsta vyrai? Atsakymas į šį klausimą veikiausiai atvertų ne vieną skaudulį,
visuomenėje egzistuojantį įtampos židinį, bet nesuteiktų jokios naujos informacijos apie
Lietuvos švietimo sistemos perspektyvas ir mokslo jaunimo sėkmingos karjeros galimybes.
Todėl toliau analizuodami duomenis daugiau dėmesio skirsime kitiems studijų sėkmę
lemiantiems socialiniams demografiniams veiksniams ir gyvenimo aplinkybėms.
Maždaug pusė respondentų vidurinį mokslą baigė penkiuose didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, beveik tiek patjų atvyko mokytis iš mažesniųmiestų, rajonų. Tyrimo duomenys
rodo, kad didmiesčių abiturientų pasirinkimą galėjo lemti ir tai, ar jų gimtajame mieste
yra universitetas. Šiuo požiūriu įdomu palyginti Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje
vidurinį moksląbaigusių respondentų grupes. Iš Panevėžio kilusių studentų tarp apklausos
dalyvių buvo beveik tris kartus daugiau nei vidurinį mokslą baigusiųjų Šiauliuose, nors
šis miestas gyventojų skaičiumi lenkia Panevėžį. Tikėtina, kad daugelis šiauliečių,
apsisprendę mokslus tęsti Lietuvoje, buvo linkę rinktis senas tradicijas turintį Šiaulių
universitetą, kurio studentai šiame tyrime nedalyvavo. Gimtojo miesto trauka būdinga ir
Klaipėdos universitete studijavusiems respondentams: daugelis jų buvo klaipėdiečiai ar
Lietuvos pajūrio regione užaugę žmonės.
Būtų netikslinga apibendrinti ar itin akcentuoti tiriamo kontingento demografinius
ypatumus. Reprezentatyvi akademinio jaunimo grupių atranka veikiausiai nebuvo
svarbiausias šio tyrimo tikslas. Tačiau išryškėję Lietuvos studentijos bruožai verčia
susirūpinti ir kelia daug klausimų. Rūpi ne tik aukštųjų mokyklų slenksčio nesiryžtantys
ar tiesiog nenorintys peržengti vaikinai. Ko iš tikrųjų siekia jaunos merginos, sudarančios
studentijos branduolį ir lemiančios šio socialinio sluoksnio raidos tendencijas? Ar didžiųjų
miestų abiturientų apsisprendimą mokytis gimtajame mieste lemia tik praktiniai interesai
(patogiau, pigiau)? Kokie sunkumai iškyla provincijos jaunimui, siekiančiam mokytis
Vilniaus ar Kauno aukštosiose mokyklose, ar užtikrinamos lygios galimybės visiems
studentams? Visi šie klausimai vienaip ar kitaip susiję su nagrinėjama problema- studijų
sėkme, galimybe išsiaiškinti svarbiausius ją lemiančius veiksnius, t. y. sėkmės garantus.
Ar aštuoniolikmečio profesijos pasirinkimas gali būti brandus, kaip branda susijusi su
sėkme, ar galima šias sąvokas tapatinti? Atsakyti į tokią gausybę klausimų sudėtinga.
Galima tik pabandyti išskirti svarbesnius studijų sėkmės empirinius rodiklius.
Pasirinkimo sąmoningumą, brandą rodo:
•domėjimosi studijuojama specialybe pradžia,
•ketinimas ateityje dirbti pagal pasirinktą specialybę,
•studijų pasirinkimo motyvai, kuriuos nurodo patys respondentai.

Apie studijų sėkmę galima spręsti iš pačių respondentų vertinimų: kiek, vertinant
balais, mokslas pasirinktoje aukštojoje mokykloje tenkino tyrime dalyvavusius studentus
(1 - žemiausias balas, 10 - aukščiausias balas). Kitas sėkmės rodiklis - respondentų
pažangumas (nors geri pažymiai ne visada reiškia teigiamą požiūrį į mokslą ir būsimą
profesiją).
Tyrimo duomenų analizės kryptį taip pat lėmė abejonės dėl brandaus ir motyvuoto
pasirinkimo galimybės ir visuomenėje įsitvirtinęs universitetinio išsilavinimo prioritetas.
Remiantis prielaida, kad pirmiausiai renkamasi aukštoji mokykla, o ne specialybė, siekta
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išsiaiškinti įvairių Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų požiūrio į studijas ypatumus,
kiek reikšmingas mokymo įstaigos veiksnys kryptingai formuojant jaunimo vertybines
orientacijas.
Taigi pagrindinis akademinio jaunimo sėkmės tyrimo akcentas - aukštoji mokykla,
skirtingos jos formos (universitetas, akademija, kolegija), skirtinga veiklos trukmė,
senos tradicijos ir, tikėtina, diegiamos naujovės. 2.2-2.8 lentelėse pateikti duomenys
atskleidžia Vilniaus universiteto (VU), Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU),
Kauno technologijos universiteto (KTU), Mykolo Romerio universiteto (MRU),
Kauno medicinos universiteto (KMU),Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Klaipėdos
universiteto (KU), Vilniaus verslo teisės akademijos (VVTA), Vilniaus teisės ir verslo
kolegijos (VTVK, nuo 2010 m. - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla), Vilniaus
kolegijos (VK), Kauno kolegijos (KK) studentų nuomones.
Pasirinktos mokymo įstaigos, nepaisant iškilusių reprezentatyvios studentų atrankos
sunkumų, atspindi Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų įvairovę. Tyrime dalyvavo trys
aukščiausius reitingus turintys valstybiniai universitetai (VU, KTU, MRU)44, nevalstybinė
magistro laipsnį teikianti akademija, aukščiausius reitingus turinčios valstybinės kolegijos
(VK ir KK) ir taip pat aukštai įvertinta nevalstybinė Vilniaus verslo ir teisės kolegija45.
Tačiau stebina tai, kad beveik visos šios aukštosios mokyklos siūlo labai panašaus profilio
studijas: rengia įvairių krypčių teisės ir vadybos specialistus, sociologus ir socialinius
darbuotojus. Kaip joms sekasi konkuruoti, surasti savo nišą, kai mokymo įstaigos

specializacija aiškiai neapibrėžta? Kaip jaunimui neapsigauti ir sėkmingai pasirinkti?
Tokia aukštojo mokslo raida yra gana naujas, susidomėjimą keliantis socialinis reiškinys.
Tikėtina, kad studentų apklausos duomenų analizė išryškins kai kuriuos svarbius šio
reiškinio aspektus, susijusius su jaunimo pasirinkimo prioritetais.
2.3. Studijų krypties pasirinkimo branda ir motyvacijos ypatumai
Suminiai tyrimo duomenys iš esmės patvirtino neapibrėžtos, chaotiškos profesinio
apsisprendimo situacijos prielaidą, tai, kad tokia situacija komplikuoja sąmoningo
pasirinkimo procesą - aiškių jaunimo vertybinių prioritetų formavimą. Kalbant apie
profesijos pasirinkimo brandą, akivaizdu, kad nemažos dalies respondentų abejonių

studijos neišsklaidė. Penktadalis studijuojančiųjų (tarp jų buvo ir studijas įpusėjusių ar
net bebaigiančių asmenų) prisipažino atsidūrę aklavietėje ir vėl turintys nuspręsti, ką
jiems toliau veikti: maždaug 4 proc. visų respondentų jau buvo nutarę ateityje nedirbti
pagal studijuojamą specialybę, 16 proc. dar svarstė tokią galimybę. Įdomu, kad beveik
sutampa apsisprendusiųjų nedirbti pagal studijuojamą specialybę ir žemesniems
visuomenės sluoksniams save priskyrusių respondentų skaičius. Ar tai reiškia, kad
svarbaus pasirinkimo nesėkmė lemia jauno žmogaus socialinę tapatybę? Tokios įžvalgos,
be abejo, būtų perdėm kategoriškos, tačiau ryškėjanti sąsajų prielaida galėtų tapti viena
iš aktualių visuomenės stratifikacijos tyrimo gairių.
Kita vertus, nustebino anksti profesiją pasirinkusių studentų gausa (20 proc. visų
respondentų): 11 proc. apklaustų studentų profesija pradėjo domėtis mokydamiesi

Lietuvos universitetų reitingas. 2010. Veidas 21: 26.
Kolegijų reitingas. 2010. Veidas 24: 26.
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pagrindinės mokyklos baigiamojoje klasėje ar iškart ją baigę, net 8 proc. - dar anksčiau.
Tačiau negalima tvirtinti, kad ankstyvas domėjimasis konkrečia profesija ar studijų
kryptimi tiesiogiai lėmė pasirinkimo brandą. Detalesnė respondentų atsakymų analizė
parodė, kad vėliau apsisprendę studentai buvo labiau motyvuoti tęsti studijas, o anksti
konkrečią profesiją pasirinkusius atitinkamos krypties studijos neretai nuvildavo.
Akademinisjaunimas, sprendžiant išapklausosduomenų,domėjimosibūsimaprofesija
pradžią dažniausiai siedavo su vidurinės mokyklos ar gimnazijos baigimu, paskutiniais
mokykliniais metais (36 proc). Tikėtina, kad įvairiomis studijomis abiturientai domėjosi
paviršutiniškai, paklusdami didesniam ar mažesniam aplinkos spaudimui, dažniau
suprasdami neišvengiamą būtinybę ką nors nuspręsti, o ne labai rimtai apsispręsti. Tokią
tendenciją netiesiogiai galėtų patvirtinti tai, kad beveik ketvirtadalis respondentų (24

proc.) pirma įstojo į aukštąją mokyklą, o tik po to susidomėjo pasirinkta specialybe.
Dauguma respondentų (apie 60 proc.) akcentavo emocinius savojo profesinio
apsisprendimo motyvus: būsimos profesijos ar studijų krypties įdomumą, patrauklumą,
asmenybės tobulėjimo, saviraiškos galimybę. Racionalius apsisprendimo motyvus, kai
pasirinkimo vertybiniu prioritetu tapo profesijos perspektyvos, prestižas, galimybės gauti
gerai mokamą darbą, kilti karjeros laiptais ir pan., nurodė gerokai mažiau, tik ketvirtadalis
apklaustų studentų. Tikėtina, kad tarp tyrime dalyvavusiųjaunuoliųbuvo siekusių suderinti
racionalų ir emocionalų pasirinkimo aspektus, saviraišką ir gerovės, materialiai aprūpintos
ateities galimybes. Tokia siektina dermė tikrai reikštų motyvuotą pasirinkimą, būdingą
visapusiškai subrendusiai asmenybei. Tačiau ir aiškų vieno ar kito iš šių dviejų motyvų
dominavimą reikėtų vertinti teigiamai, ypač jei lyginsime su tais atvejais, kai tik aplinkybės
(9 proc.) arba atsitiktinumas (6 proc. respondentų tvirtino studentais tapę „netyčia") lėmė
studijų pasirinkimą. Tokį pasirinkimą galima laikyti nemotyvuotu, todėl sunku tikėtis taip
nelauktai prasidėjusių studijų sėkmės: veikla, nesiejama su didelėmis viltimis, neretai
ir lieka beviltiška. Kita vertus, daug kas priklauso nuo aukštosios mokyklos, kaip jose
formuojamas pirmakursių kontingentas, užtikrinama studijų kokybė.

Šiuo atžvilgiu ypač komplikuotos būsimų mokytojų rengimo aplinkybės: vis dar
niekaip neapsisprendę ir apsisprendę ateityje keisti profesiją kartu sudarė 36 proc. visų
Vilniaus pedagoginiame universitete apklaustų studentų (žr. 2.2. lentelę). Tokią padėtį
galėjo lemti silpna pasirinkimo motyvacija, ypač racionalaus požiūrio į pedagoginį
darbą stoka (žr. 2.3. lentelę). Tik dešimtadalis apklaustų VPU studentų profesiją rinkosi
apsvarstę jos perspektyvas ir savo galimybes sėkmingai dirbti mokykloje (26 proc. viso
respondentų masyvo). O teisininko, mediko profesiją pasirinkęs jaunimas ir Klaipėdos
universiteto studentai atsakingiau žiūrėjo į studijas, dažniau (30—40 proc. šių grupių
respondentų) akcentavo racionalius apsisprendimo motyvus. Kita vertus, studijas
Vilniaus pedagoginiame universitete, palyginti su kitomis respondentų grupėmis, kiek
dažniau rinkosi prastais pažymiais vidurinį mokslą baigę abiturientai, einantys ten, kur
juos priima. Reikia pripažinti, kad šių jaunuolių galimybės rinktis yra ribotos, kaip ir tų

respondentų, kurių studijų pobūdį lėmė atsitiktiniai motyvai (draugų pavyzdys, nuotaikos
pokyčiai ir pan.). Apgailėtina, kad toks aplinkybių nulemtas, netikras studijų pasirinkimas

būdingas ne tik ketvirtadaliui studijuojančiųjų VPU, bet ir kitų aukštųjų mokyklų (VDU,
KTU, VTVK, KK) studentams: penktadaliui visų apklausoje dalyvavusių vyrų, taip
pat respondentams, studijuojantiems humanitarinio, gamtos ir technologinio profilio
specialybes (19, 17 ir 16 proc).
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Kita vertus, ne visai aišku, kiek šių darniai visuomenės raidai svarbių specialistų reikia
sunkmečiu, kiek jų reikės ateityje. Gal ribotos pasirinkimo galimybės - tik asmeninė mokytis
pritinginčių, gyvenimo planų kurti neskubančių moksleivių problema? Juk, sprendžiant iš
tyrimo duomenų, dauguma respondentų apsisprendė tik baigdami vidurinįmokslą, dažniausiai
jų pasirinkimą lėmė emociniai motyvai: rinkosi tai, kas jiems atrodė patrauklu, įdomu. Tokią

motyvacijąir su ja susijusįprofesijos pasirinkimo laiką reikėtų laikyti optimaliu jaunų žmonių
sprendimu, nes jis atitinka realias gyvenimo patirties neturinčių aštuoniolikmečių galimybes
rinktis. Todėl tikslinga kalbėti apie vertybinės orientacijos formavimąsi, nepaisant to, kad
studijuojant pasirinktą specialybę šios patrauklumas dažnokai blėsta.

Atsitiktinai patekę į vieną ar kitą aukštąją mokyklą respondentai veikiausiai neturėjo
aiškesnių vertybinių prioritetų. Tai tipiška užsitęsusios paauglystės situacija, kai niekas
ypač nedomina arba priešingai, domina viskas. Todėl dalies studentų deklaruotas
ankstyvas domėjimasis būsima specialybe (mokantis pagrindinėje mokykloje ar dar
anksčiau) dažniausiai neįtikina, gal tik išskyrus pasirinkusius medicinos ir menų
studijas. Medikams, kaip rašo mokslininkių problemas nagrinėjusios A. Novelskaitė ir
R. Baločkaitė, atsitiktinumas renkantis profesiją neegzistuoja.46 Šią tendenciją pastebi
ir žiniasklaida, aiškindama klampius profesijos pasirinkimo kelius: paskutiniais mokslo
metais dėl profesijos pasirinkimo galvos nereikia sukti tik būsimiems medikams ir
menininkams.47 Brandesnį minėtų specialybių studentų apsisprendimą atlikto tyrimo
duomenys atskleidė labai įtikinamai: visi respondentai, studijuojantys meno, pramogų
verslo vadybininkus rengiančioje Vilniaus kolegijoje, buvo motyvuoti, atsitiktinių
žmonių šioje grupėje neatsirado nė vieno (žr. 2.3 lentelę).
2.2 lentelė
Domėjimosi profesija ir apsisprendimo pradžia (proc.) *

Aukštoji
mokykla
VU
VPU
KTU
MRU
KMU
VDU
KU
VVTA
VTVK
VK
KK

Nedirbs
pagal
profesiją
7
13
7
2
4
8
-

4

Dar

Studijų

abejoja

metu

18
23
24
24
7
16
16
2
17
17
12

15
8
36
64
12
32
25
21
15
22
16

Baigiant
vidurinį

Baigus
pagrind.

Baigiant
pagrind.

mokslą

mokyklą

mokyklą

43
38
29
2
59
24
50
43
15
39
44

5
6
-

2
5
5
2
8
20
6
-

Anks
čiau

3
2
2
-

4
5
5
9
5
6
16

5
8
2
4
7
8
2
17
5
10
3

* Nedidelė respondentų dalis į šį klausimą neatsakė: VU studentų grupėje — 4 proc,
VPU, MRU, KMU ir VDU grupėse - po 2 proc, Kauno kolegijos grupėje - 5 proc.

46Baločkaitė, R., Novelskaitė, A. 2006. Ar profesija turi lytį9 Moterų ir vyrų karjeros akademijoje, medicinoje
ir politikoje. Moterispostmodernioje visuomenėje. Kaunas: Technologija. P. 120.
47Profesijos pasirinkimo kelias - klampus. 2010 03 16. Lietuvos rytas (Vartai) 10(62).
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Tačiau, sprendžiant iš apklausos duomenų, ne busimieji medikai ir menininkai
apsisprendė anksčiausiai. Ankstyvu profesiniu apsisprendimu itin išsiskyrė Vilniaus
verslo teisės akademijos studentai: daugiau nei ketvirtadalis šių respondentų nurodė, kad

specialybės studijų kryptį pasirinko paauglystėje (baigdami pagrindinę mokyklą- 9 proc,
dar anksčiau - net 17 proc). Iš kitų tyrimo dalyvių grupių taip anksti būsimą profesiją
pasirinko tik maždaug dešimtadalis respondentų (žr. 2.2 lentelę). Šio reiškinio priežastis
nuspėti nelengva, tačiau išryškėję pasirinkimo ypatumai skatintų atidžiau pažvelgti į abi
kvalifikuotus teisininkus ir vadybininkus rengiančias aukštąsias mokyklas -Akademiją
ir Mykolo Romerio universitetą. Kaip paaugliai (daugelis juos tiesiog vadintų vaikais)
susidomėjo verslais ir verslininkų veiklos teisiniais aspektais? Kodėl vėliau, gavę
brandos atestatą, jie rinkosi studijas palyginti neseniai įsteigtoje ir kukliai, išskirtinai
dalykiškai prisistatančioje aukštojoje mokykloje, o ne senojoje Vilniaus Alma Mater?
Kodėl ne Mykolo Romerio universitete, kuris internete savo veiklą apibūdina tokiais
įspūdingais epitetais: šiuolaikiškas, dinamiškas, konkurencingas, užimantis deramą vietą
Europoje ir pasaulio aukštojo mokslo erdvėje, telkiantis kūrybingą, darbščią mokslininkų
ir pedagogų bendruomenę ir 1.1.?
2.3 lentelė
Studijų pasirinkimo motyvai (proc.)

Aukštoji
mokykla
VU
VPU
KTU
MRU
KMU
VDU
KU
VVTA
VTVK
VK
KK

Emociniai
motyvai

67
64
49
43
55
54
52
59
63
78
44

Racionalus
motyvai

15
11
20
43

29
22
36
28
7
22
32

Žemi vidurinio

Atsitiktiniai

mokslo balai

motyvai

5
15
10
5
9
14
2
-

10

3
9
10
3
2
10
4
9
10

Neatsakė

10
1
11
6
5
-

6
4
10

-

-

-

16

2

6

Viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad baigusiems Vilniaus verslo teisės akademijoje
suteikiamas magistro, o ne bakalauro laipsnis. Todėl tikėtina, kad šią aukštąją mokyklą
rinkosi vyresni, jau turintys teisės studijų patirtį respondentai. Veikiausiai yra ir kitų
apsisprendimą lėmusių aplinkybių. Sprendžiant iš pateiktų duomenų (žr. 2.3 lentelę)
VVTA studentai, kaip ir daugelis respondentų, dažniausiai akcentavo emocinius
profesijos pasirinkimo motyvus: būsima specialybė jiems atrodė patraukli, matyt, tikėtasi
įdomių studijų pasirinktoje aukštojoje mokykloje. O Mykolo Romerio universitete

apklausti studentai apsisprendė palyginti vėliausiai: dauguma jų (net 64 proc.) studijų
naudą pripažino ir tapti teisininkais nusprendė jau studijuodami teisę šiame universitete.

Studijuojantys Mykolo Romerio universitete labiausiai iš visų respondentų grupių
buvo linkę vadovautis racionaliais socialinio profesinio apsisprendimo motyvais, t. y.
jų pasirinkimą lėmė profesijos perspektyvos, turima informacija apie galimybes ateityje
gauti darbą pagal studijuojamą specialybę ir gerai uždirbti.
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Kaip įvardyti tokias prestižine laikomos aukštosios mokyklos jaunimo nuostatas? Artai
jokiomis aukštesnėmis vertybėmis neužmaskuotas išskaičiavimas, ar tikroji jaunų žmonių
branda? Atsakyti į šiuos lyginamosios duomenų analizės eigoje iškilusius klausimus galėtų
tik išsamesni teisę studijuojančio akademinio jaunimo motyvacijos tyrimai. Vis dėlto
tikėtina, kad racionali profesinio apsisprendimo motyvacija vienaip ar kitaip susijusi su
žinomos aukštojo mokslo įstaigos pasirinkimu, vengiant neišbandytų, nestandartinių kelių.
Šią prielaidą galėtų patvirtinti išryškėjęs vyraujančių motyvų ir respondentų socialinės
tapatybės ryšys (žr. 2.4 lentelę). Pateikti duomenys tačiau nerodo labai didelių skirtumų
tarp vidurinei ir aukštesnei visuomenės grupėms save priskiriančių respondentų nuostatų.
2.4 lentelė
Studijų pasirinkimo motyvai ir respondentų socialinė klasė (proc.)

Motyvai
Emociniai
Racionalūs
Žemi vidurinio mokslo balai
Atsitiktiniai motyvai
Neatsakė, nežino

Vidurinė klasė
57
21
10
7
5

Aukštesnioji klasė
55
30
5
5
5

Kita vertus, galima pastebėti, kad racionalus studijų krypties ir profesijos pasirinkimo
motyvai būdingesni tiems studentams, kurie išreiškė norą tapatintis su aukštesniais
visuomenės sluoksniais. Todėl nestebina, kad šioje respondentų grupėje tik nedaugelis
tyrimo dalyvių neturėjo aiškių, su būsima specialybe susijusių studijų motyvų. Pretenzijos
vadintis visuomenės elitu tikrai nederėtų su tokiu studijų (tarp bendraamžių, matyt,
labai nepopuliarių) pasirinkimu, kurį iš esmės lemia žemi vidurinio mokslo balai, nekaip
atrodantis brandos atestatas. O racionalių motyvų akcentavimas, profesinės veiklos
perspektyvų ir karjeros galimybių prioritetas emocinių motyvų (įdomumo, asmenybės
saviraiškos) atžvilgiu galėtų būti siejamas su tvirta jauno žmogaus vertybine nuostata tapti
svarbiu visuomenėje ir pripažintu vienaip ar kitaip traktuojamų, savaip suprantamų aukštųjų
sluoksnių. Jaunimo vertybių hierarchija, tikrojo ir tariamo visuomenės elito, jo gyvensenos
įtaka šiam procesui - sociologus ypač dominanti tema, verta atskiro, nuodugnaus tyrimo.
2.4. Studentų požiūris į studijas ir mokymosi rezultatai
Optimalus, jaunuolių interesus ir galimybes atitinkantis profesinis apsisprendimas
yra gera savarankiško gyvenimo pradžia, tačiau tai dar nereiškia, kad pasirinktos

specialybės studijos aukštojoje mokykloje bus sėkmingos. Šiuo atžvilgiu dažnai iškyla
įvairiausios prieštaringos situacijos, kai aukštojo mokslo kryptis pasirinkta tinkamai, bet
akademinio darbo organizavimas konkrečiam individui netinka. Kita vertus, įmanomas
ir atvirkščias variantas: atsitiktinai pasirinktas studijas lydi sėkmė, anksčiau apie
studijuojamą specialybę nemąstęs jaunas žmogus ja susidomi. Sėkmingą pasirinkimą

gali žlugdyti įvairios objektyvios ir subjektyvios aplinkybės, kurių poveikį tiesiogiai
išreiškia du pagrindiniai rodikliai - neigiamas lūkesčius nuvylusių studijų vertinimas ir
prasti mokymosi rezultatai, neatitinkantys studento dėtų pastangų.
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Dauguma respondentų (apie 60 proc.) studijas vertino neblogai, t. y. įžvelgė
jose daugiau teigiamų aspektų, o ne trūkumų. Visose tiriamose grupėse, išskirtose
pagal aukštosios mokyklos ar studijuojamos specialybės požymius, itin kritiškai
nusiteikusių studentų buvo mažuma. Vis dėlto reikia pažymėti kelis akademinio jaunimo
kontingentus, kur patenkintųjų dauguma buvo labai trapi, o nusivylusiųjų mažuma gana
ryški ir gausi: teigiamai studijas vertino tik 51 proc. apklaustų humanitarinių specialybių
studentų, 59 proc. Kauno technologijos universiteto ir 58 proc. Vilniaus teisės ir verslo
kolegijos studentų. Šių studijų pobūdis ir turinys skiriasi iš esmės, todėl galima spėti,
kad nepasitenkinimo priežastys dažniau susijusios su būsimos profesijos perspektyvų
vertinimu, pasirinkimo klaidos suvokimu, o ne su konkrečios aukštosios mokyklos
veiklos ypatumais. Kita vertus, kritiškai nusiteikę respondentai dažniausiai nurodydavo,
kad būtent studijų kokybė jų netenkina (žr. 2.6 lentelę). Sunku spręsti, kiek pagrįsti tokie
vertinimai, kiek juos lemia objektyvios aplinkybės, kokią įtaką daro minėtas subjektyvus
veiksnys - tas nuolat iškylantis klausimas „ką čia veikiu", kai pajuntama, kad netinkamu
laiku atsidurta netinkamoje vietoje.

Požiūrį į mokymąsi konkrečioje aukštojoje mokykloje tiksliau išreikšti turėtų
respondentų skirti studijų vertinimo balai. Negalima tvirtinti, kad vertinimų vidurkiai
(žr. 2.5 lentelę) atskleidė naują tendenciją, bet vis dėlto paryškino teigiamų vertinimų
niuansus, pasitenkinimo studijomis lygį: kiek jos iš tikrųjų tenkino studentus, ką
reiškia apibendrinta, dažniau studijų privalumus nei trūkumus pabrėžianti respondentų
nuomonė. Studijomis iš esmės patenkinti respondentai galėjo jas įvertinti ir šešetu (kitaip
tariant - patenkinamai, pakenčiamai), ir, jokių didelių trūkumų neradę, net dešimtuku
(puikiai). Reikia pripažinti, kad akademinis jaunimas nebuvo labai priekabus (nors to
tikėtasi) ir daugeliu atveju nepašykštėjo savo dėstytojams gerų pažymių: viso tiriamo
kontingento studijų vertinimų vidurkis - 7,92 balo. Tačiau, lyginant tyrime dalyvavusių
aukštųjų mokyklų studentų vertinimus, išryškėjo nemaži skirtumai.
2.5 lentelė
Ar respondentai patenkinti studijomis
(vertinimų balais vidurkiai: 1 — labai nepatenkinti, 10 — labai patenkinti)

Aukštoji mokykla
Vilniaus universitetas
Vilniaus pedagoginis u-tas
Kauno technologinis u-tas
Mykolo Romerio u-tas
Vytauto Didžiojo u-tas
Kauno medicinos u-tas
Klaipėdos universitetas
Vilniau verslo teisės akademija
Vilniaus teisės ir verslo kolegija

Vilniaus kolegija
Kauno kolegija

Patenkinti studijomis
(proc.)

Studijų vertinimų balais
vidurkiai

61
68
59
74
73
61

7,12

73
76
58
72

8,09

60

7,76

7,94
7,55
7,56
8,32
8,39

8,81
7,88
8,56

Pirma, nepasitvirtino prielaida, kad studijų sėkmė tiesiogiai siejama su universitetiniu

išsilavinimu, galimybe mokytis žinomoje, prestižą visuomenėje turinčioje aukštojoje
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mokykloje. Sprendžiant iš tyrimo duomenų, labiausiai studijomis patenkinti buvo
respondentai, studijuojantys palyginti neseniai įsteigtose aukštosiose mokyklose: Vilniaus
verslo teisės akademijos (8,81) ir Vilniaus kolegijos (8,56) studentai. O seniausio ne
tik Lietuvoje ir tikriausiai aukščiausius reitingus turinčio Vilniaus universiteto studentai
pasirinktų specialybių studijas vertino gana kritiškai ir bene prasčiausiai iš visų tyrime
dalyvavusių akademinio jaunimo grupių.
Antra, respondentų pastangos studijas vertinti balais akivaizdžiai koregavo sėkmingo
mokymosi sampratą. Išaiškėjo, kad teigiamą požiūrį į mokslą konkrečioje aukštojoje
mokykloje deklaruojanti studentų dauguma nebūtinai reiškia, kad jie visi sėkmingai
studijuoja, kad studijos tikrai pateisina jų lūkesčius, t. y. netampa tiesiog pakenčiamu,
laikinu užsiėmimu. Palyginti sėkmingiausiomis galima laikyti studijas Vilniaus verslo
teisės akademijoje: visiškai sutapo šios mokymo įstaigos studentų iš esmės teigiamas

požiūris į studijas (taip tvirtino 76 proc. VVTA grupės respondentų) ir aukštas studijų
vertinimo balais vidurkis. Šiuo atžvilgiu daugiau nesutapo Mykolo Romerio ir Kauno
medicinos universiteto studentų vertinimai. Tyrime dalyvavę MRU studentai dažniausiai
akcentuodavo pasitenkinimą studijomis, bet palyginti su kitomis respondentų grupėmis,
nuosaikiai jas vertino balais. O būsimieji medikai, daug daugiau abejoję dėl savo studijų
sėkmės, balais mokslą KMU vertino gerai ir labai gerai. Taigi išryškėjo ne tik jau aptarti
teisininkus rengiančių, bet ir kitų aukštųjų mokyklų skirtumai, kurie veikiausiai atspindi
studijuojančių žmonių motyvacijos prieštaringumą. Emocijomis grindžiami būsimų
medikų išgyvenimai dėl pašaukimo, matyt, verčia juos nesėkmių priežasčių ieškoti
savyje. O racionaliai mąstantys MRU studentai gal jau buvo numatę būsimos karjeros
gaires, todėl jiems svarbiau buvo ne studijų kokybė, o kuo greičiau gauti teisininko
statusą patvirtinantį diplomą.
Trečia, išryškėjo svarbus studijų motyvacijos vaidmuo. Kuo aiškesnis, tvirčiau
įsisąmonintas buvo specialybės pasirinkimo motyvas, tuo geriau respondentai vertino savo
studijas visose aukštosiose mokyklose. Įdomu, kad šiuo atveju motyvo pobūdis ir sprendimo
priėmimo laikas beveik neturėjo reikšmės: studijas dažniausiai vienodai gerai vertino tiek
akcentavę emocinį pasirinkimo aspektą, t. y. profesijos patrauklumą (vidutiniškai 8,3 balo),
tiek ir racionaliais motyvais savo pasirinkimą bandę pagrįsti studentai (8,1 balo). Gerokai
prasčiau studijas vertino silpnai motyvuoti respondentai, kurių pasirinkimą lėmė kokie
nors netikėti aplinkybių pokyčiai (vertinimų vidurkis - 6,3 balo), taip pat neturėjusieji
jokių aiškiai suvoktų profesijos pasirinkimo motyvų, studentais tapę atsitiktinai (6,7).
Šie skirtumai statistiškai reikšmingi, bet iš esmės nieko naujo neatskleidžia. Tiesiog
patvirtinama sena tiesa: randa tas, kas žino, ką nori rasti ir kur ieškoti.
Jei tikrąja aukštojo mokslo sėkme laikytume pasitenkinimo studijomis ir jų vertinimo
balais sutapimą, tai tokia darna buvo ryškiausia jau minėtose Vilniaus verslo teisės
akademijoje ir Vilniaus kolegijoje, taip pat Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose.
Sunku pasakyti, kas nulėmė teigiamas šių aukštųjų mokyklų studentų nuostatas:
mokymosi proceso ypatumai, puikūs dėstytojai, geros sąlygos ar asmeninės priežastys.
Daug lengviau spėti, kodėl studijomis buvo nepatenkinta gana didelė dalis apklaustų

Vilniaus universiteto studentų. Daugiau kaip trečdalį šių respondentų netenkino studijų
kokybė. Kitos nepasitenkinimo priežastys (neaiškios profesijos perspektyvos, nevykusiai
pasirinko ir pan.) minėtos retai ir, matyt, didesnės reikšmės sėkmės sampratai neturėjo.
Kritiški studijų kokybės vertinimai gali būti susiję būtent su senosios Alma Mater prestižu
visuomenėje, didele Vilniaus universiteto trauka. Ne paslaptis, kad daugeliui abiturientų
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tėvų, ypač studijavusiems VU, priimtini tik du jų vaikų artimiausios ateities variantai:
studijos užsienyje arba studijos Vilniaus universitete. Tikėtina, kad į šią aukštąją mokyklą
įstoja geriau pasirengęs, motyvuotas jaunimas, turintis tam tikrą mokymosi proceso viziją.
Tokie studentai, be abejo, būna reiklūs, kartais jų reiklumas gerokai perdėtas, išreiškiamas
nekonstruktyvia kritika ir nuolatiniu visko neigimu. Kita vertus, studentų ir dėstytojų

santykiai, aukštosios mokyklos kadrų kvalifikacija turi didžiulę įtaką studijų sėkmei. Šie
aukštojo mokslo aspektai, be abejo, turėtų tapti atskiro išsamaus tyrimo objektu.
2.6 lentelė
Kodėl respondentai nepatenkinti studijomis (proc. nuo visų apklausos dalyvių)

Aukštoji
mokykla
VU
VPU
KTU
MRU
VDU
KMU
KU
VVTA
VTVK
VK
KK

Nėra
perspektyvų

7
2
8
3
3
9
2
2
-

Netenkina

studijų
kokybė
34
20
16
5
3
11
22
4
23
11
20

Žemas

Ne savo

prestižas

vietoje

-

2
2
-

14
2
-

2
2
-

7

4

-

-

10

Neįdomu,
nuobodu

4

2
5
8
5
4
-

Sunku

pasakyti
2
-

5
3
3
-

3

6

6
8
Kitiems respondentams studijų kokybė, matyt, buvo mažiau aktuali: abejonių ji kėlė
-

maždaug penktadaliui būsimų pedagogų, Klaipėdos universiteto, Vilniaus teisės ir verslo
bei Kauno kolegijų studentų. Šiuo atžvilgiu labai skyrėsi Vytauto Didžiojo universiteto
jaunimo požiūris. VDU apklausti studentai dažniausiai vertino studijas palankiau negu
besimokantieji kitose aukštosiose mokyklose, todėl nestebina, kad ir mokslo kokybei šie
respondentai iš esmės neturėjo jokių pretenzijų. Dažniausia VDU studentų nurodoma
nepasitenkinimo priežastis - žemas studijuojamos specialybės prestižas, abejonės dėl
darbo pagal įgytą profesiją perspektyvų. Tačiau tai veikiausiai nėra universiteto ar
neperspektyvią (gal tiesiog mažai apmokamą) profesiją pasirinkusio jaunimo problema.
Suprantama, kodėl didelė abiturientų dalis linksta rinktis įvairias socialinių ar
humanitarinių mokslų studijas, kodėl tarp norų ir galimybių pasimetę aštuoniolikmečiai
vengia apsispręsti konkrečiau, pasirinkti aiškiai apibrėžtąinžinieriaus, žemdirbio armokytojo
darbą. Nesuprantama, kodėl nuolat trūksta informacijos apie visuomenės poreikius: kiek
nedidelei valstybei reikia sociologų, psichologų, ar jaučiami ekonomistų, vadybininkų,
teisininkų paklausos pokyčiai. Populiarėjantys mokymai „Kaip sėkmingai save parduoti"
šių problemų tikrai neišspręs. Žiniasklaida atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai - specialistai
ir nepriklausomi analitikai - akcentuoja tik studijų kokybę: esą remiantis Lietuvos ūkio
raidos scenarijais kalbėti apie tokių poreikių tyrimus nerealu ir nemokšiška. Todėl tegul ir
toliau kiekvienas abiturientas renkasi profesiją pagal savo pašaukimą.48
48 Kučinskaitė, J. 2010. Kokios studijos garantuos saugią ateitį. Veidas 13: 6.
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Taigi tenka remtis šio tyrimo duomenimis, kurie taip pat leidžia kalbėti tik apie studijų,
o ne postudijinio laikotarpio sėkmę. Objektyviausias sėkmės rodiklis - studijuojančių
asmenų pažangumas. Šiuo atžvilgiu atsiskleidė savotiškas studentų socialinės tapatybės ir

jų mokslo laimėjimų ryšys, sudarantis įspūdį, kad abu nagrinėjami respondentų požymiai
tarpusavyje tiesiogiai susiję (žr. 2.7 lentelę). Kadangi, kaip jau buvo minėta, studentija
vengė tapatintis su žemesniais visuomenės sluoksniais, prisiskyrimą viduriniajai klasei
galima laikyti nuosaikia, kuklia studento pozicija. O aukštesnio socialinio statuso
(tikro ar norimo) deklaravimas veikiausiai dažniau susijęs su ambicijomis, konkretaus
tikslo siekiu. Todėl nenuostabu, kad šioje respondentų grupėje buvo santykinai daugiau
geriausiai besimokančių, egzaminų pažymių vidurkiu lenkiančių studijų bendrakursius.
2.7 lentelė
Respondentų pažangumas ir jų socialinė tapatybė (proc.)
Pagal pažangumą esu...
Paskutiniame trečdalyje

Viduryje
Pirmoje pusėje
Pirmame trečdalyje
Neatsakė, nežino

Vidurinė klasė
6
46
25
22
1

Aukštesnės klasės

6
37
19
36

2

Tikėtina, kad respondentų aspiracijų lygis lėmė ir jų pagrindinės veiklos - mokymosi
— sėkmę. Priklausymą vidurinei klasei daugelis jaunuolių gali suvokti ne tik kaip socialinę
padėtį, bet ir kaip siekį „būti kaip visi", neišsiskirti, neišsišokti. Gal dėl šios priežasties
studijuojant savaime lygiuojamasi į vidutiniokus, o ne į pažangiausius studentus? Vis
dėlto ambicingieji, racionalūs studentai, numatę karjeros laiptais kopti į visuomenės
viršūnes, tiesiog negali ramiai atsipalaiduoti ir „kaip visi" be didelių pastangų, gaudami
patenkinamus pažymius ramiai plaukti pasroviui. Nors daugelis mokslo pirmūnų gal
retkarčiais to ir norėtų... Respondentų paslapčių apklausų duomenys, deja, nerodo, tačiau
tolimesnė studentų pažangumo analizė turėtų detaliau atskleisti mokymosi skirtingose
aukštosiose mokyklose ypatumus.
Taigi ar skiriasi atskirų aukštųjų mokyklų studentų mokymosi rezultatai? Tyrimo
duomenys (žr. 2.8 lentelę) patvirtino jau aptartas išryškėjusias tendencijas: geriausiai
mokslai sekėsi reikliems ir kritiškai nusiteikusiems Vilniaus universiteto ir motyvuotiems
Kauno medicinos universiteto studentams, prasčiausiai — VPU studijuojančiai mokytojų
pamainai ir VDU studentams, o absoliuti dauguma apklaustų MRU studentų (76 proc.)
laikė save vidutiniokais. Šiai tyrime dalyvavusiai akademinio jaunimo grupei būdinga
ramybė: absoliuti dauguma respondentų studijomis Mykolo Romerio universitete buvo
patenkinta, pačių studijų patrauklumą, kokybę vertino vidutiniškai, mokėsi taip pat
vidutiniškai. Panašias, nors ne tokias ryškias tendencijas rodo ir kitos teisės mokslus
studijuojančių respondentų grupės duomenys. Tyrime dalyvavę Vilniaus verslo teisės
akademijos studentai taip pat gana nuosaikiai vertino savo laimėjimus: maždaug pusė

jų laikė save vidutiniokais, šie respondentai, kaip ir jų kolegos iš MRU, nebuvo linkę
tapatintis su silpnai besimokančiais, pagal gautus pažymius paskutiniame kurso trečdalyje
nuolat atsiduriančiais studentais. Kita vertus, bent ketvirtadalis VVTA apklaustų
studentų tvirtino esą tarp pačių pažangiausių, kuriems mokslai puikiai sekasi (šiuo
atžvilgiu juos lenkė tik apklausti Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos studentai).
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O Mykolo Romerio universitetui atstovavę respondentai savo mokslo rezultatus vertino

kukliausiai iš visų tyrimo dalyvių: tik 12 proc. priskyrė save puikiai besimokantiems
(viso respondentų kontingento vidurkis - 24 proc), tiek pat - pirmajai pusei, t. y. neblogai
besimokantiems.
Dar kartą primintina, kad MRU apklausti studentai dažniausiai iš visų tyrimo dalyvių
akcentavo racionalius studijų pasirinkimo motyvus (43 proc, visas kontingentas - 26
proc), o VVTA jaunimui svarbesnė buvo emocinė studijų motyvacija. Studijoms
įsibėgėjus toks emocijųnesureikšminantis pasirinkimas galėjo lemti savotiškąrespondentų
abejingumą: mokomasi tik tiek, kiek reikia, vidutiniški mokslo rezultatai atitinka
dėtas pastangas ir veikiausiai visiškai tenkina praktiškai mąstančius, didelių ambicijų
nepuoselėjančius studentus. Šia prasme racionalus studijų krypties pasirinkimas visada
būna sėkmingas. Dar galima pridurti, kad, kaip tvirtina žiniasklaida, kol kas tik Mykolo
Romerio universitetas rūpinasi nustatyti specialistų poreikį: apklausia absolventus, kaip
jiems sekėsi įsidarbinti, koks jų atlyginimas, ar jie patenkinti ir pan.49 Sunku spręsti, ar

visai teisingas šis teiginys, gal kitų aukštųjų mokyklų pastangos šioje srityje tiesiog buvo
nepastebėtos ar nepakankamai įvertintos. Abejonių kelia ir tokia racionaliai apskaičiuota
teisininko karjeros sėkmė. Ar ji įmanoma be pilnatvės, darbo emocinio patrauklumo ir
gero atlygio dermės? Matyt, tikėtis galima...
2.8 lentelė
Respondentų pažangumas ir aukštoji mokykla (proc.)

Aukštoji mokykla

Paskuti
niame
trečda

Vidu
ryje

Pirmoje
pusėje

lyje

Tarp
geriausiai
besimo

Neat
sakė

kančių

Vilniaus universitetas

3

36

23

38

Vilniaus pedagoginis u-tas

15
7

20
15
12
22
43

19
30
12
22
23

-

Vytauto Didžiojo u-tas

14

Kauno medicinos u-tas

2

46
48
76
38
32

Klaipėdos universitetas

18

25

20

34

3

Vilniaus verslo teisės
akademija

2

50

20

26

2

kolegija

-

60

31

9

-

Vilniaus kolegija

6

39
60

17
24

39
16

-

Kauno technologijos u-tas
Mykolo Romerio u-tas

-

Vilniaus teisės ir verslo

Kauno kolegija

-

-

4
-

-

Nepaisant pareikštų abejonių, teisės studijas pasirinkusiųjų perspektyvos aiškesnės:
jie gali planuoti ateitį ir numatyti tam būtinas pastangas. O daugelį Vilniaus pedagoginio
universiteto studentų sėkmė tikrai aplenkė. Sunkus, nedėkingas mokytojo darbas,

49 Veidas. 2010, Nr. 13: 8.
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neaukštas šios profesijos prestižas - visa tai tampa akivaizdu jau vaikystėje. Tačiau
būsimieji pedagogai, kaip ir dauguma respondentų, profesijos pasirinkimą dažniausiai
grindė emociniais motyvais. Gal jiems sekėsi bendrauti su vaikais, gal norėjo, kad darbe
juos nuolat suptų jaunimas. Tikėtina, kad žemesnį apklaustų VPU studentų pažangumą

lėmė gana didelė atsitiktinai į šią aukštąją mokyklą patekusiųjų dalis. Tačiau ir tarp tų
studentų, kuriuos darbas mokykloje tikrai domino, galėjo būti nemažai nusivylusių ir
nematančių prasmės labai stengtis.
Vieno senokai Lietuvoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad pedagoginio profilio

studijas pasirinkę studentai ypač linkę nepasitikėti savo jėgomis ir todėl dažnai pernelyg
griežtai vertina savo mokymosi rezultatus. Pasitikėjimas savimi tiesiogiai susijęs su
pedagoginio darbo patirtimi: mokytojai praktikai savo žinias ir įgūdžius vertino daug
geriau negu studentai. A. Lukoševičius (Klaipėdos universitetas) savitai interpretavo
šiuos praėjusio amžiaus pabaigoje atlikto tyrimo duomenis: studentų nuomonė apie
savo pasirengimą pedagogo profesijai nėra optimali ir negali būti svarbiausias rodiklis
gaunant grįžtamąją informaciją apie aukštosios mokyklos veiklą rengiant specialistą.50
Galbūt tokiu būdu (t. y. akcentuojant priešpriešą, esmines mokytojų rengimo problemas
siejant tik su studentų kontingentų ypatumais) siekta formuoti teigiamą pedagoginių
universitetų įvaizdį. Kita vertus, tokios pastangos rodo, kad visuomenėje šių aukštųjų
mokyklų autoritetas gerokai pašlijęs ir tai tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį.
Aptarto tyrimo rezultatus nesunkiai galima pritaikyti aiškinantis 2009-ųjų tyrime
dalyvavusių VPU studentų nusivylimo priežastis, gal net nubrėžti tam tikrą nesėkmių
kelio schemą:
-abejojantys savo gebėjimais ir galimybėmis abiturientai (kitaip tariant,
nevykėliai) atsitiktinai patenka į svarbiausią Lietuvos pedagogų kalvę, kuri,
visuomenės manymu, nėra prestižinė;
-mokytis jiems nesiseka, nes neturi motyvų tapti mokytojais ir nesistengia;
-motyvuoti studentai taip pat nepatenkinti savo laimėjimais, nes linkę save
nuvertinti;
-galiausiai nusivilia studijomis ar pačiu savimi, pripažįsta pasirinkimo
nesėkmę.

Būtina pabrėžti, kad netikslinga per daug kritiškai vertinti pedagoginių aukštųjų
mokyklų veiklą ar, remiantis kelių (galbūt nereprezentatyvių) sociologinių tyrimų
duomenimis, daugeliui jų auklėtinių segti nevykėlių etiketę. Būsimų pedagogų
nesėkmių priežastys, kad ir kokios jos būtų, veikiausiai tėra visuomenės ir mokyklos
sąveikos atspindys. Tai visada buvo akivaizdu, todėl ne kartą bandyta kurti ar perimti,
pritaikyti įvairias šios sąveikos koncepcijas. Vienas iš pavyzdžių - S. Brookfield ir kitų
Šiaurės Amerikos, Australijos mokslininkų patirties apibendrinimas, atskleidžiantis
gilią socialinę įžvalgą, naujus analizės ir vertinimo metodus, sudarančius galimybes
apibūdinti mokykloje vykstančių pokyčių esmę ir išryškinti pagrindines jų tendencijas.51
A. Lukoševičius atkreipė dėmesį į šių autorių teikiamą mokytojų profesionalumo
koncepciją, kuri skatintų tiek institucinį, tiek individualų vystymąsi. Joje turėtų būti
numatytas moralinis tikslas ir apibūdinti gebėjimai vykdyti reformas: asmeninės vizijos

50A. Lukoševičius. 1998. Studentų ir mokytojų pasirengimo profesinei veiklai lyginamasis aspektas. Sociali
nės grupės.raiška ir ypatumai. Vilnius: LFSI. P. 241.
51" Ten pat. P. 238.
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kūrimas, nuolatinis savęs vertinimas, meistriškumas ir bendradarbiavimas.52 Visa tai
atrodo labai gražiai: konkretu, nuoseklu, solidu. Tačiau neaišku, ar atsižvelgė į šią
koncepciją akademiniai sluoksniai, ar mėginta ją patikrinti, parengti atitinkamą veiksmų
planą bent vienoje bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Nekyla abejonių tik dėl to,
kad laikas - besitęsiančios reformos ir krizės — nebuvo itin palankus įgyvendinti tokias
nepriekaištingas vizijas.
Įsigalinčios mokyklos ir visuomenės santykių krizės tendencijos lemia pedagoginės
krypties aukštųjų mokyklų veiklą ir jų patiriamas problemas. Visuomenės nuomonė
dažnai būna mokyklai nepalanki, šeima perdėtai reikliai vertina mokytojų darbą arba
(kitas kraštutinumas) visai juo nesidomi, mokytojai mokykloje jaučiasi visais atžvilgiais
nesaugiai. Apie tokią nepavydėtiną daugelio Lietuvos pedagogų padėtį nuolat kalba ne
tik konfliktus ir skandalus ypač linkusi pabrėžti žiniasklaida. Tai patvirtina ir senokai
atliktų sociologinių tyrimų duomenys. Tipiška laikytina periferijos, mažų miestelių

vidurinių mokyklų padėtis, kurią atskleidė Kazlų Rūdos savivaldybės mokytojų
apklausos rezultatai: apklausta pusė bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų (117),
konstatuota visuotinė auklėjimo krizė, kurią lemia autoritetų (atsakomybės prisiėmimo),
vertybių kaita, globalizacija, emigracija, atotrūkis tarp mokykloje dėstomos medžiagos
ir mokinius pasiekiančios informacijos srautų.53 Tyrime dalyvavusių mokytojų išvada

liūdna -jie šiame pokyčių pasaulyje palikti vieni ieškoti racionaliausių sprendimų, kaip
auklėti jaunąją kartą.54 Jau išryškėjo ir neigiami tokios pedagogų padėties padariniai. Tai

aiškiai parodė spaudoje paskelbti 70 šalių atlikto tarptautinio tyrimo (2010) duomenys:
Lietuvos penkiolikmečių moksleivių skaitymo, matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo rodikliai prastesni nei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
šalių vidurkis. Mūsų šalį lenkia Latvija ir Estija. Pranešime tvirtinama, kad per trejus
metus ypač suprastėjo Lietuvos moksleivių matematinis raštingumas.55
Taigi iš pedagogų tiesiog per daug tikimasi, o moralinio palaikymo jiems labai
trūksta. Taip susidaro uždaras ratas, ydinga situacija. Siekiant ją įveikti, reikėtų ugdyti ir
nuolat stiprinti šio gausaus akademinio jaunimo būrio teigiamą motyvaciją, kad suvoktų
būtinybę gerai pasirengti mokytojo darbui, įgyti reikiamų teorinių ir praktinių žinių.
Visuomenė privalėtų ypač palaikyti mokytoją ir padėti jam tinkamai reaguoti į pokyčius.
Priešingu atveju pedagogo profesija, didžiulė atsakomybė baugins jaunimą, mokytojo
(gal ir inžinieriaus) darbą atliks vis daugiau atsitiktinių žmonių. Bet ar pati visuomenė
laiku pastebi esminius šalies gyvenimo pokyčius, ar juos supranta?
Apibendrinimas ir išvados
Apibendrinant pastangas atskleisti akademinio jaunimo studijų sėkmės ypatumus,
reikia pripažinti, kad netikslinga jais grįsti sėkmės formules, pateikti konkrečias
rekomendacijas. Atsargų išryškėjusių tendencijų vertinimą lėmė ne tik nedidelė,
52Ten pat. P. 239.
53Juškienė, V., Grincevičienė, V. 2006. Mokytojo socialinis statusas visuomenėje (Kazlų Rūdos savivaldybės
situacija). Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve. Vilnius: VPU leidykla. P. 95-111.
54Ten pat. P. 108.
55Matematikai atsilieka. 2010 12 08. Lietuvos rytas 281.
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nepretendavusi reprezentuoti visą studentiją tyrimo apimtis, bet ir labai prieštaringa
aukštojo mokslo situacija. Esminės švietimo reformos vyksta sunkmečiu, tačiau

aukštoji mokykla turi tinkamai parengti kvalifikuotų specialistų pamainą. Aukštoji
mokykla privalo užtikrinti kokybiškas studijas, tačiau neprivalo ir negali garantuoti, kad
absolventai gaus jų išsimokslinimo ir profesinio parengimo kokybę atitinkantį darbą.
Valstybinės aukštosios mokyklos daugiau ar mažiau yra finansuojamos valstybės ir rengia
specialistus Lietuvai, bet neturi beveik jokių galimybių stabdyti protinio potencialo
nutekėjimą į turtingesnes šalis.
Tokiomis aplinkybėmis studentų apklausos duomenų analizė ne tiek išryškino studijų
sėkmės aspektus, kiek iškėlė naujų klausimų. Iš jų svarbiausias - ar pasitenkinimas
studijomis, jų kokybės įvertinimas ir gauti geri pažymiai reiškia sėkmę? Ar suvokimas,

kad nenori dirbti pagal aukštojoje mokykloje įgytą specialybę, reiškia nesėkmę? Kiek
metų savarankiško gyvenimo patirties reikia, kad jaunuoliai suvoktų savo pašaukimą
ir sėkmingai pasirinktų? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojimas, be abejo, yra
studijuojančių žmonių asmeninis reikalas. O aukštųjų mokyklų vaidmuo tampa griežtai
apibrėžtas, siejamas tik su mokymosi procesu. Toks sėkmingų studijų prioritetas abejonių
nekelia, tačiau neišsklaido visuomenėje stiprėjančių nerimo nuotaikų ir galimos atskirties
nuojautų. Studijų kokybės gerinimas, nuolat aukštyn keliant reikalavimų kartelę, yra
prasmingas tada, kai atsižvelgiama į socialinį kontekstą, lemiantį akademinio jaunimo
socialinio psichologinio portreto pokyčius.
Taigi apibendrinant sociologinio tyrimo duomenų apžvalgą, neišvengiamai tenka

grįžti prie pokyčių temos. Ar apie juos jau galima kalbėti 2010-ųjų rudenį, vis dar
tęsiantis ekonominei krizei, vyraujant sunkmečio nuotaikoms? Ryškiausias pokytis šešiais tūkstančiais mažesnis stojančiųjų į Lietuvos universitetus skaičius - dažniausiai
vertinamas neigiamai: akcentuojamas tiesioginis šio pokyčio ryšys su neregėtais jaunimo
emigracijos mastais, kritikuojami studijų Lietuvoje mokesčiai, paskolų teikimo sąlygos.
Neretai pažymima, kad pirmakursių studentų skaičių lemia ir ilgą laiką prastėjusi šalies
demografinė situacija, todėl, nepaisant visų ūkio ir socialinės sferos gaivinimo prognozių,
studentijos kontingento mažėjimo tendencija turėtų išlikti ir artimiausioje ateityje.
Vidurinių mokyklų abiturientai, kaip ir ankstesniais metais, mieliau rinkosi
lengvesnėmis laikomas socialinių mokslų studijas, studijuoti labiau veržėsi merginos,
o ne vaikinai. Tokio pasirinkimo motyvacija, kai vengiama technikos, tiksliųjų mokslų
studijų, daugeliui autoritetingų pedagogų atrodė įtartina. Gal taip mėginama maskuoti
tinginystę ir norą lengvai gauti diplomą? Prestižinės KTU gimnazijos direktorius
B. Burgis tvirtina: labai blogai, kad moksleiviai, kaip ir visa išlepusi Europa, vengia
sunkių mokslų. Jo nuomone, nesame tokie turtingi, kad galėtume tenkintis įgydami
tik išsilavinimą, o ne galimybę dirbti ir užsidirbti teikiančią profesiją.56 Su kategoriška
tiksliųjų mokslų atstovo nuomone galima nesutikti, tačiau kartu tektų pripažinti tokio
kritiško požiūrio pagrįstumą. Socialinių mokslų reikšmė abejonių nekelia, bet ar bent
apytiksliai žinoma, kiek šių sričių specialistų reikia mūsų šaliai? Ar jaunuoliai, ketinantys
studijuoti ekonomiką, vadybą, socialinį darbą, mąsto apie būsimai profesinei veiklai
keliamus reikalavimus: domisi politika, šalies ūkio raida, įvairių socialinių institutų

Auga beraščių karta. 2010 08 30. Lietuvos rytas 196.
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ir žinybų veikla, geba ir nori bendrauti su skirtingų visuomenės sluoksnių ir skirtingo
amžiaus žmonėmis? Jei ne, tai, matyt, ir dirbti pagal įgytą specialybę rimtai nesirengia.

Dramatiška Lietuvos aukštojo mokslo padėtis (ypač niūriai ją atspindi žiniasklaida)
lyg ir neteikia daug vilčių dėl būsimų studijų sėkmės. Kita vertus, būtina atkreipti
dėmesį į tai, kad tokia pesimistinių įžvalgų gausybė dažnokai stelbia naujus reiškinius,
kurie galėtų būti pastebėti ir įvertinti kaip tam tikri situacijos pragiedruliai. Nestebina,
kad geras naujienas pirmiausiai skuba paskelbti nepopuliariųjų reformų iniciatorė
ir vykdytoja Švietimo ministerija: gabiausi Lietuvos abiturientai pasirinko studijas
gimtinėje." Tvirtinama, kad net 771, t. y. 81 proc. 2010 m. vidurines mokyklas baigusių
šimtukininkų (gavusių 100 balų brandos egzaminų įvertinimus) studijuos Lietuvoje - ne
tik Lietuvos universitetuose, bet ir kolegijose. Daugelis iš jų (beveik trečdalis) dalyvavo
tarptautinėse ir mūsų šalies dalykinėse olimpiadose, nemažai tarp šių pirmakursių yra
ir pasižymėjusių sportininkų, Lietuvos sporto rinktinių narių (14 proc). Tačiau net tarp

gabiausiųjų ir aktyviausiųjų populiariausios buvo socialinių mokslų studijų kryptys
(ekonomika, teisė, politikos mokslai), taip pat medicina. Taigi džiaugtis būtų ankstoka,
nes geriausių, daugiausia vilčių teikiančių abiturientų apsisprendimas iš esmės nekeičia
aptartos visuomenei nenaudingos tendencijos: netolimoje ateityje sunku bus rasti
kvalifikuotų inžinierių ir kitų techninių darbuotojų. Tenka apgailestauti ir dėl to, kad

daugelio jaunuolių gebėjimai ir įgytos žinios lieka nepritaikomi.
Šiuo atžvilgiu reikėtų teigiamai vertinti abiturientų požiūrio į profesines mokyklas
pokyčius. Daugelyje Lietuvos radijo rengiamų analitinių laidų atsakingi švietimo
darbuotojai, mokyklų vadovai tvirtino, kad 2010 m. jaunimas aktyviau domėjosi
konkrečiomis šiose mokymo įstaigose įgyjamomis specialybėmis, kad į jas priimta
net daugiau, nei buvo numatyta, vidurinį išsilavinimą turinčių jaunų žmonių. Švietimo
ministerijos paskelbtais duomenimis, profesinių mokyklų (dažniau vadinamų profesinio
rengimo centrais) studentų, baigusių vidurines mokyklas, skaičius 2009-2010 mokslo
metais siekė 7150, t. y. beveik dviem tūkstančiais daugiau nei 2008-2009 mokslo metais.
Profesinėse mokyklose populiariausios tos specialybės, kurios suteikia galimybę gauti
darbą didžiausią darbo rinkoje paklausą turinčioje srityje: inžinerija (23 proc), verslas
ir administravimas (22 proc), paslaugos asmenims (20 proc), statyba (16 proc).58

Ypač daug vilčių teikia tai, kad profesinių mokyklų ir jose besimokančių moksleivių
skaičius (2009 m. duomenimis) tolygiai pasiskirstęs visoje Lietuvos teritorijoje, visoms
jaunimo grupėms sudaromos vienodai palankios sąlygos mokytis profesijos.59 Taip
norima skatinti teigiamus regionų ekonomikos ir socialinės raidos poslinkius, mažinti
emigracijos mastą.
Taigi mažėjantį aukštųjų mokyklų pirmakursių skaičių lėmė ne tik sunkmetis,
visuomenei nepriimtinos reformos, depopuliacijos procesai, bet ir savotiškas abiturientų
mėginimas prisitaikyti, ryžtis naujiems išbandymams. Tikėtina, kad profesines mokyklas
pasirinkę abiturientai bent kelerius metus liks Lietuvoje ir garantuos pedagoginio darbo
vietas patyrusiems konkrečios srities specialistams. Gali būti, kad nusileisti ant žemės,

57įdomioji švietimo statistika. 2010 09 21. Lietuvos rylas (Vartai) 36 (88).
58Įdomioji švietimo statistika. 2010 10 05. Lietuvos rytas (Vartai) 38(90).
59įdomioji švietimo statistika.2010 10 19. Lietuvos rytas (Vartai) 40(92).
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realiau vertinti aplinkybes ir savo galimybes juos skatino ta pati primityvi ir kelianti
susirūpinimąjaunimo vertybių hierarchija, prioritetą teikianti materialinei gerovei. Tokiu

atveju siekis kuo greičiau praturtėti įgyjant paklausią profesiją ir dirbant gimtoje šalyje
būtų sveikintinas reiškinys, atspindintis reikšmingus visuomenės nuomonės poslinkius.
Akivaizdu, kad nemaža dalis jaunimo atmetė visuomenėje paplitusius stereotipus,
esą profesinės technikos mokyklos, kaip ir prieš dvidešimt metų veikusios PTM, yra
neprestižinės. Ankstesniųjų PTM kontingentą - tikrą tarybinės profesinio orientavimo
sistemos produktą—bandyta formuoti planingai: kiekvienai bendrojo lavinimo mokyklai
buvo rekomenduojama į šias mokymo įstaigas pasiųsti dalį privalomas aštuonias
klases baigusių moksleivių. Bendrojo lavinimo mokyklos, be abejo, pirmiausia
stengėsi atsisakyti problemas keliančių sunkių paauglių, mokytis nelinkusių auklėtinių.
Visuomenėje atitinkamai įsitvirtino išankstinis neigiamas požiūris: į PTM dažniausiai
patenka nusikalsti linkusios asocialių šeimų atžalos, nieko gero tokie apleisti vaikai
gyvenime nematys. Šis stereotipas buvo gajus ir veikiausiai galėjo lemti tendenciją
siekti aukštojo mokslo diplomo, o ne profesijos. Tačiau ir prieš trisdešimt metų padėtis
profesinėse mokyklose nebuvo beviltiška. Remiantis 1976-1983 m. sociologų atliktais
reprezentatyviais tyrimais ir bendravimo su moksleiviais patirtimi, galima išskirti
teigiamus senųjų PTM aspektus.60 Aštuoniolikmetis šios mokymo įstaigos abiturientas
socialiniu požiūriu jau nebuvo tuščia vieta: turėjo ne tik vidurinio mokslo atestatą, bet ir
specialybę, galėjo pritaikyti jos įgūdžius ir matyti savo darbo rezultatus. Gal dėl to PTM
auklėtiniai, palyginti su dažnokai apsnūdusiais ir viskam abejingais bendrojo lavinimo
mokyklų abiturientais, išsiskyrė smalsumu, nuoširdumu ir jaunatvišku šurmuliu.
Įgytas vidurinis išsimokslinimas, be abejo, dažnokai buvo formalus ir nekokybiškas,
tačiau pažangiausiems PTM abiturientams neužkirto kelio tęsti mokslus aukštojoje
mokykloje.
Ši ilgoka profesinės mokyklos retrospektyva nesietina su praėjusių laikų ilgesiu
ar nekritišku senosios švietimo sistemos vertinimu. Būtina akcentuoti, kad tik labai
nedidelė dalis vidurinių PTM auklėtinių realiai galėjo ir norėjo siekti aukštojo mokslo.
Viena iš svarbiausių kliūčių jiems tapdavo stojamieji egzaminai: pasirengimu, dalyko
teorinėmis žiniomis dažniausiai buvo neįmanoma konkuruoti su geriau parengtais
bendrojo lavinimo mokyklų abiturientais. Grįžtant prie dabarties aktualijų, t. y.
akademinio jaunimo studijų sėkmės temos, galima pasidžiaugti, kad tokio barjero
nebėra. Ši anksčiau aptarta aplinkybė, gerokai apsunkinanti bendrojo lavinimo mokyklų
abiturientų apsisprendimą, iš esmės yra palanki būtent profesines mokyklas baigusiems
jaunuoliams, žmonėms, jau apsisprendusiems tęsti mokslus pagal įgytą specialybę.

Tikėtina, kad jų studijas aukštojoje mokykloje rečiau ištiks krizė: kvalifikuotų darbininkų
profesijas įgijusieji turėtų sėkmingai mokytis Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino
technikos universitetuose, aptarnavimo sferos darbuotojai (kirpėjai, virėjai ir pan.) tikrai

60 Įvairių vidurinių mokymo įstaigų problemas, abiturientų socialinio profesinio apsisprendimo raidą nuolat
nagrinėjo Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Jaunimo sociologijos skyriaus darbuotojai. Šių tyrimų duo
menys išsamiai nušviesti daugelyje leidinių: Besimokančio jaunimo socialinės profesinės orientacijos. 1979.
Vilnius; Jaunimo socialinio profesinio apsisprendimo etapai. 1981. Vilnius; Kelio pradžia. 1983. Vilnius; Kai
tau aštuoniolika. 1989. Vilnius; Maniukaitė, G. 1987. Vidurinių profesinių technikos mokyklų abiturientų min
tys apie gyvenimo prasmę.Vilnius; ir kt.
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galėtų universitetuose, kolegijose gilinti verslo vadybos ir administravimo, teisės žinias
ir ateityje tikėtis gerų darbo pasiūlymų.
Pareikštas požiūris įprofesiniųmokyklųperspektyvasJųvaidmenįtobulinantLietuvos
aukštojo mokslo sistemą veikiausiai yra perdėtai optimistinis. Kalbėti apie tendenciją,
džiaugtis ryškėjančiais realaus jaunimo mąstymo daigais jiems renkantis profesiją
dar gerokai anksti. Masinis abiturientų posūkis į profesines mokyklas neįmanomas
ir nereikalingas. Akademinio jaunimo daugumą, be abejo, sudarys gimnazijas baigę
ir jokios specialybės neturintys asmenys. Profesinės mokyklos niekuo negali padėti
abiturientams, linkusiems rinktis humanitarinio ar socialinio profilio studijas. Tačiau

nekelia abejonių tai, kad profesinių mokyklų klestėjimas, didėjantis jų patrauklumas
būtų gera paskata kryptingai formuoti būsimų inžinierių, technikos ir gamtos mokslų
specialistų kontingentą, lemtų universitetinių studijų sėkmę ir pasitenkinimą jomis.
Gyvenime žmogui svarbiausia yra žinoti, ko nori. Tada anksčiau ar vėliau iškelti tikslai
bus sėkmingai pasiekti...
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III. TAUTINIO TAPATUMO IŠLAIKYMO PERSPEKTYVOS:
VERTINIMAI IR PROGNOZĖS
XX a. paskutiniame dešimtmetyje, antrosios nepriklausomybės laikotarpiu, prasidėjo
gana intensyvūs tautinio tapatumo sociologiniai tyrimai. Ir nors M. Taljūnaitė, apibendrinusi
akademines publikacijas tautiškumo tema, teigia: „Pati tautinio tapatumo tema ir jo
pažinimo įrankiai dar nebuvo (ir nelabai tėra) susiformavę kaip atskira tyrimų sritis"61, vis
daugėja bandymų įvairiais aspektais, įvairiais lygmenimis tirti tautinį tapatumą.
Lietuvos tapimas Europos Sąjungos dalimi turėjo įtakos ne tik ekonominiams,
politiniams, kultūriniams procesams, bet ir identifikacijoms, sietinoms su įvairiais tautinio
tapatumo aspektais: labai padaugėjo internetinių ir kitokių diskusijų, leidinių, straipsnių,
kuriuose diskutuojama lietuviško tapatumo esmė - kas yra tas lietuviškas tapatumas, iš
ko susideda, ar mes jį prarandame, ar išlaikome. Tautinio tapatumo aspektu apžvelgiami
įvairūs istorijos tarpsniai - pradedant Brunonu, baigiant Lietuvos tūkstantmečio
paminėjimu. Ir viešojoje, ir akademinėje erdvėje tautinio tapatumo, identiteto, Lietuvos
įvaizdžio klausimai gana plačiai nagrinėjami.
Tautiškumą sociologai nurodo kaip vieną iš pagrindinių ir asmeninio, ir socialinio
arba kolektyvinio identiteto šaltinių.62 Manuelis Castellsas iškelia identiteto svarbą
globalinių iššūkių akivaizdoje. M. Castellsas: „Mūsų pasaulį ir mūsų gyvenimą formuoja,
modeliuoja tarpusavyje besivaržančios, bekonfiiktuojančios kryptys: globalizacija ir
identitetas." Castellso nuomone, globalizacijos tiesioginė opozicija yra „visaapimanti
galinga kolektyvinio identiteto banga, kuri meta iššūkį globalizacijai <....> tam, kad būtų
išlaikytas kultūrinis savitumas ir žmonės galėtų kontroliuoti savo gyvenimą ir aplinką".63
Tokiai identiteto bangai galėtume priskirti tautinį tapatumą. Šiuolaikiniame pasaulyje
tarp kitų tapatumų tautinis yra vienas iš potencialiausių, t. y. turinčių galių. Todėl jo
praradimas ar netekimas suvokiamas kaip galių netekimas.
Asmens tautinis tapatumas tiriamas ne tik analizuojant jo pasirenkamą prisiskyrimą
kam nors, bet ir aiškinantis nuostatas, kurios pasireiškia įžvalgomis ir rūpesčiais dėl
tautiškumo, tautos išlikimo ar išnykimo. Nes tapatumas reiškia asmens prisiskyrimą kam
nors arba saitus su bendruomene, o jos (bendruomenės) tvarumas savo ruožtu veikia ir
kiekvieną jos narį. Neabejojama, kad tautinis tapatumas pastarąjį šimtmetį buvo ir tebėra
vienas iš svarbiausių asmens socialinio tapatumo atmainų. Vis dėlto, palyginti su kitais
kolektyviniais tapatumais, tautinis tapatumas yra ir vienas labiausiai kvestionuojamų.
Nors ir kitų tapatumų (pavyzdžiui, lyties) turinys diskutuojamas, tautinio tapatumo
raiškos svarstymai - įprastas dalykas. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, lietuviškumą,
arba lietuvišką tautinį tapatumą, respondentai suvokia skirtingai, sieja jį ir su įgimtais, ir
su įgytais bruožais.
Globalizacijos procesai naikina skirtumus, vienodina, bet ir suteikia daugiau
saviraiškos, savikūros ir savęs priskyrimo, susitapatinimo, identifikacijos galimybių.
Savo ruožtu kiekvienai kartai vis iš naujo iškyla savivokos ir pasirinkimo klausimas.

61Taljūnaitė, M. 2006. Lietuvių tautinio tapatumo konstravimas sociologiniuose tyrimuose. Filosofija. So
ciologija 2: 8—17.
62Giddens, A. 2005. Sociologija. P. 44.
63Castells, M. 1997. The Povier ofIdentity, vol. II of The Information Age: Economy, Society and Culture.
Oxford: Blackvvell. P. 2.

69

Studijų aukštojoje mokykloje metais formuojasi ne tik profesiniai įgūdžiai, bet ir
įtvirtinami pasaulėžiūros, pasaulėvokos, savęs ir savo vietos akademinėje ir tautos
bendruomenėje suvokimas. Tai daugialypių pasirinkimų metas. Vienas iš svarbiausių
-darbo ir gyvenamosios vietos pasirinkimas. Didėjanti jaunimo emigracija rodo, kad
jaunuoliai vis dažniau renkasi gyvenimą už Lietuvos ribų. Tai reiškia, kad anksčiau ar
vėliau jie susiduria su tautinio tapatumo išsaugojimo problema. Pagaliau studentai - tai
dalis jaunimo, kuris kurs ir gyvens ateities Lietuvoje. Nuo jų pasirinkimo ir apsisprendimo
priklausys, kokia bus ateities Lietuva. Tokie argumentai paskatino tyrinėti akademinio
jaunimo požiūrį į tautinio tapatumo tvermės perspektyvas.
3.1. Lietuviškumo tvermės prognozės
Šiame knygos skyriuje siekiame išsiaiškinti dar mažai tyrinėtą tautinio tapatumo
aspektą - nuostatas tautinio tapatumo išlaikymo arba praradimo atžvilgiu. Mūsų tikslas
-ištirti, kiek akademiniam jaunimui tautiškumas ir jo tvermė svarbūs kaip socialinio
identiteto / tapatumo šaltinis, ar jie pastebi tautiškumui iškilusias grėsmes ir kokius
pavojus ir grėsmes įžvelgia tautos tvermei. Analizuodami duomenis lyginsime ir įvairių
aukštųjų mokyklų studentų nuostatas.
Studentų prašėme įvertinti pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vykstančius procesus ir
jų įtaką lietuviško tapatumo tvarumui. Pateikta klausimų apie lietuviškumo išlaikymo
perspektyvas. Respondentų klausėme: „Kaip Jūs vertintumėte pastarąjį dešimtmetį
vykstančius procesus?" Studentai galėjo rinktis vieną iš kelių atsakymų variantų. Dauguma
-keturi iš penkių -jaunuolių skeptiškai vertino lietuviškumo išlaikymo galimybes: pritarė
teiginiui, kad „Lietuva ir lietuviai sparčiai nutautėją" (žr. 3.1 paveikslą). Pasirinkusiųjų
priešingą atsakymo variantą „Lietuva tampa vis labiau lietuviška, tautiška" labai nedaug,
vos 5 proc. Kiti 14 proc. apklaustųjų manė, kad „viskas yra taip, kaip buvę". Galėtume
sakyti, kad akademinis jaunimas mato kintantį, netvirtą lietuviškumą. Dauguma konstatuoja
jo nykimą, mažuma - stiprėjimą. Taigi apklausos duomenys rodo labiau pesimistinį nei
optimistinį akademinio jaunimo požiūrį į tautinio tapatumo išlaikymo perspektyvas.
3.1 pav.
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Jaunuolių reiškiamas skeptiškumas ir pesimizmas atliepia pastaraisiais metais
žiniasklaidoje įsivyravusias neigiamas saviniekos, saviplakos tendencijas vertinant
įvairias visuomeninio gyvenimo sritis. Nepriklausomybės pradžios tautinį pakilimą
greitai pakeitė kryptingas istorijos pervertinimas, pasireiškęs „mitų griovimu", mitų ir
istorijos dekonstrukcija. Dažniausiai „mitų griovėjai" griauna mitus nepateikdami jokios
alternatyvos. Kultūrologai, analizuodami šiuolaikinius mitus, įžiūri vienintelį teigiamą
dalyką- Gintaro Beresnevičiaus „Imperijos darymą", kai istorinis lietuvių, kaip agresyvių
barbarų, įvaizdis pasitelkiamas šiuolaikinio tapatumo tvirtinimui ir sklaidai.64
Akistatoje su Europa (knyga išleista 2003-iaisiais, Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą metais) autorius pasitelkia istorinius ir mitologinius lietuvių (baltų) bruožus,
aktualizuoja, pritaiko šiuolaikinėms realijoms ir nurodo veiksmų kryptį. Ar šiuolaikinių
lietuvių mentalitetas, supratimas apie save ir Lietuvą atitinka G. Beresnevičiaus
pateiktas įžvalgas, ar disonuoja? Pasvarstysime nagrinėdami Lietuvos socialinių
tyrimų centro atliktų sociologinių tyrimų duomenis ir visuomenėje populiarių žmonių
pasisakymus.
G. Beresnevičius, įvardydamas istorinius lietuviško mentaliteto bruožus, padėjusius
lietuviams ir Lietuvai istoriniame „imperijos daryme", pateikia juos kaip paskatą imtis
naujų iniciatyvų socialinėje, ekonominėje ir politinėje erdvėse:
„Esame ekspansionistai bei imperialistai, bent jau nuo XII—XIII a. sankirtos, ir tą
savo bruožą reikia naudoti, jis buvo gniaužiamas mūsų mažumo ir kitų galių, dabar

sakyčiau kad imperijos (vadinkime ją tautų ir religijų dialogo kontinentu) poreikis yra
tautai receptas nuo negalių."65

Teikdamas istorija, mitologija ir šiuolaikinės geopolitikos žinojimu pagrįstas veiklos
gaires, jis išsiskiria bendrame nihilizmo ir destrukcijos kontekste. Praėjęs ne visas
dešimtmetis po „Imperijos darymo" publikacijos nesumažino jos prasmės ir reikšmės,
o tautinio tapatumo - vieno iš socialinių tapatumų formų - reikšmė globalėjančiame
pasaulyje tampa vis svarbesnė. G. Beresnevičiaus projektą „Imperijos darymas" galima
būtų prilyginti XIX ir XX amžių sandūros tautinio atgimimo veikėjų J. Basanavičiaus,
V. Kudirkos įdirbiui tautiškumo gaivinimo, stiprinimo ir plėtros srityje. Neturėdami kitų
šios srities visuomenininkų ir autorių, studentų nuostatas lyginsime su G.Beresnevičiaus
lietuviškos ideologijos metmenimis.
Tauta įgalinama per ją išpažįstančiuosius. Galios parametras labai svarbus tautiškumo
ir lietuviškumo sklaidoje. Prarasdami pasitikėjimą savąja tauta ir tautiečiais, prarandame
vienais svarbių socialinio tapatumo formų. Vienas iš tautines galias tvirtinančių veiksnių
yra tautos mitai. Pozityvūs mitai - tai stimulas, katalizatorius, suteikiantys galių,
įgalinančių žmones ar žmonių grupes veikti. S. Juknevičius, aptardamas mitų reikšmę
formuojant tapatumus, konstatuoja: „Tautinė (lietuviška) tapatybė išlieka greičiau
pageidaujama, negu realia. Grupinio tapatumo vaidmuo vienas silpniausių Europoje."66

64Klumbyte, N. 2007. The geopolitics of provincialism and the political economy of the Orient in post-EU
Lithuania. http://www.princeton.edu/-restudy/soyuz-papers/klumbyte.pdf
65Beresnevičius, G. 2003. Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys. Europos Sąjunga ir Lietuvos
geopolitika XXIa. pirmojepusėje.Wi\n\\is: VU leidykla. P. 73.
66Juknevičius, S. 2007. Mitų reikšmė formuojant tapatumus: istorinės patirtys ir dabarties iššūkiai. Lietuvių
tautos tapatybė. Tarp realybės ir utopijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 172.
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Jaunimui paprastai priskiriamos didesnio kritiškumo, kritinio vertinimo savybės.
Jomis pasižymi ir mūsų respondentai vertindami lietuviškos tapatybės tvarumo
perspektyvas. Vis dėlto gautų duomenų negalėtume vertinti vien tik jaunatviško
maksimalizmo požiūriu. Greičiau jie rodo aiškų būtent akademinio jaunimo rūpestį dėl
tautiškumo išsaugojimo ir raiškos. Sakytume, kad respondentai įžvelgia lietuviškumo
išlaikymo ir tęsimo problemą. O jei suvokiama problema, vadinasi, galimos ir sprendimo
paieškos. Tokias nuostatas netiesiogiai galėtume lyginti su XIX a. pabaigos - XX a.
pradžios inteligentų susirūpinimu lietuvių tautos ir tautiškumo išlikimu - sąmonėjimo
proveržiais. Epizodas iš V. Kudirkos gyvenimo atskleidžia tautinio tapatumo svarbą to
laikotarpio inteligentų gyvenime:
„Gavau pirmąjį „Aušros" numerį. Žiūriu - pirmame puslapy stovi Basanavičius.
„Pranašas", — pagalvojau tada apie Basanavičių jau lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti
„Aušrą" ir... neatmenu jau visko, kas paskiau su manimi darėsi... Tiek pamenu, kad
atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių į savo kambarėlio sienas... rodos,
girdėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį sykiu atleidžiantį: o tu, paklydėli, kur iki
šiol buvai? Paskui pasidarė man taip graudu, kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiverkiau.
Gaila man buvo tų valandų, kurios negrąžinamai išbrauktos iš mano gyvenimo, kaip
lietuvio, ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėtinu pagedėliu... Po to pripildė mano krūtinę
rami, smagi šiluma, ir, rodos, naujos pajėgos pradėjo rastis... Rodos, išaugau išsyk, ir tas
pasaulis jau man per ankštas... Pajutau save didžiu, galingu, pasijutau lietuvis esąs."67
Taigi jausmas, kad esi lietuvis, arba tautinis tapatumas, suteikia galių. Tautiniam
tapatumui priskirdami galios parametrą, galėtume teigti, kad studentų požiūriai rodo juos
esant susirūpinusius vienu iš svarbiausių asmens ir tautos galios veiksnių - tautiškumo tverme. Taip pat galėtume kalbėti apie studentų patiriamą negalios pripažinimą ir galbūt
su tuo susijusį nesaugumo jausmą.
Moterys labiau susirūpinusios tautiškumo tverme; jos kiek skeptiškiau nei vyrai
vertino lietuviškumo išlaikymo galimybes. „Lietuva ir lietuviai sparčiai nutautėją", - taip
manė 73 proc. studentų ir 81 proc. studenčių. Be to, 40 proc. studenčių ir 29 proc. studentų
manė, kad lietuviai linkę labiau nutautėti nei kiti. Tai leidžia spręsti apie didesnį moterų
kritiškumą lietuvių lietuviškumo atžvilgiu, kartu ir susirūpinimą tautiškumo išlaikymu.
Tautiškumo tvermės vertinimai turėtų būti susiję tautybės veiksniu: manytume, kad
skirtingų tautybių studentai turėtų skirtingai vertinti Lietuvos ir lietuvių tautiškumo
išlaikymo perspektyvas. Palyginę lietuvių ir kitų tautybių studentų nuomones, matome
nuomonių skirtumus. Kitų tautybių studentai geriau vertina Lietuvos ir lietuviškumo
tvermės perspektyvas: štai net aštuoni iš dešimties lietuvių tautybės respondentai nurodė,
kad „Lietuva ir lietuviai sparčiai nutautėją". O kitataučiai tokios nuomonės buvo gerokai
rečiau - tik kas antras. Savo ruožtu kitataučiai dažniau nurodydavo, kad Lietuvoje
tautiškumo padėtis nekinta arba kad „Lietuva tampa vis labiau lietuviška, tautiška".
Tyrinėdami pastarųjų metų akademines, internetines ir kitas publikacijas, viešas
diskusijas, pastebėjome, kad tautinio tapatumo, pasireiškiančio per tautos ir tautinių
valstybių idėjas, raiška tampa aktuali dažniausiai tada, kai iškyla grėsmė ją prarasti.
O tai labiausia išryškėja ribinių situacijų metu, kai asmuo ar tauta pajunta išnykimo

67 Kavolis, V. 1994. Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga. P. 34.
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grėsmę. Pastarojo amžiaus Lietuvos istorijoje butą nemažai ribinių situacijų, ribinių
laikotarpių, kada tautiniam tapatumui grėsė didelis pavojus. Tautiškumą teigiančių
nuostatų suaktyvėjimą buvo galima aiškiai matyti atgimimo laikais. ^stojimas į Europos

Sąjungą ir ypač paspartėjusi emigracija taip pat paskatino viešas diskusijas ir padidino
susirūpinimą tautiškumo tverme.

Tyrėme, kaip įvairių aukštųjų mokyklų studentai žvelgia į lietuviškumo išlaikymo
perspektyvas. Apklausėme įvairaus profilio aukštąsias mokyklas: ir suteikiančias
profesinius bakalauro, ir magistro laipsnius. Tyrime dalyvavo ir tiksliųjų techninių, ir
socialinių, ir humanitarinių specialybių studentai. Skirtumai tarp aukštųjų mokyklų
studentų vertinimų nėra labai dideli, bet leidžia įžvelgti tam tikrus nuomonių pasiskirstymo
dėsningumus. Atsakydami į klausimą „Kaip Jūs vertintumėte pastarąjį dešimtmetį
vykstančius procesus?", variantą „Lietuva ir lietuviai sparčiai nutautėją" pasirinko daugiau
universitetinių aukštųjųmokyklų studentų: dažniaunei vidutiniškai j į pasirinkdavo Vilniaus
pedagoginio universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Kauno medicinos universiteto
studentai. Rečiau šį atsakymo variantą nurodydavo kolegijų jaunimas - Vilniaus verslo
teisės akademijos, Vilniaus teisės ir verslo kolegijos studentai.
Toliau gilindamiesi į tautinio tapatumo tvermės galimybes, studentų prašėme įvertinti
lietuvių gebėjimus išlaikyti tautinį tapatumą, lyginant juos su kitomis tautybėmis. [
klausimą „Kaip Jūs vertintumės lietuvius, palyginti su kitų kraštų žmonėmis?" pusė
respondentų atsakė, kad lietuviai išlaiko tautinį tapatumą panašiai kaip ir kitataučiai (žr.
3.2 paveikslą).
3.2 pav.
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Kas dešimtas apklaustasis mano, kad lietuviai labiau nei kiti geba išlaikyti tautinį
tapatumą. Gerokai daugiau (du iš penkių) akademinio jaunimo atstovų įsitikinę, kad

lietuviai yra linkę greičiau nutautėti nei kiti. Šie skaičiai rodo ir aiškias nepasitikėjimo
savimi, savo tautiečiais tendencijas. Duomenys patvirtina įvairių tyrėjų pastaruoju metu
fiksuojamas pesimizmo apraiškas vertinant įvairias Lietuvos gyvenimo sritis.
Bendrąsias tautiškumo tvermės tendencijas Lietuvoje įvairių aukštųjų mokyklų
studentai vertino gana vienodai, o lygindami lietuvių ir kitų tautybių tautinio tapatumo
tvermės perspektyvas įvairių aukštųjų mokyklų studentai reiškė skirtingas nuomones (žr.
3.1 lentelę).

Kritiškiausiai lietuvių gebėjimą išlaikyti tapatumą vertino Kauno kolegijos ir
Vilniaus pedagoginio universiteto studentai. Geriausi Vilniaus kolegijos, Mykolo
Romerio universiteto ir Kauno medicinos universiteto studentų vertinimai. Iš gautų
duomenų galėtume spėti, kad platesnis humanitarinis išsilavinimas lemia nuosaikesnius
vertinimus. Lietuviams mažiau kraštutinių vertinimų linkę priskirti universitetinį
išsilavinimą gaunantys studentai iš Vilniaus universiteto, Klaipėdos universiteto,
Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno technologijos universiteto. Šių aukštųjų mokyklų
studentai dažniau nei kiti pažymėdavo, kad lietuviai linkę išlaikyti tapatumą „panašiai
kaip kitų tautų žmonės".
3.1 lentelė

Aukštųjų mokyklų studentų požiūris į lietuvių tautinio tapatumo
išlaikymo gebėjimus (%)
Linkę labiau

Lietuviai

Panašiai

yra linkę

kaip kitų

greičiau
nutautėti

tautų
žmonės

27
68
36
31

62
24
41
60

11
8
13
8

VU Kauno humanitarinis
fakultetas

37

53

10

Vilniaus pedagoginis
universitetas

51

40

9

32

59

7

37

50

13

48

38

10

Vilniaus kolegija

44
39

50
44

6
17

Klaipėdos universitetas

23

68

9

Aukštoji mokykla

Neatsakė

Vilniaus universitetas
Kauno kolegija
Kauno medicinos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Kauno technologijos
universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Tarptautinė teisės ir verslo

aukštoji mokykla
Vilniaus verslo teisės akademija

10
1

2

5

išlaikyti
savo tautinį
tapatumą
nei kiti

Skiriasi lietuvių ir kitų tautybių žmonių požiūris į lietuvių tautinio tapatumo išlaikymo
gebėjimus. Lietuvių tautybės respondentai savo tautiečių atžvilgiu nusiteikę kritiškiau:
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štai atsakydami į klausimą „Kaip Jus vertintumėte pastarąjį dešimtmetį vykstančius
procesus?", variantą „lietuviai yra linkę greičiau nutautėti" pasirinko 40 proc. lietuvių ir
tik 25 proc. studentų nelietuvių.

Pamėginome pažiūrėti, kokie veiksniai galėtų lemti skirtingus požiūrius į
nutautėjimą. Paaiškėjo, kad toks veiksnys galėtų būti kontaktų su užsieniu, išvykų į
svečias šalis dažnumas. Jaunuoliai, pabuvę užsienyje, arčiau susipažinę su kitais kraštais,
linkę atsargiau ir santūriau vertinti Lietuvos ir lietuvių nutautėjimo tikimybę, t. y. jų
nuomonė apie lietuvių tautiškumo išlaikymo perspektyvas yra geresnė. Štai iš nė karto
nebuvusių užsienyje studentų net kas antras mano, kad lietuviai linkę greičiau nutautėti
nei kitų tautybių žmonės. Iš apsilankiančių užsienyje kartą per kelerius metus — 40
proc, iš apsilankančių kasmet — trečdalis, o iš nuvažiuojančių svetur kartą per pusmetį
ketvirtadalis pritarė teiginiui, kad lietuviai linkę greičiau nutautėti nei kitos tautybės.
Taigi galėtume teigti, kad kitų šalių ir tautybių pažinimas sudaro prielaidas objektyviau
suprasti ir įvertinti savąją.
Gautus duomenis, rodančius didelį akademinio jaunimo susirūpinimą tautiškumo
tverme, galima būtų interpretuoti įvairiai. Galėtume manyti, kad jaunuoliai iš tiesų regi
realią grėsmę tautiškumui, tautinio tapatumo išlaikymui ir išlikimui. Tokios grėsmės,
kaip toliau matysime, yra globalizacijos ir emigracijos pavojai. Sykiu tai rodo, kad
tautinis tapatumas mūsų respondentams - svarbi vertybė, todėl ir į lietuviškumo tvarumui
iškylančias grėsmes ir pavojus jie žvelgia rimtai, su nerimu ir susirūpinimu.
3.3 pav.
Tautybės, studentų nuomone, geriausiai išlaikančios savo tapatumą
(proc. nuo atsakiusiųjų)

29

Vidurio Europos šalių gyventojai
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Kodėl jaunuoliai taip kritiškai vertina lietuviškumo išlaikymo perspektyvas? Paaiškinti
galėtume išanalizavę atsakymus į klausimus apie kitų tautybių tapatumo tvermės
potencialą. Pažvelkime, kurias tautybes respondentai nurodė geriausiai išlaikančias
tautinį tapatumą, savitumą ir kurias - prasčiausiai (žr. 3.3 ir 3.4 paveikslus).68
Studentams buvo pateiktas atviras klausimas: „Išvardykite tautybes, kurios, Jūsų
nuomone, geriausiai išlaiko savo tautinį tapatumą, savitumą." Dažnas įrašė ne vieną,
o kelias tautybes, todėl gautus atsakymus sumavome. Apibendrinus duomenis matyti,
kad autoritetais išlaikant tautinį tapatumą respondentai laiko senųjų Europos Sąjungos
šalių gyventojus: trečdalis atsakiusiųjų nurodė, kad tautinį tapatumą geriausiai išlaiko
vidurio ir pietų europiečiai ir skandinavai - prancūzai, italai, ispanai, austrai, graikai,
anglai, švedai ir suomiai. Iš išvardytųjų dažniausiai minimi anglai. Prie šio sąrašo reikėtų
pridurti gana dažnai nurodomus airius ir škotus (juos pažymėjo 13 proc. respondentų).
Tada senųjų Europos Sąjungos šalių dalis bendrajame pasirinkimų masyve dar labiau
prasiplėštų ir sudarytų beveik pusę respondentų. Dauguma šių šalių turi nepriklausomos
valstybės statusą. Todėl studentų atsakymai leidžia spręsti, kad nepriklausomos valstybės
gyvavimo trukmė galėtų būti vienas iš veiksnių, nulemiančių ir realią tautos tapatumo
tvermę, ir aplinkinių požiūrį ir pagarbą tai tautai tautiškumo išlaikymo požiūriu.
Azijos tautybės taip pat dažnai teikiamos tautiškumo išlaikymo pavyzdžiu. Dažniausiai
minimi japonai, indai, kinai. Vis dėlto studentai dažniausiai minėdavo turkus. Į Turkiją
pastaruoju metu poilsiauti vyksta nemažai lietuvių, o įspūdžiai, patirti šioje šalyje,
matyt, formuoja teigiamus turkų ir Turkijos, kaip savitos šalies, vertinimus. Kita vertus,
ženklus imigrantų turkų daugėjimas Europos Sąjungos šalyse ir jų pastangos nenutautėti,
išlaikyti savo etniškumą taip pat galėjo paakinti mūsų apklaustuosius palankiai vertinti
išlaikančius savąjį tapatumą turkus.
Kas ketvirtas respondentas tautinio tapatumo išlaikymo pavyzdžiu laiko slavus, iš
kurių dažniausiai mini rusus ir lenkus. Rusai ir lenkai - dažniausiai minimos buvusio
sovietinio bloko šalių tautybės. Apžvelgę studentų pasirinktas tautybes, pastebėtume,
kad vienos ar kitos šalies pasirinkimą ir vertinimą nulemia įvairūs veiksniai. Vienas iš
jų - vertinamos tautos dydis. Tikėtina, kad tai vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių
respondentų nuostatas ir formuojančių įsivaizdavimą apie tautinio tapatumo išlaikymo
galimybes. Didelės tautos dažniau teikiamos tautiškumo išlaikymo pavyzdžiu nei mažos.
Paklausti apie tautybes, labiausiai linkusias prarasti tautinį tapatumą, respondentai
kaip tik minėjo šį veiksnį pabrėždami, kad mažos tautos dažniau linkusios nutautėti.
Tačiau šalia didžiųjų tautų minimos ir visai mažos - Airija, Škotija. Įdomu tai, kad
tautino tapatumo tvermės pavyzdžiu tapti šioms tautoms nesukliudė ir kalbos - vieno
svarbiausių tautinio tapatumo bruožų - praradimas. Jų tautiškumas labiau pastebimas
per etninės kultūros raišką - tautinius drabužius, šokius, muzikos instrumentus. Jie turi
keletą ryškių etniškumą pabrėžiančių bruožų, kurie stebėtojui ar vertintojui padeda juos

atskirti iš kitų: pavyzdžiui, škotų vyrų languoti sijonėliai gali būti tas išskirtinis ir kartu
gerai atpažįstamas bruožas. Be to, šių tautybių žmonės - ir škotai, ir airiai - pasklidę

68 Respondentams buvo pateikti atviri klausimai, jie įvardydavo ir šalis, ir regionus (pavyzdžiui „azijiečiai"),
todėl ir mes, apibendrindami atsakymus, išskyrėme dažniausiai nurodytus atvejus ir pateikiame nevienodo
lygmens kategorijas.
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pasaulyje geba išlaikyti savitumą, jų tapatumas reiškiasi ne tik uždaroje teritorijoje, bet
ir globalioje erdvėje.
G. Beresnevičius, išsakydamas lietuvišką XXI a. veiklos ideologiją, taip pat
pažymi šias tautybes kaip pavyzdį: „Identitetui pavojų nėra, kai jis eina, skina kelius,
kai jis demonstruojamas. Kai jis tampa veikiančia jėga. Tai airių, italų, kinų, japonų
identitetas. Į jį įsikimbama. Jis lieka nepaleistas ir už gimtosios teritorijos ribų. Jis atvirai
reklamuojamas, tampa pasaulinių masinės kultūros švenčių ir masinės kultūros vaizdinių
šaltiniu. Keltų Halovynas, airių per Šv. Patriko dieną žaliai dažomas Hudzonas, kinų
drakonai, skandinavų troliai tapo didžiųjų kino filmų personažais."69
Atsakydami į klausimą apie geriausiai tapatumą išlaikančias tautybes, studentai
dažniau mini artimesnes ir labiau žinomas nei labai tolimas, mažai pažįstamas tautybes.
Neminimos nei Afrikos, nei Lotynų Amerikos tautybės. Tačiau artimumas irtolimumas
globaliame pasaulyje yra santykiniai dalykai. Šalys pažįstamos ne tik į jas keliaujant, bet
ir naudojantis jų sukurtais produktais arba susiduriant su atvykusiais tų kraštų gyventojais.
Galbūt todėl tapatumo išlaikymo pavyzdžiu dažniau teikiamos ekonomiškai stiprios šalys
nei ekonomiškai silpnos. Taip pat dažniau minimos tautybės, kurios pasklidusios tarp
kitų sugeba išlaikyti savitumą, kurių tapatumas reiškiasi ne tik vietinėje, bet ir globalioje
erdvėje - plačiajame pasaulyje.
Baltams - ir latviams, ir lietuviams - tautiškumo išlaikymo savybės priskiriamos
rečiausiai. Taip pat ir estams, ir ukrainiečiams. Juos, matyt, respondentai siejo su
posovietinio bloko šalimis, kurias kas dešimtas nurodė kaip prarandančias arba
negebančias išlaikyti tapatumo (žr. 3.4 paveikslą).
Respondentų dar prašėme parašyti, kokios tautybės, jų manymu, labiausiai linkusios
prarasti tautiškumą.
Galima buvo tikėtis, kad vardydami tautybes, kurios linkusios prarasti tautinį
tapatumą, respondentai nuosekliai minės kitas tautybes, ne tas, kurias išvardijo klausiami
apie tapatumą išlaikančiąsias (žr. 3.4 paveikslą). Iš dalies taip ir atsitiko: amerikiečiai
ir lietuviai, buvę tautiškumą išlaikančių sąrašo gale (juos paminėjo vos vienas - kitas
respondentas), prarandančių tapatybes sąraše minimi dažniausiai. Reikėtų pasakyti, kad
respondentai buvo labiau linkę vardyti išlaikančiąsias nei prarandančiąsias tapatumą
tautybes, todėl palyginti mažai nurodė tautybių, kurios praranda tautiškumą. Kas
dešimtas, atsakęs į šį klausimą, pažymėjo, kad nežino, ką, kokias tautybes nurodyti.
Kita vertus, išlaikančiųjų tautiškumą galbūt yra daugiau nei neišlaikančiųjų (natūralu,
kad prarandančiųjų tapatumą arba išnykstančiųjų nepastebime), o ir jų pastangos likti
tautiškomis yra labiau regimos globaliomis tautų maišymosi aplinkybėmis.
Amerikiečius studentai dažniausiai minėdavo tarp tautybių, greičiausiai prarandančių
tapatumą. Studentų įsivaizdavimuose vyrauja Amerikos kaip „tautų maišymosi katilo"
įvaizdis, rodantis, kad Ameriką sudaro įvairiausių tautybių žmonės, kurie susimaišę,
ištirpę į vieną pavidalą. Todėl gyvuoja nuomonė, kad amerikiečiai - žmonės be tautybės.
Taip yra dėl to, kad vadinamieji amerikiečiai yra istoriškai neseniai susiformavusi
tauta, tautų kraustymosi ir maišymosi padarinys. Kitas svarbus momentas yra tas, kad

69 Beresnevičius, G. 2003. Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys. Europos Sąjunga ir Lietu
vos geopolitika XXI a. pirmoje pusėje. Vilnius: VU leidykla. P. 5.
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studentai, paklausti apie tautybes, nelabai susimąsto ir neskiria Amerikos kaip valstybės

bei jos piliečių nuo ją sudarančių tautybių įvairovės, taigi priskiria amerikiečiams ne
pilietiškumo, o tautiškumo parametrą.
3.4 pav.
Tautybės, labauslai linkusios prarasti savo tautinį tapatumą, savitumą
(proc. nuo atsakiusiųjų)

Amerikiečiai

14

Lietuviai

11

Anglai, vokiečiai, italai

Lenkai

T
Posovietinės šalys

Latviai
ku

10

12

14

Savo tautiečius kaip greičiausiai prarandančius tautiškumą studentai nurodo taip
pat gana dažnai. Toks pasirinkimas greičiausiai susijęs su masine jaunimo emigracija.
Beveik kiekvienas galėtų pateikti konkrečius pavyzdžius išvykusių ir šeimas sukūrusių
kitose šalyse savo giminaičių ir pažįstamų.
Apklausos duomenys rodo, kad tautos gebėjimų išlaikyti tapatumą vertinimas - gana
subjektyvus dalykas, nes kai kurios tautybės pateko į abu sąrašus ir užėmė gana aukštas
pozicijas. Tai pasakytina apie lenkų ir rusų tautybių vertinimus. Vieniems lenkai ir rusai yra
tautiškumo išlaikymo pavyzdys, kitiems - atvirkščiai, tautiškumo praradimo pavyzdys.
Kadangi tarp mūsų apklaustųjų buvo įvairių tautybių jaunuolių, natūralu būtų manyti,
kad skirtingų tautybių atstovai, vertindami tautybių gebėjimus išlaikyti tautinį identitetą,
bus palankesni savajai tautybei. Tyrimas parodė, kad esama atvirkščios priklausomybės:
savosios tautybės asmenų gebėjimai išlaikyti tautiškumą vertinami kiek kritiškiau nei
kitų. Tai galima būtų paaiškinti padidėjusiu jautrumu tautinėms problemoms, tautinio

tapatumo išlaikymo galimybėms ir galbūt globalizacijos įtaka.
Taigi atsakymų, kuriuos gavome apibendrinę tautybių tapatumo tvermės vertinimus,
analizė patvirtino jau įvardytas tendencijas: lietuviška tautinė tapatybė respondentų
suvokiamakaip trapi ir pažeidžiama, palyginti su kitomis tautybėmis. Apžvelgę respondentų
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pateiktų gerai ir prastai tautinį tapatumą išlaikančių tautybių panoramą, galima pamėginti
nuspėti bruožus, pagal kuriuos respondentai atrenka pajėgias ir silpnas, nepajėgias išlaikyti
tautinį tapatumą tautybes (žr. 3.2 lentelę). Pirmiausia - šalies teritorijos dydis ir, žinoma,

su juo susijęs gyventojų skaičius. Suprantama, tai objektyvūs kriterijai ir šiuolaikiniame
pasaulyje jų reikšmė didelė. Kaip išlaikys tapatumą tautos ir tautiečiai, jei jų skaičius
nuolatos mažėja? Su šalies dydžiu ir gyventojų skaičiumi iš dalies susijęs ir valstybės
ekonominis pajėgumas, nulemiantis ekonominę skvarbą- prekių ir prekių ženklų, pateiktų
pasaulinei apyvartai, kiekį. Nepriklausomybės trukmė taip pat galėtų būti vienas iš svarbių
šalies pajėgumo kriterijų - tik laisva šalis gali nevaržomai reikštis ir atsiskleisti pasauliui.

Čia galima būtų prisiminti ir iki šiol girdimus autentiškus paliudijimus, kaip lietuviai ir
Lietuva painiojami su rusais ir Rusija. Jeigu vertintume pagal šiuos kriterijus - šalies dydį,
gyventojų skaičių, ekonominę skvarbą ir pagaliau nepriklausomybės trukmę, tai Lietuva
pagal Šiuos objektyvius bruožus tikrai negalėtų pretenduoti į savitumą puoselėjančių ir

išlaikančių tautų bendruomenių lyderius. Štai todėl didelę reikšmę įgauna subjektyvūs
veiksniai, susiję su sąmoningomis pastangomis išlaikyti tautinį tapatumą, ir kultūrinė
skvarbą, arba autentiškų kultūros reiškinių ir simbolių, pateiktų visuotinei pasaulinei
apyvartai, kiekis. Sąmoningos tapatumo išlaikymo pastangos visuomet kelia klausimą koks to tapatumo turinys? Tai nagrinėjama tolesniuose skyriuose.
3.2 lentelė
Hipotetiniai tautų / šalių bruožai, galintys lemti tautinio tapatumo

išlaikymo galimybes
Šalies teritorijos dydis
Gyventojų skaičius
Ekonominė skvarbą (prekių ir prekių ženklų pateiktų pasaulinei apyvartai kiekis)
Nepriklausomybės trukmė
Kultūrinė skvarbą (autentiškų kultūros reiškinių, simbolių, pateiktų pasaulinei
apyvartai, kiekis)
Pateikti hipotetiniai tautų / šalių bruožai, galintys lemti tautinio tapatumo išlaikymo
galimybes, galėtų paakinti toliau išsamiai tirti tautiškumo tvermę. Išvardytieji bruožai:
šalies dydis, gyventojų skaičius, ekonominė, kultūrinė skvarbą, šalies nepriklausomybės
trukmė, iš esmės yra objektyvūs veiksniai. Čia neįvardyti subjektyvūs veiksniai, kurie,
kaip parodys tolesnė mūsų duomenų apžvalga kituose skyriuose, respondentų nuomone,
lemia tautinio tapatumo palaikymo galimybes ir tvermę.
Taigi apibendrinę respondentų išvardytų išlaikančių ir prarandančių tapatumą
tautybių įvairovę galime teigti, kad lietuvius studentai priskiria prie greičiausiai linkusių
nutautėti, o tautiškumo išlaikymo pavyzdžiu teikia Vidurio Europos šalių gyventojus.
Šiuo akademinio jaunimo tyrimu ne tik siekėme nustatyti bendriausias tapatumo
tvermės tendencijas, bet ir išsiaiškinti veiksnius, galinčius daryti įtaką respondentų
vertinimams. Vienas iš tokių veiksnių - socialinė respondentų padėtis. Tyrėme socialinės
padėties, kurią nusako respondentų savęs priskyrimas socialiniam sluoksniui, įtaką
tautiškumo tvermės vertinimui. Socialinės padėties ir tautiškumo sąsajos istoriškai
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nebuvo vienareikšmės. Dabar įsivaizduojamo tautinio tapatumo esmę, kaip rodo mūsų
tyrimai, sudaro kalba, papročiai, tradicijos - žodžiu, etnolingvistinis potencialas. įvedus
krikščionybę tokį potencialą išlaikė žemiausi visuomenės sluoksniai, o bajorija sulenkėjo.
XIX-XX a. sandūroje tautinį atgimimą pradėjo inteligentai - aukštesnio socialinio
sluoksnio atstovai. XX a. pabaigoje, atgimimo laikais, tautinio valstybės atgimimo ir
plėtotės siekis sutelkė įvairiausius socialinius sluoksnius. Praėjus dvidešimčiai metų,
tautinio tapatumo tvermė vėl iškyla kaip viena esminių tautos gyvavimo paradigmų.
Didžioji dauguma mūsų apklaustų studentų atstovauja viduriniam ir aukštesniajam
visuomenės sluoksniams. Koreliacijos irduomenųpasiskirstymoprocentais analizė nerodo
statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tiems socialiniams sluoksniams atstovaujančių
studentų vertinimų - požiūrio į tautiškumo tvermės perspektyvas. Todėl galėtume teigti,
kad studentų požiūrio į tautiškumo išlaikymą nelemia priklausymas vienam ar kitam
socialiniam sluoksniui. Taip pat galėtume manyti, kad požiūris į tautiškumą galėtų būti
vienas iš veiksnių, vienijančių įvairius socialinius sluoksnius.
Svarbiausia išvada iš atliktų akademinio jaunimo tyrimų: akademinis jaunimas savo
tautiečiams kelia didesnius reikalavimus, dažniau pastebi neigiamus savo tautiečių
bruožus nei kaimyninių ar kitų pasaulio tautų gyventojų. Lietuvių ir kitų tautybių
studentų požiūrių palyginimas rodo, kad kitataučiai optimistiškiau vertina tautiškumo
tvermės perspektyvas ir lietuvių gebėjimus palaikyti tautiškumą.
Tautiniam tapatumui priskirdami galios parametrą, galėtume teigti, kad studentų
požiūriai rodo juos esant susirūpinusius vienu iš svarbiausių asmens ir tautos galios
veiksnių - tautiškumo - tverme. Taip pat galėtume kalbėti apie studentų patiriamą
negalios pripažinimą ir galbūt su tuo susijusį nesaugumo jausmą.
3.2. Šalies ir asmens tapatybių bruožai

Kalbėdama apie tautinę tapatybę V. Daujotytė pabrėžia jos sudėtingumą ir
sudedamųjų dalių - įvairių sandų - svarbą: „Kur nėra atskirybių, bendrybės tėra menkos,
nepatvarios, dažnai simuliacinės."70 Tokiu pasakymu pabrėžiama lokalinės, vietinės
kultūros svarba.
George'as Ritzeris, pasitelkdamas „nieko" ir „kažko" sąvokas, vaizdžiai apibūdina
globalaus pasaulio tendencijas: „Kažkas visada turi lokalias šaknis ir bando gintis
prieš nieko invaziją. Tokia įtampa realiai egzistuoja. Ji pasireiškia nacionalizmo,
fundamentalizmo, egoizmo bangomis. Bet iš esmės tai nesulaiko, juo labiau nesugrąžina
atgal pagrindinės kultūrų konvergencijos ir pasaulio susiliejimo krypties."71 Pasak
George'o Ritzerio, globalizacija ir kultūrų konvergencija yra neišvengiami dalykai,
tačiau svarbu suvokti vykstančius procesus, juos įvardyti. Taip pat svarbu išlaikyti
„nieko" ir „kažko" pusiausvyrą globaliame pasaulyje ir neprarasti pasaulio kultūrų
įvairovės ypatumų.
Tam, kad minėtoji pusiausvyra būtų išlaikyta, reikia suvokti, atpažinti ir įvardyti
bruožus ir ypatumus, apibūdinančius svarbiausias ir savo kaip tautybės atstovų, ir

70Daujotytė, V. 2006. Apie tapatybę... Metai 7: 84.
71Nieko pasaulyje. Pokalbis su sociologu George'u Ritzeriu. 2010. 7 meno dienos 3 (879): 4.
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savo šalies savybes. Todėl respondentų teiravomės apie skirtumus — kokius savitumus

jie įžvelgia lygindami Lietuvą su kitomis Europos šalimis. Norėjome išsiaiškinti, ar
studentai atpažįsta tą „kažką", tą ypatingumą, kuris būdingas tik jų šaliai, ir kokius šalies
bruožus jie renkasi, norėdami parodyti šalies išskirtinumą.
3.3 lentelė
Apklaustųjų nuomonė apie Lietuvos savitumą atspindinčius bruožus
(proc. nuo atsakiusiųjų)
Lietuvos savitumą atspindintys bruožai
Kultūra, tradicijos, papročiai, šventės,
liaudies dainos
Gamta

Kalba
Istorijos ir kultūros paminklai

Abiturientai

Studentai

2002 m.

2009 m.

36

52

16
14
10

19
23
6
10

Gintaras
Modernūs bruožai
Teigiamos žmonių savybės
Neigiamos žmonių savybės

9

5
2

„Ką turi Lietuva ypatinga, savita, skirtinganegu kitos Europos šalys?"-toks klausimas
buvo pateiktas 2002 m. vidurinių mokyklų mokomąja lietuvių kalba abiturientams ir
2009 m. - studentams. Šiuo klausimu norėta išsiaiškinti, kokius specifinius Lietuvos
vaizdinius turi susidarę jaunuoliai ir iš kokių kokių išteklių jie formuoja savo šalies
tapatumą. Tai buvo atviras klausimas, jaunuoliai galėjo nurodyti ne vieną, o keletą
bruožų, todėl apibendrinus nuomones pasiskirstymo procentais suma nesudaro šimto.
Studentai aktyviau atsakinėjo į pateiktą klausimą, parašė daugiau šalies savitumų, jų
atsakymai įvairesni ir atsakiusiųjų dalis didesnė. Lygindami ir apibendrindami tyrimų
duomenis pateiksime bendriausias gautų atsakymų tendencijas.
Trečdalis moksleivių Lietuvos ypatumas, jos skirtingumą nuo kitų Europos šalių sieja
su etnokultūrine tradicija. Moksleiviai Lietuvos ypatingumą suvokia kaip savitas gyvosios
etninės tradicijos raiškos formas. Abiturientai minėjo liaudies dainas, dainingumą, šokius,
tautosaką, folklorą, pasakas, šventes (parašydavo konkrečias šventes), sutartines (žr. 3.3
lentelę). Čia priskirti ir tie, kurie nurodė pagonišką kultūrą, pagonių tikėjimą kaip išskirtines
Lietuvai būdingas savybes. Tyrimas rodo, kad dauguma išvardytų bruožų susiję su šalies
specifiškumą atskleidžiančiu etnokultūriniu paveldu. Tokias pačias tendencijas atskleidė ir
2009 m. vykusi studentų apklausa: daugiau kaip pusė apklaustų studentų nurodė įvairius
šalies kultūrą reprezentuojančius bruožus - kultūrą apskritai, papročius, šventes, pavardes,
tarmes. Studentai minėjo: „Dainas liaudies, sutartines"; „Kalbą, papročius, tradicines
šventes, liaudies dainas, tautinius drabužius"; „Sutartines; etnografinius elementus;
įvairius drožinius, ornamentus; švenčių papročius, literatūrą, istorijos veikalus, išlikusias
pilis, apeigų vietas, etnografinius kaimus ir pan., šventes - Kūčias ir pan."; „Kalbą,

kitokius tautinius papročius, skirtingą gamtovaizdį Dzūkijoje, Aukštaitijoje, Žemaitijoje,
Suvalkijoje, skirtingas tarmes". Taigi papročiai, tradicijos, etninė kultūra yra tas pagrindas,
kuris skiria šalis vieną nuo kitos ir sudaro jų tapatumo esmę.
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Išskiriamos sutartinės kaip vienas iš dainuojamojo folkloro žanrų, atspindinčios
lietuvišką specifiką: „Sutartinės, tradicinės šventės, įvairūs drožiniai, ornamentai."
Vertinant etninės kultūros vaidmenį tapatumo raiškoje, svarbus yra pagonybės kaip
tautinį tapatumą padedančio išlaikyti ir puoselėti šaltinio įvertinimas. Ir moksleiviai, ir
studentai kartu su kitais etninę kultūrą reprezentuojančiais elementais pabrėžė pagonybės,

arba ikikrikščioniško lietuvių tikėjimo, vaidmenį: „Pagonišką tikėjimą seniau, dainas,
senųjų lietuvių šventes, šokius, kalbą"; „Lietuviai nuo seno buvo pagonys ir tai liko
iki šiol: vanduo, akmuo, materijos"; „Kalbą, pagoniškąją kultūrą: dainas, muziką etc."
Senosios religijos aktualizavimą vis dažniau atsispindi skelbiamos kultūros žmonių
mintys:
„Man vertybė - senoji, tikroji Lietuvos kultūra ir senasis tikėjimas. Jis mus labiausiai
ir riša prie šitos žemės, kurioje mes gyvename. Mes esame lietuviai, esame stipriai
priklausomi nuo gamtos, susiję su ja. Man atrodo, prarasdami ryšį su gamta ir jos ženklais,
per kuriuos mes bendraudavome su aukštesne sąmone, su dievais, mes prarandame ryšį
ir patys su savimi."72
A. Mamontovo pagoniškame tapatume susipina keli svarbūs lietuvišką tapatumą
reprezentuojantys bruožai - artimumas gamtai ir ikikrikščioniškas meninis kultūrinis
paveldas - sutartinės:
„Sakyčiau, vertybė - tai ta senoji kultūra, o vienas ryškiausių jos dalykų, ačiū dievui,
atėjęs iki šių laikų, yra sutartinės. Tai unikalus žanras, antro tokio nėra visame pasaulyje,
jis keistas, jis ne visuomet suprantamas, tačiau tai — mūsų paveldas, tai, per ką su mumis
kalba mūsų protėviai, perduoda kažkokią žinią."73
Nors pastaruoju metu žiniasklaidoje plačiai išvešėjo negatyvizmo tendencijos,
ryškėjančios aprašant pačias įvairiausias gyvenimo sritis, vis dėlto kai kurias sritis
vengiama kritikuoti. Apžvelgus spaudą matyti, kad mažiausiai kritikuojami su paveldu,
etnine kultūra, tradicija susiję dalykai. Etninė kultūra suvokiama kaip vertybių sistema
ir sankaupa, kurią verta tausoti ir perimti. Tai atspindi ir mūsų apklaustų respondentų
vertinimai.
Dešimtadalis apklaustų studentų į klausimą apie Lietuvos savitumą atspindinčius
bruožus reagavo parašydami šiuolaikinės Lietuvos kultūros bruožus ir personažus,
kurių svarbiausi - krepšinis ir krepšininkai: „Stiprios krepšinio komandos"; „Krepšinio
talentai".
Kalbant apie šalies savitumą, paprastai akcentuojami mažiausiai du aspektai. Pirma,
siekiama pateikti reprezentuojamą objektą teigiamai; antra, siekiama atrasti išskirtinumo,
savitumo. Vertindami savo šaliai būdingus bruožus aukštųjų mokyklų studentai
dažniausiai pateikdavo teigiamus vertinimus. Vis dėlto be neigiamų vertinimų neapseita.
Studentai nurodė bruožus, pašiepiančius kai kuriuos lietuvišką tapatybę atspindinčius
stereotipus. Dažniau su neigiamu kontekstu siejami modernūs, šiuolaikinę kultūrą
atspindintys bruožai, pavyzdžiui, paklausti, ką turi Lietuva ypatinga, savita, skirtinga
negu kitos Europos šalys, respondentai nurodo: „Skurdą, cepelinus, emigraciją"; „Daug

72Mamontovas, A. Mes iki šiol esame pagonys. http://alkas.lt/2010/10/18/a-mamontovas-mes-iki-siolesame-pagonys/
73Ten pat.
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blondinių"; „Atominę elektrinę ©"; „Savo mentalitetą, žmonės uždari, nesišypso".
Prastėjanti ekonominė padėtis taip pat paveikė respondentų vertinimus. Lygindami savo
šalį su kitomis, jie pažymėjo: „Lobstanti valdžia"; „Nedarbas, didelė infliacija". Tačiau
tokie buvo pavieniai vertinimai, o dauguma vertinimų - teigiami, atskleidžiantys įvairius
Lietuvos kultūros, gamtos, istorijos aspektus: „Savo šalies istoriją, kurioje atsispindi
lietuvių kova už laisvę". Nurodyti teigiami lietuvių būdo bruožai kiekybiškai persveria
neigiamus. Teigiamus būdo bruožus nurodė 5, neigiamus - 2 proc. atsakiusiųjų į pateiktą
klausimą.
Svarbu pažymėti, kad tik maža dalis respondentų lietuvių būdo bruožus pasitelkė
bandydami apibrėžti šalies specifiškumą. Dauguma apklaustųjų Lietuvos savitumo
nesieja su jos gyventojų būdo savybėmis. Tuo galima būtų paaiškinti ir nesėkmingas
pastangas Lietuvą pristatyti pasauliui pabrėžiant šalies gyventojų charakterio ypatumus,
pateikti pasauliui Lietuvą kaip „drąsią šalį"74. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mūsų
tyrime tarp respondentų išvardytų teigiamų būdo bruožų drąsa neminima, atvirkščiai,
dažniau akcentuojama priešinga savybė - pasyvumas arba nuolankumas: „Darbštumas,
proto skvarbumas, nuolankumas". Dar dažniau pabrėžiamas darbštumas, atkaklumas,
vieningumas. Respondentai nurodė: „Lietuvos žmones, kurie stiprūs psichologiškai,
darbštūs, vieningi"; „Lietuvos žmonės yra stipriausi psichologiškai"; „Lietuviai
stiprūs žmonės"; „Vieninga tauta (tačiau lietuviai susivienija tik tada, kai būna blogai
visiems)".
Nors, kaip minėjome, apibūdindami šalį respondentai retai pateikia neigiamų lietuvių
būdo bruožų, bet tarp pateikiamų dažniau mini bruožus, žyminčius nekomunikabilumą,
nedraugiškumą, net išvaizdą: „Nedraugiški, niūrūs gyventojai, tamsių spalvų apranga";
„Žmonės pikti".
Dabartiniame pasaulyje tautinė tapatybė, kaip ir kitos tapatybės (net lyčių), dalyvauja
konkurencinėje kovoje. Jei konkuruoja šalys, varžosi ir tapatybės. Tapatybė įgalinama
per sąmoningą pasirinkimą ir apsisprendimą. O ir ją išlaikyti reikia sąmoningų pastangų,
susijusių su tam tikrais ir tautos, ir ją sudarančių žmonių charakterio, arba būdo, bruožais
— ekspansyvumu, drąsa ir panašiais, kurių akademinis jaunimas tarp savo tautiečių
neatranda arba nepastebi. Tačiau ir drąsą, ir įžūlumą, ir kitus kovotojų karių bruožus
pastebi G.Beresnevičius brėždamas ateities Lietuvos viziją:
„Didžiausia įmanomų mūsų darytų ir tebedaromų klaidų - sėdėti pasyviai ir
aimanuoti. Dėl prarandamo identiteto. Deja, sėdint jis nestiprėja. Jis stiprėja veikdamas
ir patirdamas iššūkius. Reikia veikti taip, kad tas identitetas tvirtėtų."75 Gali būti, kad
„drąsios Lietuvos" koncepcijos kūrėjų tikslas buvo „įgalinti" Lietuvą ir lietuvius, bet
neatitikimas tarp esamos ir pageidaujamos tapatybės sutrukdė koncepcijos plėtrą.
Daug respondentų (ir studentų, ir abiturientų) Lietuvos savitumą sieja su jos
lingvistinias ištekliais — kalba. Kalba - vienas iš pagrindinių tautos savitumo bruožų.
Paprašyti išvardyti šalies savitumą atspindinčius bruožus studentai pabrėžia lietuvių
kalbos senumą, unikalumą: „Kalbą, kuri turi daugiausia indoeuropiečių kalbos bruožų";
74Liaudenskis, M Ar sutarimas Lietuvos įvaizdžio klausimu įmanomas? http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/
article.php?id=15824875.
75Beresnevičius, G. 2003. Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys. Europos Sąjunga ir Lietu
vos geopolitika XXI a. pirmoje pusėje. Vilnius. P5.
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„Kalbą, jos taisykles, sudarymą, papročius"; „Nuostabiąkalbą". Kalba taip pat nurodoma
greta kitų šalies išskirtinumą apibūdinančių charakteristikų: „Kalba, dainos, papročiai,
tradicinės bendruomenės Dzūkijoj, skanaus maisto tradicijos."
Kalbininkas Z. Zinkevičius, rašydamas lietuvių kalbos istoriją, pažymi, kad lietuviai
(baltai) savo kaimynus aprūpino civilizaciniais žemdirbystės, gyvulių auginimo ir sėslų
gyvenimą atspindinčiais terminais.76 Daugelio mokslininkų nuomone, lietuvių tautinis
atgimimas vyko kalbos atgimimo pagrindu. Net ir dabar, praėjus geram šimtmečiui,
atgimus kalbai, ją sunorminus, diskusijos dėl lietuvių kalbos reikšmės nenutyla. Ir netgi
atkakliai priešinamasi svetimų raidžių vartojimui lietuvių kalboje.77
3.4 lentelė
Tautinio tapatumo tvermės prioritetai
Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia

Eiliškumas pagal įvertinimų vidurkį (nuo

išsaugant tautinį tapatumą, savitumą?

1 iki 10, kur 1 -aukščiausias įvertinimas)

Kalba

Tradicinis maistas

1,1
1,9
2,8
3,5
3,9
4,6

Tautiniai drabužiai

4,7

Religija

4,7

Papročiai
Tradicinės šventės
Lietuviški vardai, pavardės
Liaudies dainos

Kalba ir žodžiai tampa ir viešpataujančios ideologijos įrankiu, kalbos priemonėmis
siekiama paveikti ir pakreipti mąstymą tinkama ideologine kryptimi. Sovietų Lietuvoje
„liaudies" samprata buvo priešpriešinama „tautos" sampratai. Tautos sąvokoje buvo
įžvelgiama „reakcingų" bruožų, nacionalizmo, todėl „tautos menas" - buvo keičiama į
„liaudies menas". Ir dabartiniais laikais kalba ir terminais siekiama formuoti nuostatas.
Štai lietuviškiems etnokultūriniams ir tautiniams judėjimams ir iniciatyvoms apibūdinti
sukuriamas „etnofundamentalizmo" terminas ir taip formuojamos nuostatos: tautinis
aktyvumas sulyginamas su religiniu islamo fundamentalizmu.78
Akademinio jaunimo tyrimas rodo, kad kalbos reikšmė svarbi apibūdinant save,
nusakant savo tapatybę (žr. 3.4 lentelę). Kalba, kaip tapatumo tvermės sąlyga, mūsų
respondentų vertinama labiausiai. Kitiems etninės kultūros dalykams (papročiams,
tradicinėms šventėms ir kt.) teikiama kiek mažiau reikšmės. Mažiausiai svarbus
respondentams religijos, arba tikėjimo, veiksnys. Religija-vienas iš pagrindinių tautinio
tapatumo komponentų, skiriančių skirtingų amžiaus grupių nuostatas. Tyrimai, atlikti
išeivijoje, taip pat atskleidžia, kad kalba laikoma svarbiausiu tapatumo dėmeniu. Taigi iš

76Zinkevičius, Z. 1984. Lietuvių kalbos istorija. Lietuvių kalbos kilmė. Vilnius.
77Vaiškūnas, J. 2010. Piktnaudžiavimas svetimžodžiais žlugdo gimtąją kalbą, http://www.delfi.lt/news/ringas/
lit/article.php?id=l 5653422.
78Čiubrinskas, V. 2003. Ar narystė ES gali sunaikinti ar susilpninti lietuvių tautinį bei kultūrinį identitetą?
Post Scriptum 3. http://www.postscriptum.lt/3-europos-sajunga/ar-naryste-es-gali-sunaikinti-ar-susilpninti-lietuviu-tautini-bei-kulturini-identiteta/
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gautų duomenų galime spręsti, kad kultūra ir kalba, kaip kultūros dalis, susieja asmens
ir šalies tapatumą.
Apibendrinant gautą medžiagą, reikėtų pasakyti, kad ir abiturientų, ir akademinio
jaunimo išskirtuose Lietuvos bruožuose vyrauja (užima antrą ir trečią vietas pagal
pasirinkimo dažnumą) gamtiniai - kraštovaizdžio motyvai. Išvardijamos įžymios
Lietuvos vietos -Neringa, jūra, ežerai, Šatrijos kalnas, apskritai gražūs vaizdai, lygumos,
tyras oras ir pan. Studentai nurodo „pajūrį, kalbą, miškus, keturis metų laikus"; „gražius
kraštovaizdžius"; „nuostabų, dar kai kur nepaliestą kraštovaizdį". Rašydami bruožus
respondentai ne tik išvardija gamtines Lietuvos ypatybes, bet ir emociškai sustiprina
savo pasirinkimą vartodami epitetus.
Keli respondentai akcentuoja Lietuvos geografinės padėties pranašumus
atkreipdami dėmesį įjos centrinę padėtį Rytų ir Vakarų atžvilgiu: „Geografinė padėtis
(centre), šalia jūros, sena kalba, gražūs žmonės, nusikalstamumas, sportas." Centro ir
periferijos (geografine ir kultūrine prasme) įvaizdžius pasitelkia ir G. Beresnevičius,
ekstrapoliuodamas mitologines ir istorines priešpriešas dabarties Lietuvos padėčiai
įvertinti ir prognozuoti:
„Mes esame Europos periferija, ir kartu Europos centras. Ir tai didelė dovana. Mitas
ar jei norime - archetipai, ar jei norime - paveldimos sąmonės struktūros, ar moderniai
užkeikus - genai - veikia ir lemia toliau. Todėl ir sakyčiau, kad turime labai optimistiškai
nuteikiančią starto vietą, esame ir centras, ir periferija drauge. Tuo reikia naudotis, tiek
centro duodamais pranašumais, tiek periferijos perspektyva. Mes - kitokie ir būtent
mes turime nešti kitokį mąstymą, kitokį pasaulio matymą, o ne derintis prie vyraujančių
keliolikos ar net kelių stereotipų, lemiančių dabartinę Vakarų pasaulėžiūrą.79
Kraštovaizdis ir gamtos ypatumai - viena svarbiausių lietuvių tapatybę formuojančių
dalių, ir čia galėtume įžvelgti tam tikrą tęstinumą: lietuviško kaimo ir gamtos vaizdais
savo tapatumą reiškė lietuviškos raštijos pradininkai - S. Daukantas, Vaižgantas, A.
Baranauskas, S. Geda, M. Martinaitis. Šiuolaikinis lietuvių gamtine jausena pagrįstas
tapatumas varijuoja nuo neįpareigojamo grožėjimosi gamta iki filosofinių religinių
potyrių: „Mano dievas yra šio pasaulio dievas. Mano dievo altoriai yra ąžuolai, miškeliai,
laukai, drebulynai, žydinčios obelys, upeliai, ežerai, žolynai, kalvos, ūkanos ir upėtakiai.
Saulė yra mano dievas, debesys yra mano dievas. Štai vienas mano dievulis gyvena
Grūdos upelio sietuvėlėje, kiek žemiau Marcinkonių."80
Lig šiol vienas iš paveikiausių Lietuvos įvaizdžio projektų - M. Jovaišos „Neregėta
Lietuva" - atskleidžia, kad būtent gamtinis pradas lemia kuriamo įvaizdžio sėkmę.
Gamtinius šalies įvaizdžio išteklius papildo ir istoriją su dabartimi susieja du respondentų
minimi gamtos ir kultūros objektai - gintaras ir piliakalniai. Gintaras minimas gana
dažnai, jį išskyrėme į atskirą poziciją, piliakalniai minimi rečiau. Diskusijose dėl
Lietuvos savitumo permąstomi ir įvairūs Lietuvos istorijos tarpsniai. Dešimtadalis
moksleivių Lietuvos savitumą pabrėžia vardydami istorinius, kultūros paminklus,
išskirdami Lietuvos istoriją ir jos paminklus kaip vertybę, skirtingą negu kitų Europos
79 Beresnevičius, G. 2003. Imperijos darymas. Lietuviškos ideologijos metmenys. Europos sąjunga ir Lietuvos
geopolitika XXI a. pirmoje pusėje. Vilnius: VU leidykla. P. 31.
811 Mano dievas yra šio pasaulio dievas. Su filosofu Arvydu Šliogeriu kalbasi Augustinas Dainys. 201005 21.
Šiaurės Atėnai. Nr. 19 (989) P.3.
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šalių. Pažymima Gedimino pilis, Aušros vartai, knygnešiai, Senamiestis, tautinė vėliava:
„Gedimino pilis, Trakai, kopos, Kuršių Nerija, Puntuko akmuo, praeitis, kalba."
Lygindami 2009 m. studentų apklausos duomenis su 2005-2006 m. Vytauto Didžiojo
universiteto Socialinės antropologijos centro ir Socialinių tyrimų instituto atliktu tyrimu,
rastume ir bendrumų, ir skirtumų. Apklausę Lietuvos gyventojus autoriai apibendrina
lietuviškumo bruožus ir pateikia tokias išvadas:
„Tai reiškia, jog beveik du trečdaliai lietuviais save vadinančių Lietuvos gyventojų
tautinę tapatybę konstruoja naudodami pilietinius ir kilmės / inkultūracinius bruožus (vis

dėlto daugiau reikšmės teikdami pilietiniams); šiek tiek daugiau kaip trečdalis pirmenybę
teikia kilmės / inkultūracijos bruožams (pilietinio pobūdžio, religiniai-emociniai kriterijai
jiems nėra svarbūs); ir mažiau nei du dešimtadaliai lietuvių tapatinasi naudodami
ir pilietinius, ir kilmės / inkultūracijos, ir emocinius / religinius bruožus."81 2009 m.
Socialinių tyrimo instituto atlikta studentų apklausa rodo, kad vyrauja etnolingvistinis
(inkultūracinis) tapatumas. Atsaky darni įklausimą„Kas, Jūsų manymu, yra lietuviškumas
Jūsų gyvenime?", beveik pusė studentų pažymėjo kalbą ir papročius kaip esminius
lietuviškumą reprezentuojančius bruožus. Kiti bruožai, palyginti su etnolingvistiniais
ištekliais, gerokai rečiau nurodomi. Mažai nurodoma pilietiškumą reprezentuojančių
bruožų: juos nurodė tik 4 proc. apklaustųjų. Klausimų formulavimo skirtumai galėjo
turėti reikšmės atsakymų skirtumams. Be to, apklausiant studentus buvo pateiktas atviras
klausimas. Tai irgi galėjo turėti įtakos duomenų skirtumams.
Abiejų tyrimų rezultatai rodo mažą religijos vaidmenį konstruojant tautinį tapatumą.
Iš 3.4 lentelės matyti, kad religiją kaip šalies tapatumą atskleidžiantį bruožą studentai
nurodo rečiausiai. „Katalikiško krašto" akademinis jaunimas nepastebi religijos

(krikščionybės) vaidmens nei šalies tapatybės (savitumų) raiškoje, nei lietuviškosios
tapatybės tvermės procesuose.
Lietuvos savitumo bruožų analizė rodo, kad studentai savo šalies išskirtinumą
regi jos tradicijose, kalboje ir kraštovaizdyje. Kalbą ir tradicijas taip pat minėjo esant
svarbias tautiniam tapatumui. Tačiau tapatumo tvermė - ne tik deklaratyvus dalykas,
bet ir konkrečios pastangos tą tapatumą išlaikyti. Kiek akademinis jaunimas prisideda
prie tapatumo išsaugojimo, ar emocinio lygmens pareiškimus lydi konkretūs veiksmai?
Pateikdami klausimą apie atskirų etninės kultūros dalykų raišką, siekėme nustatyti
asmeninį studentų indėlį į asmens ir šalies tapatumo tvermę.
Studentams pateikėme klausimą: „Ar Jūs prisidedate prie tradicinės kultūros išsaugoj imo?"
Jie turėjo kiekvienam sudėtinio klausimo variantui parinkti atitinkamą atsakymą.
Apžvelgę atsakymų pasiskirstymą (žr. 3.5 lentelę), galime neabejodami išskirti
respondentų pateiktus tradicijos raiškos formų prioritetus. Iš visų studentams pateiktų
etninės kultūros raiškos formų respondentai dažniausiai pažymėdavo tradicinių
lietuviškų švenčių (Velykų, Kalėdų, Užgavėnių) šventimą. Tik menka dalis apklaustųjų
nešvenčia tradicinių lietuviškų švenčių (nurodė „Ne" ir „Greičiau ne negu taip").
Etnografai ir antropologai pastebi, kad tradicijos elementai geriausiai išlaikomi per
šventes, nes švenčių šventimas yra vienas iš svarbiausių bendruomenės telkimosi ir

81 Kuznecovienė, J. 2008. Lietuvių tautinis identitetas: bruožai ir tipai. Lietuviškojo identiteto trajektorijos.
Kaunas. P. 73.
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raiškos būdų, o tradicija ilgiausiai išlaikoma bendruomenėse. Ir šeimos, ir miestelio
ar darbo bendruomenes sieja šventės. Švenčių pavidalu mus pasiekia ir archajiškiausi
tradicijos elementai.
3.5 lentelė
Tradicinės kultūros raiška (proc.)
Greičiau

Greičiau

taip

Ne

Neat
sakė

viso

negu ne

ne
negu taip

83

10

3

2

2

100

57

23

11

7

2

100

33

42

16

6

2

100

39

31

17

11

2

100

Ar jus prisidedate prie
tradicinės kultūros

Taip

išsaugojimo

Iš

Švenčiu tradicines

1

lietuviškas šventes
(Velykas, Kalėdas,

Užgavėnes)
2

Esu linkęs (-usi) vaikams
suteikti lietuviškus vardus

Renkuosi (gaminu)
3

4

lietuviškus tradicinius
patiekalus
Esu linkęs (-usi) švęsti
vestuves pagal lietuviškus
papročius (užsėdant stalą,

kariant piršlį ir kt.)
5

Kalbu tarmiškai

15

17

25

40

3

100

5

Klausausi lietuvių
liaudies muzikos, dainų

10

22

36

29

3

100

6

Dainuoju lietuvių liaudies
dainas, šoku liaudies
šokius

10

16

26

45

2

100

Kalbėdamas apie etninės kultūros padėtį ir vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvoje,
M. Martinaitis pabrėžė švenčių reikšmę: „Šventės yra ta terpė, per kurią perteikiama
svarbiausia etninė informacija. Susitelkia imli bendruomenė, kurią susieja tam tikri
tradiciniai veiksmai, ženklai, simboliai, praeities įvykių atminai. Taip siekiama
kolektyvinio susitarimo kai kuriuos įvykius laikyti ypač reikšmingais visuomenės ar tautos
gyvenime. Tuo pamatu veikia vadinamoji kolektyvinė atmintis, kuri yra aktualizuojama
ir simbolizuojama bendruomeniniais veiksmais bei ženklais."82
Kaip jau minėjome, šventės, respondentų nuomone, yra vienas svarbiausių šalies
savitumą nusakančių bruožų (žr. 3.4 lentelę). Taigi šventės yra ta etninės kultūros dalis,
kuri reprezentuoja ir šalį, ir yra tapusi svarbia asmens tautinio tapatumo dalimi.

82 Martinaitis, M. 2007. Įžanginės mintys. Atrandame ar prarandame? Etninė kultūra, Etninės kultūros globos
tarybos informacinis leidinys. Vilnius P. 6.
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Lietuviškų vardų suteikimas taip pat yra vienas populiariausių tradicijos išlaikymo
būdų. Jį nurodė keturi iš penkių mūsų apklaustų respondentų. Lietuviškų vardų teikimą
naujagimiams skatina kai kurios savivaldybės. Štai Kauno savivaldybės civilinės
metrikacijos biuras Lietuvos tūkstantmečio proga tėvams, suteikusiems savo vaikams
senuosius lietuviškus vardus, įteikia Kauno mero pasirašytą padėką - diplomą.83
Pateikdami atėjusiems užregistruoti vaiko lietuviškų vardų sąrašą, civilinės metrikacijos
biuro darbuotojai prusina tėvus ir skatina sąmoningą lietuviško tautinio tapatumo raišką.
Nesibaigiant diskusijoms dėl užsienietiškų pavardžių rašybos, atsiranda vis daugiau
asmenų, svariais argumentais paremiančių lietuviškų vardų ir pavardžių formų rašybą.
Ji siejama ne tik su asmenvardžių istorine ir asmenine (šeimos istorijos) verte, bet ir su
šalies reprezentacijos galimybėmis:
„Kaip vietų vardai yra genties, tautos, valstybės istorijos šaltinis, taip ir žmogaus
vardas, pavardė atspindi jo giminės istoriją, kilmę. Todėl labai svarbu yra žmogui
išsaugoti savo identišką vardą, pavardę, nesvarbu, kur jis gyventų. Taip pat labai svarbu
vaikus vadinti lietuviškais, tautiniais arba jau seniai adaptuotais, sulietuvintais vardais.
Toks žmogus bus visada Lietuvos ambasadorius ir savo vardu, pavarde skelbs, kokia yra
jo kilmė, gal net galės paaiškinti kai kuriuos lietuvių kalbos dėsnius. Tarkime, aš pati labai
mielai aiškinu užsieniečiams, dabartiniams savo bendrapiliečiams vokiečiams, kodėl
mano pavardė nėra lygiai tokia pati, kaip mano vyro bei mano sūnų, kodėl jų pavardės
baigiasi galūne -as, o mano galūne -ienė. Kodėl net ir mano mergautinė pavardė nėra
tokia pati, kokią turi mano tėvas, ir ne tokia, kokią turi brolis bei mama, nors tai yra viena
ir ta pati mūsų šeimos pavardė. Jiems tai skamba kaip visai skirtingos pavardės."84
Kulinarinis paveldas - ta tautinio paveldo dalis, kuri paprastai pateikiama turistams,
kuria turistai viliojami į mūsų šalį. Tačiau vardydami Lietuvos savitumą atskleidžiančius
bruožus respondentai retai minėdavo kulinarinius dalykus, nesiedavo Lietuvos ypatumų
su kulinariniu paveldu. Kulinarines tradicijas studentai yra linkę išlaikyti, bet neteikia
joms didžiausios reikšmės atskleidžiant šalies savitumą. Studentų nuostatos buvo kur kas
griežtesnės lietuviškų vardų nei tradicinių patiekalų atžvilgiu. Jie rečiau pasirinkdavo
kraštutinį teigiamą atsakymo variantą (dažniau atsakydavo „greičiau taip negu ne").
Apskritai kalendorinėms šventėms linkstama suteikti daugiau tradiciškumo nei
šeimos šventėms. Tai rodo mūsų apklausos duomenys. Tradicines kalendorines šventes
švenčia arba yra linkę švęsti 93 proc. studentų, o švęsti vestuves su tradiciniais elementais
(užsėdant stalą, kariant piršlį ir kt.) linkę mažiau - 70 proc. apklaustųjų.
Tradicijas apklausti žmonės labiau linkę deklaruoti nei jų laikytis. Kalbos reikšmę
šalies ir asmens tapatumo raiškai pabrėžę studentai nelinkę arba mažai linkę eksponuoti
kalbos formų įvairovę. Štai paklausti apie tarmes, kaip tradicijos išsaugojimo būdą, tik
trečdalis studentų pažymėjo teigiamus atsakymų variantus, nurodė, kad kalba tarmiškai.
Tradicinės kultūros raiškos formos glaudžiai susijusios su bendruomeniška raiška. Ir

kalbos, ir tarmių raiškai svarbi yra terpė arba bendruomenė, kur galėtų tarpti savitos
etninės raiškos formos. Nuolatinė migracija smarkiai keičia kaimo gyventojų sudėtį.

83Kutinskaitė, Š. 2009 03 16. Tūkstantmečio vaikams - lietuviški vardai. Kauno diena.
84Lietuviški tautiniai vardai tartum Lietuvos ambasadoriai, http://alkas.lt/2010/11/08/elena-lietuviskas-tautinis-vardas-yra-lietuvos-ambasadorius/#more-2527
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Naujai atvykę arba nusipirkę vasarnamius kaimo vietovėse miestiečiai nebepratęsia tos
vietovės kalbinės tradicijos. Tarmių išlaikymo svarbą akcentavo Etninės kultūros globos

taryba (EKGT). Siekdama, kad gyvoji tarmių tradicija ir jos puoselėjimas Lietuvoje būtų
suvokiami kaip vertybė, kaip esmingas nacionalinės tapatybės pagrindas, EKGT teikė
Seimui pasiūlymą 2013-uosius skelbti Tarmių metais.85
Kaip kalbai, kaip tarmėms, lygiai taip ir kitoms etninės raiškos formoms svarbi
yra aplinka, kurioje tradicijos raiškai būtų sudarytos palankios sąlygos. Liaudies dainų
dainavimas taip pat priskirtinas prie nykstančios etnokultūrinės raiškos. Nes jis susijęs
su gebėjimais ir tradicija, kuri nyksta ir šeimose, ir kaimų ar miestelių bendruomenėse.
Tik kas ketvirtas studentas pažymėjo dainuojąs liaudies dainas.
Dar sykį apžvelgę studentų etnokultūrinės raiškos prioritetus, galime spręsti, kad
akademinis jaunimas linkęs pabrėžti šalies etnokultūrinę tradiciją reprezentuojančius
bruožus, atsispindinčius ir gamtiniame, ir etnokultūriniame, ir lingvistiniame pavelde.
Tyrimas patvirtino teorines prielaidas, kad ir asmens, ir šalies savitumas (tapatumas)
konstruojamas iš tradicinių bruožų, tradicinių išteklių, o ne iš modernių. Lietuviškosios
asmens ir šalies tapatybių panoramai būdingesnis lokalumas nei globalumas. Toks
tapatybių pobūdis artimas bendrosioms europinėms tendencijoms: lyginant Lietuvos
gyventojų atsakymus su vidutiniais Europos Sąjungos rodikliais galima pastebėti, kad ir
visoje Europoje vyrauja lokalinis tapatumas.86
3.3. Lietuvos išlikimo prognozės
Norėdami išsamiau ištirti akademinio jaunimo nuostatas tautiškumo išlaikymo
atžvilgiu, respondentų prašėme įvertinti Lietuvos išlikimo galimybes. Tautos išnykimo ar
išlikimo konstatavimas, nurodant konkretų metų skaičių, įgalina nustatyti prognozuojamą
išnykimo grėsmės artumą.
Nors studentų požiūris į lietuvių gebėjimus išsaugoti tautiškumą buvo skeptiškas,
lietuvių tautos išlikimo prognozės yra labiau optimistinės nei pesimistinės (žr. 3.5
paveikslą). Keturi iš dešimties respondentų įsitikinę, kad lietuvių tauta išliks, kol kas
nors gyvas bus žemėje, šeši iš dešimties - daugiau nei tūkstantį metų. 3 proc. apklaustųjų
nurodė, kad liko gyvuoti nedaug - vos penkiasdešimt metų, 14 proc. apklaustųjų numato
šimto metų gyvavimo laikotarpį, kas ketvirtas — penkis šimtus metų. Taigi susiduriame
su tam tikru prieštaravimu — pesimistinės tautos gebėjimo išsaugoti tapatumą prognozės
susiduria su gana optimistiniais lietuvių tautos išlikimo vertinimais. Gal tai reiškia, kad
bus tauta, kuri neturės esminių, dabar jai būdingų, tapatumo bruožų, t. y. tauta išliks, tik
jau kitokia? Moterų vertinimai kiek pesimistiškesni nei vyrų. Pavyzdžiui, kad lietuvių
tauta išliks tik penkiasdešimt metų, prognozuoja vienas procentas vyrų ir keturi — moterų.
Atitinkamai atsakymą, kad Lietuvių tauta gyvuos, kol „kas nors gyvas bus žemėje",
pasirinko 45 proc. vyrų ir 35 - moterų.
85Etninės kultūros globos taryba ragina 2013 metus skelbti Tarmių metais, http://alkas.lt/2010/10/29/etnineskulturos-globos-taryba-ragina-2013-tnetus-skelbti-tarmiu-metais/
86Kuzmickaitė, L. 2007. Lietuvos įvaizdis Europos sąjungoje ir kaimyninėse šalyse. Socialiniai pokyčiai
eurointegracijos procese. Vilnius. P. 115.
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3.5 pav,
Lietuvių tautos išlikimo prognozės (proc.)

50 metų

100 metų

500 metų

1000 metų

2000 metų Kol kas nors
gyvas bus
žemėje

Apžvelgę motyvus, kuriais respondentai grindė savo spėjimus (žr. 3.6 lentelę),
įsitikiname, kad Lietuvos išlikimo arba išnykimo prognozės taip pat dažniausiai siejamos
su gebėjimu išlaikyti tautiškumą arba j į prarasti (nurodė 12 proc. atsakiusiųjų). Tokiais
„rizikos veiksniais" studentai laiko vedybas su kitataučiais: „Lietuviai išvažiuoja, kuria
šeimas su kitataučiais ir perima jų kultūrą, o likę nusivylę skęsta degtinėje"; „Mūsų
papročiai pradedami grįsti užsienio tradicijomis, vedę (ištekėjusios) už užsieniečių
renkamės jų religiją, papročius, pavardes"; „Nes lietuvaitės teka už kitataučių ir gimsta
mažiau lietuvaičių"; „Žmonės užsienyje gyvena, ten kuria šeimas, kurios jau nebežino
apie Lietuvą nieko". Tokia motyvacija paryškina jau aptartą skeptišką studentų požiūrį j
tautiškumo išlaikymo perspektyvas. Tautiškumo tvermė - ir asmeninis, ir bendruomeninis
dalykas. Tautinio tapatumo išlaikymas susijęs ir su kultūrine, ir su demografine sklaida.
Nė vienas nenurodė priešingo atvejo — kad lietuvis veda ar lietuvė išteka už kitataučio ii
kitatautis mokosi lietuvių kalbos, lieka gyventi Lietuvoje ir auklėja savo vaikus lietuviais.
Nors tokių atvejų, be abejo, yra, bet vyrauja stereotipinis mąstymas, fiksuojantis vienos
krypties - nukultūrėjimo ir nutautėjimo - perspektyvas.
Analizuojant studentų atsakymus (žr. 3.6 lentelę) matyti, kad priežasčių, lemiančių
tautos išnykimą, nurodoma daugiau ir įvairesnių nei skatinančių tautos išlikimą.
Išvardydami savo atsakymų motyvus, studentai dažnai nurodydavo ne vieną, o kelias
lietuvių tautos nykimo priežastis, tiesiog visą kompleksą. Kalbos ir papročių praradimas
nurodomas kaip viena iš svarbiausių tautos nykimo priežasčių. Pacituosime kelių
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respondentų nuomones, pagrindžiančias jų prognozes: „Tendencijos akivaizdžios, vaikai
nepuoselėja lietuvių kultūros"; „Pastaruoju metu nutautėjimo procesai kėsinasi į lietuvių
tautos išnykimą, prasta demografinė padėtis"; „Niekam neįdomu išlaikyti tautiškumą";
„Lietuva labai nori suanglėti, daug anglizmo"; „Dėl kalbos nykimo ir kitataučių
skaičiaus"; „Perskaičiau, kad tiek laiko skirta gyvuoti lietuvių kalbai. Be kalbos negali
būti ir vieningos tautos"; „Paskutiniu metu vyksta susitapatinimas su Europa: vis labiau
prarandamas šalies savitumas, papročiai, ateina naujos šventės, maistas ir pan."; „Todėl,
kad tautiškumas nėra saugomas, mažėja grynakraujų lietuvių"; „Gyventojai skeptiškai
žiūri į tautiškumą, mažėja patriotizmas"; Nemokame savo piliečių gerbti, mylėti savo
kalbą ir ja didžiuotis". Dauguma pateikusių šias išvardytas priežastis nurodo gana trumpą
Lietuvos gyvavimo ateitį- 50 ir 100 metų.
3.6 lentelė
Lietuvių tautos tvermės motyvai
Priežastys, lemiančios lietuvių

Priežastys, lemiančios lietuvių

tautos išnykimą
Nutautėjimas, kalbos, papročių praradimas

tautos išlikimą
Gebėjimas išsaugoti tautiškumą

Vedybos su kitataučiais

Tėvynės meilė

Emigracija
Gimstamumo mažėjimas, mirtingumo didėjimas

Lietuvių vieningumas
Lietuvos istorijos faktai

Asimiliacija (tautų susiliejimas), globalizacija
Valstybingumo nykimas
Imigrantų gausėjimas
Ekonominė krizė

Politinė krizė
Nestabili pasaulio politinė, ekonominė padėtis
Savižudybės, žmogžudystės, girtuoklystė
Nutautėjimą ir prastą etninės kultūros (papročių, tradicijų) būklę konstatavo Švietimo
ir mokslo ministerija, 2009 m. lapkričio 19 d. patvirtinusi Etninės kultūros ugdymo
strategiją.87 Taip patvirtinama, kad per dvidešimt nepriklausomybės metų nesukurta
veiksminga etninės kultūros ugdymo sistema, o etninė kultūra netapo jaunimo savastimi:
„Nacionaliniu lygiu neišspręstas kokybiško etninės kultūros ugdymo prieinamumas
visiems mokiniams gali neužtikrinti tautinio tapatumo išsaugojimo."88
Su tautiškumo praradimu tiesiogiai siejasi ir kiti studentų gana dažnai nurodomi
Lietuvos išlikimo ar išnykimo motyvai. Kas dešimtas respondentas Lietuvos likimą sieja
su asimiliacija, tautų susiliejimu, globalizacija (11 proc. atsakiusiųjų): „Nes žmonės vis
labiau asimiliuojasi, pasirenka kitą kultūrą kaip savo pagrindinę"; „Todėl, kad viskas
suvienodėja ir liejasi į visumą"; „Optimistiškai gal pažymėjau per daug (1000 m.),
bet kai pasaulis dabar tapo toks globalus, žmonės maišosi; manau, kad po kokio 1000
m. ar mažiau, jei niekas nesikeis, virsime viena globalia visuomene be ryškių tautinių
tapatybių"; „Globalizacijos procesas, Europos Sąjunga skatina tautų maišymąsi"; „Sunku
87 Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2967&p_
k=l&pd=93047
m Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija. http://www3.Irs.lt/pls/inter/w5 shaw?p_r=2967&p_
k=l&p d=93047
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numatyti politinius įvykius, tačiau anksčiau ar vėliau kultūros labai sumiš ir bus sunku
atskirti kur kas"; „Vyksta totali globalizacija, kažkas valdo visas tautas"; „Vyksta totali
globalizacija, Sorošas valdo visas tautas". Globalizacija suvokiama kaip neišvengiamybė,
kuriai sunku ar iš viso neįmanoma pasipriešinti.
Globalizacija (sienų atsivėrimas, laisvas kapitalo ir žmonių judėjimas), respondentų
nuomone, lemia ir trečią pagal dažnumą tautiškumo praradimo priežastį - emigraciją ir
imigraciją. Studentai (7 proc.) nurodo emigraciją ir imigraciją kaip vieną iš svarbiausių
veiksnių, skatinančių tautos išnykimą. Štai tipiški pavyzdžiai: „Lietuviai bėga į užsienį o
Lietuvoje daugėja trečių šalių gyventojų"; „Bus kitataučių daug, lietuviai išvažinės, valstybė
nesudarys sąlygų gerai gyventi"; „Nes įstojom į ES, privažiuoja kiniečių"; „Todėl, kad
Lietuva dabar ES narė, vyksta laisvi gyventojų srautai, ir žmonės Lietuvoje taps Europos
dalimi su įvairių tautų gyventojais"; Jauni žmonės išvyks, nebebus kam pratęsti tradicijų";
„Jei bus didelė emigracija, liks seni žmonės, kurie numirs... Tai gali mūsų tauta ir išnykti".
Gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas taip pat blogina tautos išgyvenimo
prognozes: „Mažėja gyventojų skaičius dėl padidėjusios migracijos į užsienį, sumažėjęs
gimstamumas". Įdomu, kad tie patys veiksniai gali būti įvardijami ir kaip ilgo tautos
gyvavimo pagrindas. Štai studentas, nurodęs, kad lietuvių tauta išgyvens „kol kas nors
gyvas bus žemėje", rašo: „Kai bus nedaug lietuvių, bus labiau vertinamas ir bandomas
išsaugoti tautiškumas"; „Lietuviai maža tauta ir be galo tuo didžiuojasi".
Daugumą čia išvardytų tautos tvermės motyvų sieja vienas matmuo - tautiškumo
išlaikymas ar praradimas. Ir vedybos su kitataučiais, ir emigracija, ir imigracija, ir
globalizacijos skvarbą, studentų nuomone, padidina tautiškumo praradimo riziką.
Tik nedaugelis pažymėjo ekonomines ir socialinės destrukcijos aplinkybes, dėl kurių
Lietuva neturėtų ilgai išgyventi: „Todėl, kad Lietuvoj kuo toliau, tuo blogiau, nes žmonės
mažai turi socialinių garantijų ir išvažiuoja į užsienį."
Numačiusieji geras lietuvių tautos gyvavimo perspektyvas (tūkstantį ir daugiau metų)
savo ruožtu taip pat dažniausiai pateikia motyvus, susijusius su gebėjimu išsaugoti tautinį
tapatumą. Tik šiuo atveju pateikiami priešingi pavyzdžiai, rodantys tautiečių gebėjimą
išsaugoti tautiškumą. Daugiau nei trečdalis (35 proc.) apklaustų studentų pažymi lietuvių
sugebėjimus išsaugoti tautiškumą, mylėti Lietuvą, būti šalies patriotais. Pateiksime
keletą būdingų pasisakymų: „Nes lietuvių yra nors ir mažai, tačiau širdyje kiekvienas yra
tikras lietuvis ir toks išliks"; „Nes daug dėmesio skiria kalbos ir papročių išsaugojimui,
bet lietuvių per mažai, kad jų nesurytų kitos tautos"; „Kol bus gyvas koks patriotas";
„Nemanau, kad ji gali taip nutautėti, kad nebeliks Lietuvos Respublikos"; „Nes lietuviai
nuo senų laikų stengėsi būti nepriklausomi"; „Nes visada bus lietuvių patriotų, kurie
gaivins tautą"; „Yra ir tokių, kurie tikrai myli Lietuvą"; „Lietuviai bet kur išgyvens";
„Nors Lietuva ir praranda savo „tautiškumą", išskirtinumą, tačiau ji neišnyks"; „Manau,
kad lietuviai auklėja savo vaikus lietuviškai, todėl ir išgyvens"; „Lietuviai nuo seno
kovojo už savo tautiškumą, tik tą reikia įdiegti vaikams"; „Lietuviai bet kur išgyvens".
Globalizacijos veiksnys šiame kontekste nurodomas kaip privalumas, kaip veiksnys,
prisidedantis prie tautiškumo išsaugojimo: „Mūsų yra dabar visame pasaulyje";
„Manyčiau, kad išgyvens dar ilgiau (pažymėjo 2000 metų (aut.), nes, tarkim, antro
pasaulinio karo metu emigravę žmonės sugrįžta ir laiko save lietuviais".
Taigi tyrimo duomenys rodo, kad ir Lietuvos gyvavimo, ir jos išnykimo prognozės
siejamos su sąmoningomis tautiečių pastangomis išlaikyti tautiškumą, tautinį tapatumą.
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Dalis atsakymų tiesiogiai nurodo tautinį sąmoningumą kaip vieną svarbiausių valstybės
išlikimo veiksnių: „Lietuviai yra pakankamai užsispyrę ir sąmoningi, kad nepamirštų ir
nenuvertintų savo gimtinės ir kalbos"; „Manau, visada bus žmonių, kurie liks ištikimi
lietuviškoms tradicijoms, kalbai ir neleis išnykti tautai"; „Kol bus lietuvių patriotų, tol
gyvuos Lietuva". Respondentai aiškiai konstatuoja, kad tik nuo konkrečių pastangų
priklausys lietuviškos tapatybės tvermė. Bet tas pastangas jie dažniau sieja ne su asmenine,
o su kolektyvine atsakomybe arba mano, kad jų turi imtis asmenybės - vedliai, patriotai,
įkvėpėjai: „Manau atsiras žmonių, gebančių suburti tautą"; „Visada atsiranda tų žmonių,
kurie bando išsaugoti tautiškumą, manau, ir ateityje atsiras tautos vedlių, kurie neleis
Lietuvai pradingti iš pasaulio žemėlapio".
Remiamasi ir istorija kaip argumentu, patvirtinančiu Lietuvos ir lietuvių gyvybingumą:
„Nes istorija taip parodė - mes gajūs"; „Mes nenužudomi dunkanai mclaudai esam";
„Manau, kad lietuviai, turėdami tokią istoriją, niekados neišnyks"; „Tai rodo mūsų tautos
istorija: tremtys, okupacijos ir t. t."; „Užtenka paskaityti Lietuvos istoriją ir ką ji jau
iškentėjo-ji tebegyvuoja, gyvuos tol, kol mirs paskutinis lietuvis". Lietuvos istorijos faktai:
ir pergalės, ir pralaimėjimai, ir tremtys, tampa tautinį tapatumą tvirtinančiu veiksniu.
Tautinį tapatumą artina religiniam jo gyvybingumo patvirtinimo formuluotės. Ir vieną,
ir kitą identifikaciją sieja tikėjimo veiksnys. Studentai rašo: „Nes tikiu, kad yra nemažai
lietuvių, kurie didžiuojasi, kad yra gimę Lietuvoj"; „Aš taip jaučiu"; „Noriu tuo tikėti";
„Todėl, kad mes išliksim"; „Pagal „sveiką protą" mūsų tauta jau turėjo išnykti. Kažkas
turi būti mūsų tapatume. Kol to neprarasime, tol gyvensime". Dažniausiai tikėjimu ar
jautimu savo pasirinkimą grindžia prognozuojantys pačias geriausias lietuvių tautos
gyvavimo perspektyvas. 7 proc. respondentų, paklausti, kokiais argumentais aiškintų
tautos tvarumo perspektyvas, tiesiog teigia, kad nemano, jog Lietuva išnyks, ir išsamiau
savo nuomonės nepagrindžia.
Mažiau radome studentų pasisakymų, Lietuvos tvarumo perspektyvas siejančių su
objektyviais veiksniais, tokiais kaip gyvenimas gimtojoje žemėje ar valstybingumo
tvirtumas: „Tauta labiau priklauso nuo gyvenamos teritorijos, jei gimus Lietuvoje — tai
būsi lietuvis"; „Valstybingumas garantuos tautos išlikimą".
Taigi tapatumo tvermės motyvacijos analizė atskleidžia, kad respondentai tautos
gyvybingumo tvirtumą labiau sieja su vidiniais veiksniais nei su išoriniais. Vidiniai
veiksniai - tai sąmoningas tautiškumo palaikymas ir kultivavimas kaip atsvara
globalizacijai, asimiliacijai ir kitoms tautiškumą slopinančioms tendencijoms. Rečiau
nurodomi išoriniai veiksniai, tokie kaip globalizacija.
Norėdami išsamiau atskleisti respondentų motyvaciją, studentų prašėme parašyti
grėsmes, kurios, jų nuomone, artimiausiu laiku gali ištikti Lietuvą.
Grėsmės, galinčios kilti šaliai, pirmą kartą apibūdintos 1992 m. grupės mokslininkų
parengtoje „Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo koncepcijoje". 1994 m., aptariant
Lietuvos nacionalinio saugumo strategiją, išvardytos potencialios grėsmės nacionaliniam
saugumui. Tai grėsmės valstybės saugumui, ekonominiam saugumui, visuomeniniam
saugumui, ekologinės ir karinės grėsmės.89 Išvardytos grėsmės apima gana platų galimų
pavojų spektrą. Suprantama, kiekvienas laikotarpis turi savo pavojų ir grėsmių ribas, o jų
numatymas, suvokimas ir įvardijimas priklauso nuo esamos padėties įvertinimo.
89 Morkūnienė J., Morkūnas Z. V. 1994. Lietuvos nacionalinio saugumo prioritetai ir subjektas. Lietuvos
nacionalinis saugumas: teorija ir realijos. Vilnius; filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. P. 55.
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Mūsų apklausto akademinio jaunimo išvardytos grėsmės Lietuvai tarsi atitinka
mokslininkų apibrėžtąsias (žr. 3.6 paveikslą). Vis dėlto nūdienos politinės, ekonominės ir
socialinės aplinkybės koreguoja bendrąsias potencialias grėsmes, suteikia joms konkretų
turinį, iškelia konkrečiam laikotarpiui būdingas grėsmes.
Daugiausia-beveik trečdalis apklaustųjų-artėjančiomis grėsmėmis įvardįjaekonominius
veiksnius - ekonominę krizę, skurdą, bedarbystę, infliaciją: „Ištiks didelė ekonominė krizė,
po 30 metų lietuvių Lietuvoje liks 60 procentų mažiau nei dabar"; „Ekonominė krizė, pinigų
nuvertėjimas ir kainų kilimas"; „Gyventojai gyvens skurde. Dauguma išvyks iš Lietuvos".
Turėtume pridurti, kad apklausos metu pasaulinė ekonomikos krizė dar vos tik buvo
prasidėjus, bet neabejotinai jau veikė mūsų respondentų vertinimus.
3.6 pav.
Grėsmės, kurios artimiausiu metu gali ištikti Lietuvą (proc.)
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GyventojųPolitinėsEmigracija
Nutautėjimas Ekonominės
skaičiausgrėsmėsgrėsmės
mažėjimas
Respondentai išvardija dvejopas ekonomines grėsmes. Vardija vidines pabrėždami
valdžios nepajėgumą ir konkrečių komercinių struktūrų piktnaudžiavimą: „Viską
praris korupcija ir Vilniaus prekyba"; vardija ir išorines, susijusios su kaimyninių
valstybių ekonomine politika ir jos neigiamomis pasekmėmis Lietuvai: „Rusijos
grėsmė (ekonominis spaudimas vis didės), vidiniai konfliktai, visiška valdžios krizė";
„Energetinis priklausomumas nuo Rusijos, ekonominė stagnacija"; „Kils krizė arba
Rusija užgrobs".
Yra ir bendro nusivylimo apraiškų, nors neįvardijamos konkrečios priežastys: „Žmonių
nusivylimas valdžia ir gyvenimu Lietuvoj"; „Visiškas žmonių netikėjimas Lietuva".
Katastrofos nuotaikos apsiriboja bendru prastos ekonominės padėties konstatavimu,
jos retai išplečiamos pasauliniu mastu: „Trečias pasaulinis karas."
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Antroje vietoje pagal dažnumą atsakymai, rodantys rūpestį dėl tautinio tapatumo,
kalbos praradimo. Tokią nuomonę reiškė ketvirtadalis respondentų: „Susiliejimas į
bendrą Europinę kultūrą"; „Kalba - anglų kalba (Vilniuje - be abejo, visur aplinkui
girdima rusų kalba)"; „Kalboje atsirandantys kitų tautų kalbos motyvai, kitų tautų
papročiai"; „Anglų kalbos įsigalėjimas"; „Jau ištiko. Plastikinė kultūra"; „Papročių
išnykimas".
Su tautinio tapatumo išlaikymu ar praradimu susijusi ir trečioji pagal atsakymų
dažnumą emigracijos grėsmė, kurią nurodė kas dešimtas apklaustasis: „Lietuviai, jei
jau išvažiavo į užsienį padirbėti, būtinai persivers, tokie jau mes esam"; „Emigracija,
depresija, savižudybės, nusikalstamumas, moralinė žmonių degradacija".
Tyrimai rodo, kad atgimimo metu, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo
koncepcijos kūrimo metais Lietuvos gyventojų emigracija dar tik buvo prasidėjusi, todėl
nebuvo vadinama potencialia grėsme nacionaliniam saugumui. Mūsų apklausos metu,
praėjus beveik dviem dešimtmečiams, emigracija jau buvo įgavusi didelį mastą, todėl
ir mūsų apklaustieji studentai ją pažymi gana dažnai, nurodo kaip vieną iš svarbiausių
tautiškumo praradimo ir šalies išnykimo veiksnių.
Kitokias grėsmes (politinę krizę, demografinę krizę) nurodė nedaug respondentų vienas iš dešimties. Tik vienas kitas procentas apklaustųjų minėjo grėsmes, susijusias
su ekologija, sveikata, religijos krize, moralės krize, susvetimėjimu. Grėsmės tautiniam
tapatumui nesiejamos su religijos išlaikymu. Tik nedaugelis pažymi dvasinių dalykų
svarbą tautos išlikimui
Galima sakyti, kad atgimimo laikotarpiu mokslininkų deklaruotos grėsmės
dabartiniame socialiniame ekonominiame kontekste yra koreguojamos: akademinis
jaunimas daugiau rūpinasi ekonominiais dalykais, o karinės grėsmės respondentai
beveik nepastebi. Iš tiesų apklausos duomenys rodo, kad akademinio jaunimo požiūriu
ekonominės grėsmės nusveria visas kitas - politines, karines, ekologines ir kitokias.
Palyginę atgimimo metu mokslininkų nustatytąsias grėsmes su mūsų apklausto
jaunimo nuostatomis, matome, kad anksčiau mokslininkų deklaruotos grėsmės buvo
nesukonkretintos ir į jas buvo neatsižvelgta arba nepakankamai atsižvelgta formuojant
valstybės politiką. Suprantama, besikuriančiai jaunai valstybei buvo svarbu užtikrinti
savo saugumą, ir pagrindiniai akcentai teko karinei ir politinei sferoms. Lietuvai

įsijungus į NATO ir Europos Sąjungą, politinių ir karinių grėsmių sumažėjo, bet
suaktualėjo kitokio pobūdžio pavojai. Plečiantis globalizacijai ir vis didesnį mastą
įgaunant emigracijai, didesnės svarbos įgijo tautiškumo, tautinio tapatumo išlaikymo
problemos.
Tautinio tapatumo raišką lemia daugybė veiksnių ir aplinkybių. Galima būtų
pažvelgti į tautiškumo siekimą ir raišką pasitelkiant vadovėlinę socializacijos veiksnių
analizę.
Neigiami veiksniai - grėsmės, trukdymai, draudimai, kai demonstratyviai trukdoma
ir draudžiama teigiama, tautiškumą ar tautinį tapatumą skatinanti veikla. Tokie draudimai
galėjo paveikti aktyvių asmenų apsisprendimą, t. y. tą visuomenės dalį, kuri savarankiškai
mąstė ir gebėjo analizuoti, vertinti ir pasirinkti. Toks poveikis, skatinantis tautiškumą
kaip atsaką į draudimus, buvo būdingas sovietinei sistemai, pagrįstai draudimais ir
autoritariniu valdymu. Galima sakyti, kad tautiškumo, tautinio tapatumo raiškos atžvilgiu
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sovietinės sistemos žmonės dėl draudimų ir bausmių sistemos (socializacija slopinant90)

turėjo didesnę tikimybę įgyti pasipriešinimo tapatumus / identitetus. Tautiškumo
teigimas sovietiniais metais buvo atsvara neigiamai sovietinės valdžios praktikai kovoti
su tautinėmis vertybėmis. Pasipriešinimo tapatumas, suformuotas sovietiniais metas,
labiau skatino apibrėžti save per neigiamą santykį su kitais tapatumais, juos neigiant
ir hipertrofuotai įtvirtinant savąjį, paremtą gynyba (kadangi buvo puolamas), bet ne
pozityvų, paremtą kūryba. Teigiamas tapatumas - tapatumas nepriešinant savęs su kitais,
bet teigiant: tai tapatumas, paremtas pasitikėjimu savo kraštu, savo krašto vertybėmis.
Sovietinės autoritarinės socializacijos pasekmes galima įžiūrėti iki šiol: nerandame arba
sunkiai randame požymius, būdingus savam tautiniam tapatumui, vyrauja savinieka,
nepasitenkinimas savo kraštu ir tautiečiais. Tai atspindi ir šio tyrimo duomenys.
Teigiami veiksniai, arba tautine kryptimi veikianti, tautiškumą skatinanti socializacija
-tai patriotizmą, pasididžiavimą savo šalimi ir jos žmonėmis skatinanti veikla, susijusi su
visuomenės švietimu, prusinimu, auklėjimu. Tokį darbą nepriklausomybės metais turėjo
atlikti atgimimo pradžioje kuriama tautinė mokykla. Tačiau to įgyvendinti nepavyko, nes
nugalėjo ne tautinės, o liberalios pakraipos mokyklos koncepcija.91
Išvados
Apibendrinant galima pasakyti, kad ir Lietuvos švietimo sistemoje, ir žiniasklaidoje
nepakanka teigiamos tautiškumą skatinančios socializacijos, o mūsų tyrimas atskleidžia
ir paryškina bendras neigiamas nuostatas tautiškumo tvermės atžvilgiu. Mūsų tyrimo
duomenys, rodantys jaunimo nepasitikėjimą, netikrumą, abejones dėl tautiškumo
raiškos, leidžia teigti, kad jiems trūksta aiškios vizijos, apimančios tautinės tapatybės

išlaikymą, raišką ir sklaidą, galbūt tokios, kokią skelbė kultūrologas ir religijotyrininkas
G. Beresnevičius. Lietuvos išlikimo / išnykimo prognozės taip pat dažniausiai siejamos
su tautinės savimonės, tautinio tapatumo išlaikymu ir plėtra. Grėsmes Lietuvos išlikimui
akademinio jaunimo atstovai sieja ir su ekonominiu krašto pajėgumu, ir su tautiškumo
išlaikymo gebėjimų trūkumu, ir su spartėjančia emigracija.
Taigi duomenys rodo, kad tautinio tapatumo išsaugojimas yra svarbus jaunimo
tautinio sąmoningumo diskurse. Tyrimas atskleidė aiškias akademinio jaunimo
nuostatas, pasireiškiančias susirūpinimu tautos, tautiškumo išsaugojimu ir raiška.
Tautinis tapatumas - svarbi vertybė mūsų respondentams; jie rimtai interpretuoja
grėsmes ir pavojus, kuriuos įžvelgia lietuviškumo tvarumui. Lietuvišką tautinę
tapatybę, palyginti su kitomis tautybėmis, respondentai suvokia kaip trapią ir
pažeidžiamą. Akademinis jaunimas savo tautiečiams dėl tautiškumo išlaikymo kelia
didesnius reikalavimus, dažniau pastebi neigiamus savo tautiečių bruožus nei kaimynų,
o Lietuvos išlikimo / išnykimo prognozes dažniausiai sieja su gebėjimu išlaikyti
tautiškumą arba jį prarasti.

90Broom, L., Bonjean, Ch., Broom, D. H. 1992. Sociologija. Esminiai tekstai ir pavyzdžiai. Kaunas: Littera
Universitatis Vytauti Magni. P. 85.
91Pro memoriam Meilei Lukšienei: pokalbis su kun. Arūnu Peškaičiu. http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2009-1 l-04-pro-memoriam-meilei-luksienei-pokalbis-su-kun-arunu-peskaiciu-ofin/34696
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IV. AKADEMINIO JAUNIMO KULTŪRINĖS NUOSTATOS:
KULTŪRINIŲ MEMŲ PAIEŠKA IR RAIŠKA
4.1. Kultūrinės memos samprata
Visuomenę suprantant kaip tam tikrą sistemą, anot Jeano Baudrillard'o, postmoderno
amžiuje Jos elementų instinktyvios funkcijos ribojamos kultūros". Jo manymu, kultūra
atlieka ir tam tikrą visuomenės taurinimo funkciją.92 Lietuvos, kaip ir kiekvienos
visuomenės, kultūra gyvuoja perimant kultūriniame pavelde slypinčiąpasaulėjautą. Anot
W. Grisvvold, klasikinis kultūros apibrėžimas aprėpia keturis dalykus: normas, vertybes,
tikėjimus ir simbolius.93 Jie gali slypėti įvairiuose praeities aprašymuose, literatūrinėje
kūryboje, pasakose, mituose. Ši autorė pastebi, kad XX a. paskutiniame dešimtmetyje
sociologai įtraukė į vartoseną penktą elementą - raišką (practices) ir kad kiekvienas
akademinio pasaulio atstovas kultūrą apibūdina kaip tam tikrą „sritį idėjų ir objektų"94.
Šis penktasis elementas neišvengiamai patenka į tyrinėjimų lauką, nes Lietuvoje, kaip ir
daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių, galima pastebėti specifinių kultūrinių nuostatų
raišką ir jos pokyčius, ypač visuomeninių sanklodų lūžiuose, įvykusiuose XX a. pabaigoje.
Tiriamas šių dienų akademinis jaunimas - pirmoji karta po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvoje, turinti perimtas ir konstruojamas kultūrines nuostatas. Kalbėdamas apie
kultūros diskursą, lenkų kilmės sociologas Dariuszas Galasinskis pastebi, kad kultūros
sudedamosios dalys nėra neginčijamai aiškios ir nėra „paruoštos jų perpratimui". Jo
manymu, „greičiau kultūrai priskirtini reikšmingos raiškos (practices) produktai, ypač
tokios kaip kalba".95

Šiuolaikinių sociologinių teorijų autoriai ir tyrimų atlikėjai į kultūrą ir kultūrines
nuostatas žvelgia įvairiai. Marksistinės tradicijos kultūros sociologijoje yra postuluojama,
kad religija, menas, idėjos, teisė ir kultūra apskritai yra materialiosios tikrovės produktas,
antstatas ir, jų supratimu, tik taip galima juos nagrinėti. W. Griswold manymu, pagal
šią paradigmą priežastinių ryšių paieška vyksta „iš žemės į dangų", o ne iš „dangaus
į žemę". Jos nuomone, ypač tai akivaizdu populiariosios kultūros tyrimuose, kai šios
krypties sociologai kritikuoja masinės kultūros produktus ir akcentuoja, kad kultūros
produktai, tapdami preke, varžo vartotojų protestą, verčia juos susitaikyti su tų produktų
egzistavimu. Todėl marksistinės pakraipos sociologai neigiamai interpretuoja kultūrinės
industrijos terminą. Tai iliustruodama, ji pateikia Theodoro Adorno populiariosios
kultūros tyrimų interpretavimo pavyzdį: Adorno užsipuolė radijo muziką, kurią gamina
ir platina kultūrinės industrijos, argumentuodamas, kad populiari radijo muzika, kartu ir
džiazas, yra vien tik pakartojimai, skatinantys auditoriją žavėtis atpažįstamais dalykais.96
Posovietinėse šalyse, kartu ir Lietuvoje, labai gajus materialistinis požiūris į kultūrą, kai
manoma, kad reikia apriboti kūrėjų laisvę ir riboti kūrybinių industrijų veiklą.
92Boudlrillard, J. 2005. The system o/oĄ/ec/.London:Verso P. 48.
93Griswold, W. 2004. Cuttures and Societies in a Changing World.. London: Sage Publication. P. 3.
94Ten pat. P. 4.
95Barker, Ch. and Galasinski, D. 2003. Cultural Studies andDiscourse Anafysis. London: Sage Publication.
P. 3-^.
96Griswold, W. 2004. Cultures and Societies in a Changing World. London: Sage Publication. P. 34-35.
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Siekdami per daug nesureikšminti socialinio pasaulio ir kultūrinių objektų
santykio, šiuolaikinės nemarksistinės pakraipos sociologai įtraukia į diskursą kūrėjų
ir kultūros vartotojų / suvokėjų santykio analizę. Postmoderno vertybės „derinamos su
pasirinkimais ir gyvenimo stilių formuojančiomis nuostatomis".97 W. Grisvvold siūlomą
kultūrinio deimanto modelį, atitinkantį rombą, kurio priešinguose kampuose jungiami
kūrėjas ir vartotojas bei kultūrinis objektas su visuomene, Victoria D. Alexander papildo
tarpininkais, kultūros ir meno produktų platintojais, nes, jos manymu, visuomenei,
kūrėjams ir vartotojams svarbu, kaip organizuojama ši veikla.98 Jų teigimu, pagal
šiuolaikinę simbolinės sąveikos (symbolic interaction) teoriją kiekvienas individas
visuomenėje yra atviras įtakai." Kultūrinės industrijos produktų platinimo veikla
plėtojama atsižvelgiant į kultūros vartotojų nuostatas ir poreikius, kurie ne tik veikia
kultūros produktų rinką, bet ir formuoja tam tikrus kultūrinius vienetus, išreiškiančius
atitinkamą kultūrinę terpę. Organizuojant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio
ir Vilniaus - Europos kultūros sostinės renginius buvo pasitelktos didelės kūrybinių

industrijų pajėgos siekiant ne tik skleisti informaciją, bet ir formuoti žinių apie Lietuvą
bei kultūrinių nuostatų naują kokybę.
Nina Witoszek, tyrinėdama norvegų kultūrines nuostatas ir jų prigimtį, išskiria
pastovius pasaulėvaizdžio vienetus, kurie atsiradę ne išnyksta, bet plėtojasi ir ilgainiui
keičiasi, ir yra tam tikri kultūrinio paveldo perteikimo būdai, tarsi perteikėjai arba
nešiotojai. Juos mokslininkė pavadino memomis.100 Jos manymu, mema ^mėme) yra
pastovi visuotinių bendruomenės nuomonių ir vertybių radimosi priežastis, todėl memų
samprata daugiareikšmė: l)jose glūdi socialinė atmintis, pasaulėvaizdžio elementai, kurie
tolydžio saugo ir perteikia bendrą tapatumą ir bendras krizes, 2) jos keliais atžvilgiais
svarbios kaip „tautinės memos", nes pasireiškia daugelyje nevienodų kultūrinių kontekstų,
nes kilusios iš tautinės bendruomenės ir apibrėžia tos bendruomenės šaknis, nes joms
atliepia visuomenė, nes susistemina bendruomenės praeitį, 3) kaip bendrų vertybių
skleidėjos, memos yra ir kultūros „kontroliniai mechanizmai", teikia etines ir estetines
taisykles interpretuojant kultūrinės bendruomenės reiškinius, 4) memos plinta viešais
ir neviešais kanalais: per šeimą, socialines ir religines institucijas, švietimo sistemą,
meną, literatūrą, komunikacijos priemones ir pan., 5) galutinis kriterijus, lemiantis, koks
vaizdinys ar siužetas yra mema, priklauso nuo to, ar objektas geba išreikšti, kaip šiandien
suvokiamas visuomenės tikėjimas, nuomonės, baimė, įsipareigojimai ir lūkesčiai. Kad
taptų „tautine mema", vaizdiniai, simboliai, mitai ar ritualai turi funkcionuoti tarsi tautos
likimo nešiotojai.101
Nagrinėdami Lietuvos akademinio jaunimo kultūrines nuostatas, pagal N. Witoszek
pasiūlytą modelį galime išskirti jas formuojančius pasaulėvaizdžio vienetus, Lietuvos
kultūros elementus, „tautines memas" kaip bendrų vertybių skleidėjas. Terminas
„mema" (mėme) atsirado XX a. paskutiniame ketvirtyje ir sociologijos žodyne
97Gibbins, J. R., Reimer, B. 1999. The Politics ofPostmodernity. London: Sage Publication. P. 100.
98Alexander, V. D. 2003. Sociology of the Arts, Explohng Fine and Popular Forms. Oxford: Blackwell.
P. 62.
99Grisvvold, W. 2004. Cultures and Societies in a Changing World. London: Sage Publication. P. 62.
"'" Witoszek, N. 2006. Norvegai. Gamtos mitologijos. Vilnius: Versus Aureus. P. 11.
101 Ten pat. P. 164.
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pateikiamas kaip kultūros perdavimo būdas, galintis varijuoti ir aktualizuoti tam tikrus
kultūros simbolius.102 Sociologinis kultūrinių memų atpažinimas pirmiausia siejasi su
tais vaizdiniais, simboliais, mitais, ritualais ir kitomis raiškos formomis, kurias konkreti
visuomenės grupė žino ir emociniu lygmeniu palankiai vertina.
Memos, palyginti su mitais, turėtų būti bendresnio pavidalo. Jeigu tautoje
mitologizuojami konkretūs įvykiai ar asmenybės, tai, kaip pastebi A. Nikžentaitis,
tautinių mitų „nunykimą ir naujų atsiradimą lemia iš esmės tos pačios priežastys, kurios
sukuria mitus, t. y. kintančios istorinės sąlygos, keičiančios tiek pačią visuomenę, tiek jos
siekiamus realizuoti tikslus".103 \ klausimą, kodėl vieni mitai sėkmingai transformuojasi,
o kiti nugrimzta užmarštin, galima atsakyti ir taip: visuomenės kaitoje išlieka tam tikros
pamatinės vertybės memų pavidalu, nors jų skleidimo būdai kinta. Laisvė, kaip vertybė,
yra akivaizdžiausia Lietuvos tautos laisvės memos išraiška, nors laisvės šaukliai keitėsi
ne tik konkrečiais tautos gyvavimo laikotarpiais, bet ir jos atmintyje.
Tiriant studentų kultūrines nuostatas, pirm iausia bu vo naudoj ama tęstinio reitingavimo

skalė nuo 1 iki 10 (nuo labai neigiamai iki labai teigiamai). Prašyta pažymėti vieną iš
dešimties vertinimo balų ties išvardytais kultūrinių nuostatų indikatoriais: istorinėmis ir
šių dienų asmenybėmis, istoriniais įvykiais, šalimis. Atvirais klausimais buvo siekiama
aprėpti kuo daugiau kultūros sričių, patinkančią literatūrą, muziką, lietuviškumo
supratimą, gamtos mitologijas, religingumą, požiūrį į laisvę, su tuo susijusias represijas.
Tyrimo rezultatai pateikiami konkrečių kultūrinių nuostatų įvairių mokslų ir laikotarpių
interpretavimo kontekste.
4.2. Laisvės memos atpažinimas ir raiška
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykiai apklaustam akademiniam jaunimui
pažįstami iš vadovėlių ir šeimos narių, dalyvavusių tuose įvykiuose, pasakojimų. Tirtąjai
kartai visi su Lietuvos laisvės siekiais susiję įvykiai yra istoriniai, nes dabartinių studentų
socializacija vyko atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos laisvės, kaip vertybės,
funkcionavimo ir jos perimamumo atskleidimas gali būti įvardijamas laisvės memos
atpažinimu ar jo paieška. Laisvės memos, kaip ir kitų memų, perimamumas vyksta
socializacijos procese.
Akademiniam jaunimui buvo pateiktos vertinti šios su laisva Lietuva susijusios
istorinės asmenybės: Lietuvos karalius Mindaugas, Lietuvos didysis kunigaikštis
Gediminas, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, karalius Jogaila, karalienė Bona,
karalius Žygimantas Augustas, karalienė Barbora Radvilaitė, Adomas Mickevičius, Jonas
Basanavičius, Vincas Kudirka, Antanas Smetona, Steponas Darius ir Stasys Girėnas, o kad
galėtume palyginti - su Lietuvos laisvės praradimu susijęs Antanas Sniečkus; istoriniai
įvykiai: Žalgirio mūšis, Liublino unija, įjungimas į Rusijos imperiją 1795 m., 1863 m.
sukilimas, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1918 m. vasario 16 d., Vilniaus ir jo
krašto netektis 1920 m., Lietuvos okupavimas 1940 m., Sąjūdžio susikūrimas 1988 m.,

1112 OxfordDictionary ofSociology. 2005. Oxford University Press. P. 402.
103 Nikžentaitis, A. 2002. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius: Aidai.
P. 127.
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. Vertindami Lietuvos istorines
asmenybes ir istorinius įvykius 10 balų (nuo labai neigiamai iki labai teigiamai) tęstinio
reitingavimo skale, studentai aukščiausius balus suteikė įvykiams, lėmusiems Lietuvos
laisvę ir laisvos valstybės ar jos laisvės siekusioms istorinėms asmenybėms.
Tirtas akademinis jaunimas teigiamiausiai vertino, t. y. skyrė didžiausius balus,
XIX a. pabaigos tautinio Atgimimo ideologui, „Tautiškos giesmės", tapusios Lietuvos
valstybės himnu, autoriui Vincui Kudirkai ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui
Jonui Basanavičiui (žr. 4.1 lentelę).
4.1 lentelė
Akademinio jaunimo istorinių asmenybių vertinimų hierarchija pagal tęstinio
reitingavimo skalę (10, 9 ir 8 balų sumos išraiška proc.)
Eil.
Nr.

Istorinės asmenybės
Mindaugas

1.
2.

Gediminas
Vytautas Didysis

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jogaila
Karalienė Bona

10.
11.
12.

Vincas Kudirka
Antanas Smetona
Steponas Darius ir Stasys Girėnas

13.

Antanas Sniečkus

Žygimantas Augustas
Barbora Radvilaitė
Adomas Mickevičius
Jonas Basanavičius

10, 9 ir 8 balų

Rangas

suma (proc.)

(vieta)
5
4
4
9
10
8
6
4
2
1
7
3
11

70
72
72
37
24
43
59
72
84
86
52
83
18

Kaip rodo duomenys, V. Kudirkos ir J. Basanavičiaus vertinimai aukštesni nei
tarpukario Lietuvos lakūnų, įveikusių Atlanto vandenyną, S. Dariaus ir S. Girėno
vertinimai. Daugiau nei perpus žemesniais balais vertinamas Gediminaitis Jogaila,
palyginti su jo seneliu Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Gediminu ir Jogailos pusbroliu
Vytautu Didžiuoju. Vytautas Didysis daugumai tiriamųjų asocijuojasi su Lietuvos laisvės
siekiais, o Jogaila - atvirkščiai, su jos praradimu. Istoriko A. Nikžentaičio nuomone,
Maironis, 1906 m. Peterburge išleidęs „Lietuvos istoriją", pirmą kartą visų Lietuvos ir
dabarties nesėkmių kaltininku padarė Jogailą, todėl „Maironį, be abejonės, galima laikyti
neigiamo Jogailos įvaizdžio kūrėju, antįjogailiško kulto Lietuvoje įkvėpėju".104 Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Vytauto priešprieša Lenkijos karaliui Jogailai, įsigalėjusi tarpukario
Lietuvoje, sovietmečiu išliko panaši, nors buvo griaunamos Vytauto skulptūros, 1930 m.
pastatytos visoje Lietuvoje. Giedrė Mickūnaitė mokslinėje studijoje „Vytautas Didysis.
Valdovo įvaizdis" pažymi, kad sovietmečiu Justino Marcinkevičiaus trilogijoje „Vytautas
iškyla kaip tautos didvyris, o nuotykiniai epizodai net trumpam neišeina už ypač lietuvių

104 Nikžentaitis, A. 2002. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius: Aidai.
P. 102.
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tautai nusipelniusio valdovo įvaizdžio ribų. Vadinasi, Vytauto įvaizdis tebėra gajus,
įpareigojantis ir istorinę vaizduotę ribojantis konstruktas".105 Vytauto Didžiojo įvaizdis,
ne tik tautiniu, bet ir pilietiniu atžvilgiu, lietuvių sąmonėje pirmiausia išreiškia Lietuvos
laisvės memą, ir mėginimai menkinti jo asmenybę ar istorinį jo vaidmenį nedaro įtakos
jo vertinimui. Todėl dažnas studentas jį priešpriešina kitai valstybei labiau nei Lietuvai
nusipelniusiam karaliui Jogailai. Apskritai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, tiek Algirdo,
tiek Kęstučio, vaikai buvo panašiai auklėjami ir atstovavo to meto LDK kultūrinėms
nuostatoms. Tai, kas dabartinėje visuomenėje suvokiama kaip kultūros ar civilizuotumo
požymis, Jogailos ir Vytauto valdymo laikotarpiu buvo interpretuojama kaip kultūros
stoka ar mažų mažiausiai keistenybė. Pavyzdžiui, lenkų istorikai iš istorinių šaltinių
nustatė, kad Jogaila dėvėjo „balintos drobės marškinius, pilko audinio drabužius.
Kasdien skutosi, o skustuvą, žirklutes, šepečius ir dramblio kaulo šukas kelionėse visada
turėjo su savimi. Pagaliau jis naudojosi lininėmis nosinėmis. Savo lenkiškos aplinkos
nuostabai taip pat dažnai maudėsi, paprastai kas trečią dieną, kartais dažniau".106 Lenkų
tyrinėtojas R. Rzeszotekas naujausioje studijoje apie Lietuvą „Vytis Lietuvą" pastebi,
kad ginčijantis apie pusbrolių indėlį į pergalę Žalgirio mūšyje nėra skirtumo, „ar pergalės
tėvu pavadintum Jogailą, ar Vytautą abu jie — lietuviai..."107
Akademinis jaunimas, vertindamas šias asmenybes, daugiausia remiasi bendrojo
lavinimo mokyklose įgytomis žiniomis, kurių pateikimas kartais griežtai skiriasi
priklausomai nuo to, kuria kalba mokomasi. Gediminas Zemlickas straipsnyje, skirtame
Česlovui Milošui po jo mirties, rašo: „Istorinė sandrauga, kurios istorinis vardas Abiejų
Tautų Respublika, lenkiškuose vadovėliuose staiga virsta tiesiog Lenkijos praeitimi.
Lietuvos didysis kunigaikštis, būsimasis Lenkijos ir Lietuvos Karalius Jogaila lenkiškose
mokyklose pateikiamas kaip kilnumo ir taurumo pavyzdys, o jo pusbrolis Vytautas visada
pristatomas kaip santarvės ir ramybės drumstėjas, tikras piktadarys, [domiausia, kad
lietuviškose mokyklose Vytautui piešiama kilnumo ir riteriškumo aureolė, o jo pusbrolis
Jogaila pateikiamas kaip tikrų tikriausias lenkų politikos įnagis. Ar bereikia sakyti,
kad baigusieji lenkų ir lietuvių mokyklas neranda bendros kalbos ir istorijos požiūriu,
ir tarpusavio santykiuose, gyvena pagal ypatingos optikos suformuotą santykį su savo
valstybės praeitimi."108 Todėl kai kurie tirti studentai, baigę nelietuviškas mokyklas,
aukščiausiais balais vertina Lietuvos įjungimą į Rusijos imperiją, Vilniaus ir Lietuvos
okupacijas, nors didžioji dauguma akademinio jaunimo jas smerkia (žr. 4.2 lentelę).
Praeities asmenybės, įkūnijančios konkrečias kultūrines nuostatas, siejasi su
apklaustųjų pasaulėvaizdžiais, kuriuos formuoja įvairūs socialiniai veikėjai, ypač šeimos,
mokyklos. Šeimoje perduodamos vertybės atitinka tėvų įgytą kultūrinį kapitalą: dviejų
trečdalių tirtų studentų motinos specialistės, tarnautojos ir verslininkės; tėvų, turinčių
tokį kultūrinį kapitalą, buvo šiek tiek mažiau. Apklausto akademinio jaunimo laisvės
memos funkcionavimas atsiskleidžia analizuojant konkretaus studento pasirinkimus

"" Mickūnaitė, G. 2008. Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis. Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla.
P. 323.
106Krzyžaniakowa, J., Ochmanski, J. 2010. Jogaila. Vilnius: leidykla „Algimantas". P. 22.
107Kielpinskis, J., Lukšas, A., Rzesotekas, R. 2010. Vytis Lietuvą. Šeši šimtai metų po Žalgirio. Vilnius:
Lietuvos rytas. P. 9.
108Zemlickas, G. 2004. Išėjus Česlovui Milošui. Mokslo Lietuva 15(305): 11.
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(pasirinktus atsakymus). Pavyzdžiui, Vilniaus universiteto bakalaure, baigusi vidurinę
mokyklą Trakuose, kurios tėvai specialistai, tautybę nurodė „kita", bet su prierašu
„nepasirinkau", taip pat nurodė, kad jai materialinė gerovė svarbesnė nei Lietuvos
laisvė ir valstybingumas, motyvuodama, kad „aš nesu didelė patriotė11, o lietuviškumą
apibūdino taip: tai „pilietybė, tautybė^, be to, pageidavo ilgesnį laiką mokytis, dirbti
užsienyje ir neribotą laiką keliauti. Šią studentę priskirdami pilietinio tapatumo grupei,
turime pasakyti, kad tokie atsakymai būdingi „nepatriotiškai" besijaučiantiems
respondentams, besiorientuojantiems į emigraciją. Kitas tipiškas pavyzdys: tame pačiame
rajone Aukštadvario vidurinę mokyklą baigusi VU bakalaure, kurios tėvai tarnautojai,
lietuvių tautybės, prioritetą teikia Lietuvos laisvei ir valstybingumui, motyvuodama, kad
„laisvi žmonės gali laisvai kurti savo materialinę gerovę^, Lietuvą apbūdina kaip šalį,
kurią „turime puošti savo gerais ir gražiais darbais^, neketina ilgesniam laikui išvykti
iš Lietuvos.
Ne tik žinios, bet ir vizualiniai menai, dailės kūriniai daro ne visada įsisąmoninamą įtaką
formuodami praeities asmenybių įvaizdį. Vilniuje Taikomosios dailės muziejuje 1999 m.
demonstruotą J. Matejkos monumentalų paveikslą „Žalgirio mūšis", kurio centre įspūdinga
kariaujančio Vytauto Didžiojo figūra, labai aktyviai lankė organizuotos visų Lietuvos
mokyklų ekskursijos, kurių dalyviai, dabar būdami studentais, pateko į mūsų tyrimą. Kaip
rodo 4.1 lentelėje pateikti akademinio jaunimo tyrimo duomenys, įvairiai vertinamos
vėlesnės, po Vytauto Didžiojo istorinių laikų, asmenybės, dariusios įtakąLietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės raidai ir jos laisvės idealams, pavyzdžiui, karalienė Bona (24 proc), jos
sūnus karalius Žygimantas Augustas (42 proc), jo žmona Barbora Radvilaitė (59 proc).
Studentai juos taip pat vertino pagal suformuotus jų įvaizdžius istorijoje, mene bei kitoje
viešojoje erdvėje. Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos aukščiausi vertinimai, palyginti
su kitais, sutampa su Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir jos atkūrimo vertinimais ir
išreiškia himno turinyje užkoduotos laisvės memos turinį, sąsajas su istorine praeitimi („Iš
praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia"). Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės", tapusios
Lietuvos himnu, pradžia „Lietuva Tėvyne mūsų" asocijuojasi su Adomo Mickevičiaus
„Lietuva! Tėvyne mano!" Jo istorinės poemos „Gražina", „Konradas Valenrodas" ugdė ir
ugdo lietuvių patriotizmą, išaukština lietuvius, kovojusius su kryžiuočiais. A. Mickevičius
tapo ne tik laisvės memos skleidėju dėl savo kūrybos, veiklos, bet ir laisvės simboliu, nes prie
A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje 1987 m. prasidėjo kelias į Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimą. Kaip rodo 4.1 lentelės duomenys, jį studentai vertina mažesniais balais nei V.

Kudirką ir J. Basanavičių, bet panašiai kaip Lietuvos didijį kunigaikštį Gediminą, Vytautą
Didijį ar karalių Mindaugą. Kuo labiau konkreti istorinė asmenybė nusipelniusi Lietuvos
valstybei, tuo aukštesniais balais ji vertinama. Pavyzdžiui, Barborą Radvilaitę arti dviejų
trečdalių studentų vertina aukščiausiais balais, daug dažniau nei jos amžininkus karalių
Žygimantą Augustą ir karalienę Boną. Barbora Radvilaitė ne tik istorinė asmenybė,
bet ir idealizuota rašytojo Juozo Grušo dramos herojė, kovotoja už jos laisvę. Dramoje
atskleista Barboros Radvilaitės asmenybė sovietiniais metais žadino tautinę savimonę.
Palyginkime: akademiniam jaunimui vertinti pateiktas sovietmečiu garbintas komunistų
partijos veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės praradimo simbolis Antanas Sniečkus dar turi
gerbėjų: aukščiausiais balais j į vertina 18 proc. apklaustų studentų-kelis kartus mažiau nei
asmenybes, įasmeninančias Lietuvos laisvės memą.
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Lietuvos istorinės asmenybės glaudžiai susijusios su konkrečiais istoriniais įvykiais,
ir kuo istoriniai įvykiai labiau lėmė Lietuvos laisvę ar jos siekius, tuo aukštesniais
balais juos vertina akademinis jaunimas. Kadangi narystė ES ir NATO suvokiama kaip
Lietuvos laisvės garantas, todėl labai dažnai vertinama aukščiausiais balais ir užima
trečią ir ketvirtą vietą vertinimų hierarchijoje (žr. 4.2 lentelę).
4.2 lentelė
Akademinio jaunimo istorinių įvykių vertinimų hierarchija pagal tęstinio
reitingavimo skalę (10, 9 ir 8 balų sumos išraiška proc.)
10, 9 ir 8
Eil.
Nr.

Istorinės asmenybės

(proc.)

1.
2.
3.

Žalgirio mūšis
Liublino unija
įjungimas į Rusijos imperiją 1795m.

4.

1863 m. sukilimas
Nepriklausomybės paskelbimas 1918 vasario 16 d.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

balų suma

Vilniaus ir jo krašto netektis 1920 m.
Lietuvos okupacija 1940 m.
Sąjūdžio susikūrimas 1988 m.
Nepriklausomybės atkūrimas 1990 kovo 11 d.

Narystė NATO
Narystė ES

66
17
7
70
84
5
4
51
86
71
73

Rangas

(vieta)
6
8
9
5
2
10
11
7
1
4
3

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dieną, vasario 16-ąją, kaip ir jos atkūrimo
dieną, 1990 kovo 11-ąją, daugiau nei keturi penktadaliai studentų vertina trimis
aukščiausiais balais. Jos yra ne tik laisvės memos simboliai, bet kartu su Lietuvos
trispalve vėliava ir tautinės memos vaizdiniai, funkcionuojantys tarsi tautos likimo
nešiotojai (žr. 4.2 lentelę). Kadangi tirto akademinio jaunimo tautinė sudėtis tokia pati
kaip ir Lietuvos tautinė sudėtis, tai kai kurie nelietuvių tautybės studentai aukščiausiais
balais vertina jų atstovaujamų protėvynių vykdytas Lietuvos okupacijas. Arti penktadalio
tiriamųjų aukščiausiais balais vertina Liublino uniją. Kaip pastebi vokiečių mokslininkas
Mathiasas Niendorfas, lenkų autoriams sunku išvengti pakilaus susižavėjimo unijos
sutarties straipsniu, kuriame patvirtintas dviejų valstybių susiliejimas.'09 Tirtiems lietuvių
tautybės studentams Liublino unija neišreiškia laisvės memos, todėl jų vertinimai žemi.
Kaip rodo tyrimo duomenys, aukštais vertinimo balais išsiskiria kovų už Lietuvos
laisvę indikatoriaus, 1863 m. sukilimo, vertinimai. Daugiau negu du trečdaliai studentų
pagal tęstinio reitingavimo skalę vertina jį aukščiausiais balais, aukščiau nei Žalgirio mūšį
ir Sąjūdžio, kurio reikšmės dabartinė karta nėra pakankamai įsisąmoninusi, susikūrimą.

Akademinis jaunimas Žalgirio mūšio vertinimą sieja su Vytauto Didžiojo įvaizdžiu. Ne
tik studentams, bet ir nešališkiems mokslininkams atrodo, kad Vytautro Didžiojo indėlis
į Žalgirio mūšio pergalę yra nepagrįstai menkinamas. Šiuolaikinio mokslo išvados
patvirtina ir sustiprina laisvės memos raišką lietuvių sąmonėje įvairiais istoriniais laikais.
109 Niendorf, M. 2010. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Studija apie nacijos formavimąsi ankstyvaisiais
amžiais 1569-1795. Vilnius: Mintis. P. 52.
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Švedų istorikas Svenas Ekdahlis nustatė, kad Žalgirio mūšyje „didžiausia mūšio našta
neabejotinai teko Vytauto kariuomenei <....>. Ši lenkams labai palanki baigtis - žuvo
labai nedaug lenkų karių - galėjo būti pasiekta tik aršiai kaunantis ir žūstant lietuvių ir
kitiems, o ne lenkų, pulkams".110
Laisvės memos funkcionavimo socialinis specifiškumas akivaizdžiai reiškiasi
skirtingu 1863 m. sukilimo vertinimu įvairiais socialiniais laikotarpiais. Istorikas Darius
Staliūnas apie 1863 m. sukilimą rašo: „Sovietmečiu „valstiečių" sukilimo versija kurį
laiką dominavo oficialiame diskurse, turėjo įtakos literatūrai, vaizduojamajam menui,
tačiau, kaip matyti, neprigijo visuomenėje ir jau 6-ąj į dešimtmetį sulaukė jaunesnės kartos
istorikų kritikos."111 Baltarusijos mokslininkai internete pateikia 1863-1864 m. sukilimo
Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje aprašymą, kuriame yra nuoroda į suvestinį sukilimo
dalyvių sąrašą.112 Šiame sąraše pavardės pateikiamos su kitomis nuorodomis, kurios
leidžia spręsti apie sunaikintų ar ištremtų sukilimo dalyvių buvusią gyvenamąją vietą ir
turėtą socialinę padėtį. Nors šiame arti dešimties tūkstančių pavardžių sąraše yra nurodyti
sukilėliai iš Lenkijos Karalystės, šešių šiaurės vakarų gubernijų (Vilniaus, Vitebsko,
Grodno, Kauno, Minsko, Mogiliovo) ir dviejų pietų vakarų gubernijų (Volynės ir Kijevo),
net du penktadaliai jų yra iš Vilniaus ir Kauno gubernijų, o tai akivaizdžiai rodo lietuvių
orientaciją į laisvę; svarbiausia, kad kas antras jų — kilmingas, dvarininkas / dvarininkė
arba grafas / kunigaikštis (pavyzdžiui, Giedroic Nikolaj Ivanovič ir kt.). Patekusiųjų į
sąrašus turtas atiteko caro valdžios iždui, į jų žemes buvo atkelti kolonistai iš Rusijos.
Įsijungusiųjų į 1863 m. sukilimą, kuriuo siekta išsivaduoti iš Rusijos, mastai etninėse
Lietuvos žemėse rodo laisvės memos ištakas ir paplitimą laike. Tremtį ir represijas, kurių
tikslas buvo palaužti laisvės siekius ne tik XIX, bet ir XX a., patyrė didelė dalis Lietuvos
žmonių: 37 proc. tirto akademinio jaunimo nurodė, kad jų tėvų šeimos yra patyrusios
tremtį, represijas iki 1990 m. Laisvės memos gyvybingumą išreiškia „atbuvusių bausmę"
grįžimas į Lietuvą. Atrinkto tipiško atvejo iš minėto sąrašo studija atskleidžia, kad
laisvės nuostatos teikė jėgų išlikti gyviems kovose su pavergėjais. Pavyzdžiui, minėtame
sąraše nurodyta, kad lietuvė dvarininkė Kazimiera Ramanauskienė (Romanovskaja) už
dalyvavimą sukilime (v miateže) kartu su vyru administracine tvarka ištremta į Samaros
guberniją, po vyro mirties 1865 m. buvo perpaskirstyta į Jenisejskąją guberniją, ten
ištekėjo už tremtinio iš Panevėžio Vladislovo Venckausko ir kartu su juo nutremta dar
toliau, į Jakutsko sritį, o po šio vyro mirties 1887 m. gavo pasą ir kartu su trimis sūnumis
ir viena dukra grįžo į Lietuvą."3 Perėję katorgos etapus ir grįžę į Lietuvą žmonės iš dalies
nugrimzdo į užmarštį dažniausiai dėl iškreipto požiūrio į minėtą sukilimą Lietuvoje, ypač
sovietmečiu, kai jis dėl ideologinių priežasčių buvo pabrėžtinai vadinamas valstiečių
sukilimu. Kilmingi Lietuvos žmonės ir įvairių sričių specialistai nelaikė savęs kaimiečiais.

Nors didžioji dalis likusių gyvų po visų laikų represijų grįžo į Lietuvą, sovietmečiu
propaguota „liaudies" valdžia, aukštinta „bežemiška" kilmė tiek įaugo į apyvartą, kad ir

šiuo metu lietuviai dažnai įvardijami kaimiečių, kilusių „nuo žagrės" tauta.
110Ekdahl, S. 1999. Žalgiris. Vilnius: Baltos lankos. P. 39.
111Staliūnas, D. 2008. Savas ar svetimas paveldas? 1863-1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta.
P. 134.
112http://kdkv.narod.ru./1864/, žiūrėta 2009 10 20.
113http://kdkv.narod.ru/I864/ssilka-yakuts.html, žiūrėta 2009 10 20
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Visų Lietuvos istorinių įvykių, ne tik 1863 m. sukilimo, istorinės interpretacijos laukas
ir jo ribos akivaizdžiai platūs, ir socialinė psichologinė analizė galėtų atskleisti jų kaitos
motyvus, tačiau įvykių, susijusių su Lietuvos laisve, suvokimas turi panašias tendencijas,
kurios būdingos kiekvienai Lietuvos visuomenės kartai. Laisvės memos funkcionavimo
savitumai pirmiausia susiję su lietuviškumo suvokimo pobūdžiu įvairiais laikotarpiais.
Tirto akademinio jaunimo rajono ar miesto, kuriame baigta vidurinė mokykla, sąrašą
sudaro 44 pozicijos, daugiausia Vilniaus (18 proc.) ir Kauno (17 proc.) mokyklų. Visose
Lietuvos mokyklose per įvairias šventes giedamas himnas. Himno žodžiai pilietinio
auklėjimo pamokose pateikiami ar suvokiami kaip Lietuvos valstybės strategija ir jos
piliečių idealaus gyvenimo vizija. Himno žodžiai dažnai cituojami žiniasklaidoje, ypač
kai kalbama apie susiskaldymą dėl politinės karjeros ar politinio trumparegiškumo ir
apie Lietuvos interesų nepaisymą. Siekiant pilietinio ar politinio susitarimo, pabrėžiama,
kad „vardan tos Lietuvos vienybė težydi". Lietuvos Respublikos himne išreiškiamos
vertybės yra tapusios kai kurių tirtų studentų siektinomis kultūrinėmis nuostatomis.
2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai rugsėjo 22-ąją paskelbė Baltų vienybės diena,
nes 1236 m. rugsėjo 22 d. susivienijusios baltų gentys laimėjo triuškinamą pergalę prieš
kalavijuočių ordiną Saulės mūšyje. Šiandieninis akademinis jaunimas dar nėra praradęs
idealų, todėl dauguma jų, net matydami visuomenėje vešintį susiskaldymą, mano, kad
visuomenės nariai gali daugiau padaryti dėl tėvynės. Vasario 16-osios proga jaunimo
muzikos dievaičiai Hokšila ir G/G sindikato narys Svaras regio stiliumi įrašytą dainą
pavadino „Kur dingo vienybė": „...Tokia istorija... kai Baltijos šalys už laisvę kovojo...
pasaulis matė mus. Visi susikibę už rankų stovėjo ir laikė vieni kitus... traiškomi tankų,
daužomi buožėm... Rankom plikom prieš ginklus aštrius... Senolių pirštuose rožančius
braškėjo... Ašarojančios akys klausė, kas bus? Gal aukščiausias maldom patikėjo ir
atidavė vartų raktus... Vartų į laisvę, kurios taip norėjo ir laukė metų metus... Kur ta
vienybė dabar? Broliai, kur ta vienybė dabar?.. Ei brolau, kas su mumis atsitiko?" Šią
dainą išskiria tiriamas akademinis jaunimas, kaip ir kitokią panašaus pobūdžio muziką,
E. Masytės „Laisvę", operos „Pilėnai" arijas ir pan. Andriaus Mamontovo muzikinę
kūrybą pasirinktų daugiausia tirtų studentų - 16 proc. Dažniausiai nurodomi tokie A.
Mamontovo kūriniai: „Geltona, žalia, raudona", „Himnas ir taip mano širdy", „Laužo
šviesa". Apskritai tyrimo duomenys rodo labai didelę lietuviškos muzikos pomėgių
įvairovę. Muzikines nuostatas išreiškiantis indikatorius „Jei Jums būtų leista pasilikti tik
vieno Lietuvos muziko kūrinį ar kompaktinį diską, kurį išsirinktumėte?" atskleidė, kad
337 studentai (iš 500 tiriamųjų 92 neatsakė, o 71 nurodė, kad negali išskirti vieno) nurodė
63 Lietuvos muzikos atlikėjus, kūrėjus ar muzikos grupes, pradedant M. K.Čiurlionio, J.
Naujalio, folklorine muzika ir baigiant TV muzikinių projektų atlikėjais.
Nurodytoje populiarioje dainoje skambančiam retoriniam klausimui „Kas su mumis
atsitiko?" atsakymą pateikia patys studentai. Atsakydami į klausimą, kas yra svarbiau
Lietuvos laisvė / valstybingumas ar materialinė gerovė, jie pasidalija beveik per pusę,
ir pirmųjų, svarbesne nurodančių Lietuvos laisvę, vienu procentu daugiau (51 proc).
Studentų nuomonė dažnai išreiškia ir šeimos, kurioje jie augo, vertybes. Laisvės mema
turi gilias ištakas ir aiškius jos požymius Lietuvos visuomenės grupės perduoda iš kartos į
kartą. Studentai, nurodantys Lietuvos laisvę pirmoje vietoje, aiškina: ^ietuvos laisvė yra
svarbiau, nes dėljos ilgai kovojome, o materialinę gerovę ilgainiui susikursime patys", ,J^e
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dėl to kovojo mūsųseneliai, materiali gerovė be laisvės nieko neverta^1, nors pripažįsta: „Per
didelis materializmas pavertė šalį masine duobe...1' Didžioji dauguma laisvę suvokia kaip
vertybę, kaip gerovės prielaidą: ,„Būti laisvais žmonėmis (nebūti priespaudoje) yra gerai,
galim tikslingai judėti link savo materialinės gerovės11, ,^aisvė visada turi būti pagrindinis
dalykas^, ,J^adangi žadu gyventi Lietuvoje, man svarbu laisvė ir valstybingumas,
moralinės vertybės", ,yAš—Lietuvos patriotas", „Esu idealiste" ir pan. Studentai, pirmenybę
atiduodantys materialinei gerovei, motyvuoja taip: ,JVes man svarbiau gerai gyventi ir
neskursti, tenkinti savo norus", ^varbiausia, kad būtum ptenkintas savo buitimi, nesvarbu,
kokiom aplinkybėm", „Esu materialistas", ,J^eišugdė man patriotiškumo", „Gyvenu dėl
savęs" ir pan. Jaunimo nuostatos, rodančios materializmo persvarą idealizmo nenaudai,
kartu išreiškia ir emigracines nuotaikas: „Materialiai apsirūpinęs, bet kada gali pakeisti
gyvenamą vietą", ,J^esvarbu, kur gerai gyventt\ ir pan.
Studentams buvo pateiktas uždaras klausimas „Jeigu tektų rinktis, kąjūs pasirinktumėte?"
su dviem atsakymų variantais: „Sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje" ir „Nerūpestingesn^
gyvenimą svetur". Apklaustųjų atsakymai poliarizavosi beveik per pusę: 49 proc. nurodė,
kad pasirinktų sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje, 45 proc. - nerūpestingesnį svetur, o 6
proc. iš viso neatsakė. Idealistinių nuostatų studentai, pirmoje vietoje nurodę Lietuvos
laisvę ir valstybingumą, paprastai rinkosi sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje. Tokiam
akademinio jaunimo požiūrių skirtumui turi įtakos įgytas ir įgyjamas kultūrinis kapitalas.
Studentų įgytas kultūrinis kapitalas siejasi su šeimoje, vidurinėje mokykloje vyravusiomis
ir internalizuotomis kultūrinėmis memomis, kurios iš dalies reiškiasi akademinio jaunimo
aukštosios mokyklos pasirinkimu (žr. 4.3 lentelę).
4.3 lentelė
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų laisvės memos raiška, požiūris į Lietuvos
laisvę ir valstybingumą, į sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje
(proc. nuo apklaustųjų skaičiaus)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aukštoji mokykla
Vilniaus universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Kauno technologijos universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus verslo ir teisės kolegija
Vilniaus verslo teisės akademija

Vilniaus kolegija (Menų fakultetas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Klaipėdos universitetas

10.

Kauno kolegija

11.
12.

Kauno medicinos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

13.

VU Kauno humanitarinis fakultetas
Visa imtis
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Pirmoje vietoje
Lietuvos laisvė ir
valstybingumas

60
54
56
50
40
42
67
50
52
44
49
54
47
51

Pasirinktų
sudėtingesnį
gyvenimą
Lietuvoje

62
57
34
53
42
38
72
50

45
28
51
51

53
49

Apskritai ilgiau gyvuojančiose aukštosiose mokyklose labiau reiškiasi laisvės
memas, daugiau negu imties vidurkis yra studentų, nurodančių pirmoje vietoje Lietuvos
laisvę ir valstybingumą, o materialinę gerovę — antroje (žr. 4.3 lentelę). Senas tradicijas
turinčias aukštąsias mokyklas pasirenka aukštesnius vidurinio mokslo balus turintys
studentai. Antra vertus, šių aukštųjų mokyklų ugdymo procesas orientuotas perteikti ne
tik specialybės pagrindų žinias, bet ir ilgametes jose puoselėtas kultūrines nuostatas.

Studentai, įgiję vidurinį išsimokslinimą ne lietuvių kalba, labiau linkę į materialinę
gerovę, mieliau renkasi nerūpestingesnį gyvenimą svetur nei sudėtingesnį Lietuvoje.
Atskirai reikia paminėti lenkų tautybės studentus: nors jie, kaip ir kiti kitataučiai,
neišsiskiria laisvės mema, tik 25 proc. jų nurodo pirmoje vietoje Lietuvos laisvę ir
valstybingumą, kiti trys ketvirtadaliai pirmiausia pasirinktų materialinę gerovę, bet
trys penktadaliai jų rinktųsi sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje - taip išreiškia siekius
įsitvirtinti Lietuvoje.
Laisvės mema nevienodai reiškiasi ir studentų grupėse, sudarytose pagal prisiskyrimą
visuomenės grupei (klasei). Tarp žemiausiajai klasei prisiskiriančių studentų buvo
mažiausiai pirmoje vietoje nurodančiujų Lietuvos laisvę ir valstybingumą, o tarp
prisiskiriančių aukščiausiai klasei - daugiausia juos vertinančių (žr. 4.4 lentelę).
4.4 lentelė
Studentų, prisiskiriančių įvairioms visuomenės grupėms (klasėms), laisvės memos
raiška (požiūris į Lietuvos laisvę ir valstybingumą, į sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje
(proc. nuo apklaustųjų skaičiaus)

Eil.

Visuomeninė grupė (klasė)

Nr.

kuriai save priskiria

1.
2.
3.

Žemiausioji
Žemesnioji

4.
5.

Aukštesnioji

Vidurinė
Aukščiausioji
Visa imtis

Pirmoje vietoje
Lietuvos laisvė ir
valstybingumas

30
56
50
48
62
51

Pasirinktų sudėtingesnį
gyvenimą Lietuvoje

40
44
49
50
43
49

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad pusė prisiskiriančių vidurinei ir aukštesniajai
klasei studentų prioritetą teikia laisvės vertybėms, o ne materialinei gerovei, o jei tektų
rinktis, tiek patjaunuoliųpasirinktųsudėtingesnįgyvenimąLietuvoje,one nerūpestingesnį
užsienyje. Tačiau studentus, kurie nurodo esą aukščiausiosios visuomenės klasės
atstovai, nerūpestingesnis gyvenimas svetur labiau vilioja, nors pirmenybę jie teikia
laisvės vertybėms. Laisvės memos tyrimo metodikoje klausimas apie prioriteto teikimą
sudėtingesniam gyvenimui Lietuvoje ar nerūpestingesniam svetur yra laisvės memos
kontrolinis klausimas, nes nuostata likti joje sudėtingomis sąlygomis labiau išreiškia
projekcinį elgesį nei emocinį ar kognityvų santykį. Todėl likti Lietuvoje sudėtingomis
sąlygomis mažiau linkę ne tik žemesniosios klasės studentų (t. y. manančių, kad gyvena
prasčiau nei vidutiniškai), bet ir aukščiausiosios atstovų. Sudėtingomis sąlygomis
lengvesnio gyvenimo paieška gali nustelbti idealus, jei jaunam žmogui tautinė savigarba
ir patriotizmas nėra tapę savastimi.
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Laisvės memos funkcionavimas studentų sąmonėje buvo įžvelgtas ir ankstesniuose
tyrimuose. Socialinių tyrimų instituto kartu su Lietuvos institutu 2005 m. atliktame
Vilniaus miesto akademinio jaunimo Lietuvos kultūrinio identiteto suvokimo tyrime
vyko eksperimentas — analizuoti buvo pateiktas Šarūno Barto filmas „Laisvė". Nors filmo
veikėjai siekia asmeninės laisvės, bet tiriamieji pastebėjo tam tikrą filmo herojų laisvės
siekimo lietuviškumą.114 Lietuviškumo, kaip laisvės siekio, apibūdinimas kai kuriems
studentams asocijavosi su kovomis už laisvę Lietuvos istorijoje ar dėl jos patirtomis
kančiomis. Lenkų tyrinėtojas Jacekas Kielpinskis, kalbinęs Lietuvos ambasadorių
Lenkijoje Egidijų Meilūną, pateikia jo mintis: „<...> mus (lietuvius, - E. K.) traukia
laisvė. Mums būdingas įgimtas nenoras taikstytis su susidariusia mums nenaudinga
situacija. Nepamirškime, kas vyko į Antrojo pasaulinio karo pabaigą ir dešimtmetį po jos
<...>. Partizaninis karas šalyje be kalnų, kurioje sunku pasislėpti nuo didelės svetimos
armijos. Tai iš tikrųjų fenomenas.""5
Dabartiniame tyrime akademinis jaunimas lietuviškumąapibūdino atsakydami įatvirą
klausimą„Kas, jūsų manymu, yra lietuviškumas jūsų gyvenime?" Kas ketvirtas studentas
neatsakė, tik nurodė, kad sunku apibūdinti lietuviškumą arba nežino, kaip tai išreikšti,
nes manė, kad tai savaime suprantamas dalykas ir niekada apie tai nesusimąstė.

Toliau pateikiama reikšmingų lietuviškumo apibūdinimų hierarchija:
LIETUVIŠKUMO SUPRATIMAS
Etnolingvistinis Patriotinis Istorinis
(46 proc.)

(7 proc.)

(6 proc.)

Pilietinis Savybinis Maisto savitumas
(4 proc.)

(4 proc.)(3 proc.)

Arti pusės tirto akademinio jaunimo nurodė etnolingvistinį lietuviškumo apibūdinimą,
įrašydami kalbą ir papročius, tradicijas. Kalbos svarbą atspindi ir atsakymai apietapatinimąsi.
Labiausiai tapatinamasi su kalbančiaisiais ta pačia kalba (92 proc). Kalbos vaidmuo
lietuviškumo sampratoje keitėsi; literatūrologas Sigitas Narbutas pastebi, kad „kultūrologai,
istorikai ir literatūros tyrinėtojai raštijos apžvalgose vis „perkilnoja" savo valstybės sienas,
paprastai kaimynų sąskaita ją dar padidindami <...>. Ir Lietuvai ateina laikas pažvelgti į
savo raštiją ne tik vienos kalbos, bet ir vienos valstybės požiūriu"."6 Lietuvių kalbos svarba
lietuviškumui - tai tradicija, skatinta Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekių. Kalba,
atlikdama tam tikrą tautą vienijantį vaidmenį kaip neišvengiamybė, kai kuriais laikotarpiais
daliai tautos sudarė atstumtųjų įspūdį. Istorikė ir publicistė Konstancija Skirmuntaitė,
gimusi 1851 m. bajorų šeimoje, už tapatinimąsi su lietuviais buvo smerkiama lenkišką
politinę orientaciją pasirinkusių bajorų, bet ir lietuviams ji netapo visiškai sava dėl kilmės
bei kalbos. Tai netrukdė jai rašyti straipsniuose, kad esanti „Lietuvė ir tik Lietuvė (tautybę ji
rašė pabrėžtinai iš didžiosios raidės, -A. B.), buvau, esu ir būsiu iki paskutinio atodūsio, leis
man kritikai iš tos ar kitos pusės ar ne. Tautiškumo pajauta yra šventas dalykas. Susipratęs

114Krukauskienė, E. 2007. Akademinio jaunimo Lietuvos kultūrinio identiteto įžvalgos: suvokimas, atpažini
mas, raiška. Filosofija.Sociologija 4: 41.
115Kielpinskis, J., Lukšas, A., Rzesotekas, R. 2010. Vytis Lietuvą. Šeši šimtai metų po Žalgirio. Vilnius:
Lietuvos rytas. P. 188.
116Narbutas, S. 2000. Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutas. P. 10.
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žmogus širdies gilumoje ją ugdo, tarnauja jai meile ir darbu. Tautiškumo pajautimas yra ta
sąmoningo priklausymo gyvai visumai dalis, kurios labui žmogus atiduoda sielą ir gyvenimą.
Tokia visuma man yra Lietuva sujos istorine praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Ta visuma man
yra vienodai ideali ir vienodai reali. Reali, nes nežiūrint pralaimėjimų ir persekiojimų turime
savo žemę, įmirkusią protėvių prakaitu ir krauju, ideali, nes turime tautinę dvasią, kurią
privalome auginti ir tobulinti"."7 Skirmuntaitės nuomone, „kalba yra tik kultūros dalis, o
kultūra - daug platesnė dvasinė sritis: pažiūrų, jausmų, papročių etc, kuriuose kiekviena
tauta savo charakteringus bruožus atspindi"."8 Šių dienų tirtas akademinis jaunimas nepriklausomai nuo tautybės - išreiškia panašias mintis: lietuviškumui, be kalbos, priskiria
papročius ir tradicijas arba pabrėžia patriotinį lietuviškumo sluoksnį („patriotiškumo
jausmas", ^ietuvos palaikymas visose srityse, patriotiškumas^ ir pan.), istorines šaknis
(„istorijos žinojimas", „mano tėvų senelių praeitis", „pagarba savo šaknims" ir pan.),
pilietiškumą („pilietybės pristatymas užsienyje", „būti Lietuvos piliečiu" ir pan.). Vokiečių
mokslininkas Mathiasas Niendorfas pastebi, kad nuo LDK laikų „polonizacijos sąvoka lieka
apsiribojusi kalbos sritimi"."9 Jis cituoja Januso Radvilos Vyresniojo, Vilniaus kašteliono,
mintis iš laiško savo broliui Kristupui: „Nors aš pats esu lietuvis ir mirsiu lietuvis, mūsų
tėvynėje tenka naudotis lenkų idioma."120 Galima kelti hipotezę, kad net jeigu dėl kokių nors
aplinkybių lietuvių rašto kalba nebūtų įsitvirtinusi socialiniame gyvenime, lietuviškumas ir
Lietuvos valstybingumas būtų išlikę, tik gal panašesni į airių atvejį.
Kalbos ir tautiškumo santykis, susiklostęs dėl lenkų (ypač aukštuomenėje) ir lietuvių
kalbų vartojimo ypatumų, Europoje nėra išskirtinis. Nors pirmoji knyga lietuvių kalba
Martyno Mažvydo išleista 1547 m., o pirmąją knygą lenkų kalba nuo jos skiria tik keletas
metų, bet jų nelygias konkurencijos sąlygas nulėmė Liublino unijos akto pasirašymas
1569 m. Lietuvių ir lenkų rašto kalbų pradžia buvo panaši, kaip rašo J. Lebedys:

„XVI amžius - kovos dėl tautinių kalbų ir jų įsigalėjimo Europos literatūroje
laikotarpis. Nors gimtosios kalbos viešajame gyvenime ir literatūroje daugelyje
kraštų buvo vartojamos jau žymiai anksčiau, bet jų įsigalėjimas nebuvo savaiminis
procesas. Humanizmo išplitimas, antikinės literatūros nepaprastas iškėlimas, laikymas
neprilygstama meno aukštuma, klasikinės lotynų ir graikų kalbos kultas, neginčijamo
primato joms pripažinimas ir pastangos jas atgaivinti, jomis kurti, privalomas ilgametis
jų mokymas, lotynų kalbos visuotinis įsigalėjimas mokytojų tarpe sudarė rimtą grėsmę
tautinėms kalboms. Į tautines kalbas žiūrėta niekinamai kaip į barbarų kalbas, nenorėta
joms pripažinti literatūrinių teisių. Dėl tų teisių reikėjo pakovoti, teoriškai jas pagrįsti <...>.
Kova vyko Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Nieko tad nuostabaus,
jeigu ji XVI a. pabaigoje stipriau pasireiškė ir Lietuvoje <...>. Kaimyninėje Lenkijoje
XVI a. įvyko žymūs poslinkiai gimtosios kalbos vartojimo atžvilgiu. Joje iki XVI a.
vidurio literatūros ir rašto kalba buvo lotynų. Lotynų kalba buvo ne tik oficiali katalikų
bažnyčios, mokyklų, bet ir karaliaus kanceliarijos, ir teismų dokumentų kalba."121
117 Butkuvienė, A. 2008. Garsios Lietuvos moterys. Vilnius: Baltos lankos. P. 197.
m Ten pat. P. 198.
119Niendorf, M. 2010. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Studija apie nacijos formavimąsi ankstyvaisiais
amžiais 1569-1795. Vilnius: Mintis. P. 258.
120Ten pat. P. 135.
121Lebedys, J. 1963. Mikalojus Daukša. Vilnius. P. 271.

109

Lietuviškumą tapatinant su lietuvių kalbos paplitimu, laisvės memą galima atpažinti
siekiuose išsilaisvinti iš svetimų kalbų. Mūsų tirtas akademinis jaunimas apie lietuvių
kalbos svarbą rašo: „lietuviškumas — tai siekimas išlaikyti kalbcį1, „gyvenu Lietuvoje,
kalbu lietuviškai1^, „bendra kalba, bendras likimas'1 ir pan. Daugiakalbėms Lietuvos
kultūrinėms nuostatoms darė įtaką intensyvus trečiosios kalbos vartojimas Lietuvoje
nuo seniausių laikų. Lietuvoje buvo paplitusi senoji Rusios kalba, nes „antroje XIII a.
pusėje prie Lietuvos imtos jungti Rusios žemės <...>. Per lietuvių ekspansiją į Rusios
kunigaikštystes valstybėje atsirado kai kurie stačiatikių raštijos centrai. Juose telkėsi senąją
slavų ir graikų kalbas raštui vartojantys intelektualai, aptarnavę Rytų apeigų bažnyčią
ir vietines mokyklas, taip pat rankraštinių knygų rinkiniai ir skriptorijai - tokių knygų
kūrimo ir perrašymo vietos su savomis tradicijomis".122 Slavų kalbų vartojimo Lietuvoje
tradicijas kaimyninių šalių tyrėjai kartais tendencingai interpretuoja. Literatūrologė
N. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė taikliai pastebi, jeigu yra tvirtinimų, kad LDK gyvenę
lietuviai ir litvinai save laikė lenkais, visoje Lietuvoje, išskyrus Žemaitiją, buvo kalbama
slavų kalba, „tuomet klaustume, kaip susiformavo kitos lietuvių tarmės".'23

Kaimyninių šalių kalbų vartojimo patirtį ir įtaką jų tautiškumo suvokimui sieja ne
tik santykis „sava/svetima kalba". Valstybėje gali vyrauti kelios kalbos, pavyzdžiui,
Norvegijoje, kur nepakako vienos knyginės norvegų kalbos (bokmal); tad „ilgai keliavęs
po krašto pašalius ir užkaborius ir sukūręs šalies tarmių sintezę „lansmolį" (ladsmalet) liaudinę kalbą, norvegų floros ir tarmių rinkėjas įvaras Aasenas visam laikui susiejo šią
naują norvegų kalbą (oficialiai vadinamą nynorsk) su gamtos žmonių mitu, nuo to laiko
tebepersekiojančiu miesto elitą".124 Lietuvių kalba, ilgą laiką gyvavusi žodine forma,
gali sietis su jos kultūrinėmis ištakomis. Lenkų tyrinėtojas Jacekas Kielpinskis, kalbinęs
Tomą Venclovą, leidinyje „Vytis Lietuvą" rašo, kad „iš esmės lietuvių kalba viduramžiais
neturėjo rašytinės versijos. Tai buvo išimtinai sakytinė kalba. Tam tikrose situacijose ji net
funkcionavo kaip kodas, šifras. Vytautas ir Jogaila. Jie abu buvo lietuviai. Žalgirio mūšio
lauke kalbėjosi tarpusavyje lietuviškai, kad lenkai nesuprastų".125 Raštija, kaip primena
Lotmanas, tėra atminties forma, o „Platono Sokratas su raštu siejo ne kultūros progresą,
o to aukšto lygio, kurį buvo pasiekusi beraštė visuomenė, praradimą".126 Rašto atsiradimo
lemiami praradimai motyvuojami, kad „rašmenys išmokusių sieloms atneš užmarštį, nes
nebus rūpinamasi atminties lavinimu — juk prisiminti ims pasitikėdami raštu, iš išorės,
svetimų ženklų dėka, o ne iš vidaus, patys iš savęs".127 Tokie svarstymai galėtų prisidėti
prie argumentų ne tik dėl lietuvių kalbos panašumo į lotynų kalbą, bet ir dėl mentaliteto
panašumo į graikus ir romėnus, pritariant Gintaro Beresnevičiaus legendos apie Palemoną

122Narbutas, S. 2000. Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tauutosakos institutas. P. 15-16.
123Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, N. 2008. „Didžiųjų lietuvių byla" šiandien: Adomas Mickevičius, Oskaras
Milašius ir Czeslawas Miloszas. Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje. Vilnius: Vilniaus peda
goginio universiteto leidykla. P. 11.
124Witoszek, N. 2006. Norvegai. Gamtos mitologijos. Vilnius: Versus Aureus. P. 42.
125Kielpinskis, J., Lukšas, A., Rzesotekas, R. 2010. Vytis Lietuvą. Šeši šimtai metų po Žalgirio. Vilnius:
Lietuvos rytas. P. 51.
126Lotman, J. 2004. Kultūros semiotika. Vilnius: Baltos lankos P. 115.
127Lotman J., 2004. Kultūros semiotika. Vilnius: Baltos lankos. P. 115.
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interpretacijai, įrodančiai šios legendos žodinės formos egzistavimą ir tikrumo galimybę.
Beresnevičius legendos ištakų ieškojo Romos imperijos Oktaviano valdymo laikais,
nurodydamas, kad „tai asmuo, istorijoje žinomas kaip Polemonas II, Bosforo ir Ponto
Karaliaus ir Antonijos anūkės Pitodoridės vaikaitis, kurio motina, Palemono I ir Pitodoridės
dukra ir vėliau Trakijos Karalienė Antonija Trifena, tėvas - Trakijos Karaliaus Rimitalko
sūnus Kotis, anksti žuvęs Trakijos karalius <...>. Pats Polemonas II buvo Bosforo
karalius 38^41 metais, jo ir jo palydos emigracijos laikas greičiausiai 63 m."128 Kodėl,
prisimenant žodinę lietuvių kalbos tradiciją, nekelti senesnius, Trojos laikus siekiančių
hipotezių, juolab kad Trojos Karaliau Priamo giminėje buvo Palemonas, o senuosiuose
metraščiuose pateiktą minėtą Palemono atvykimo į baltų žemes versiją istorikai laiko
niekine? Ši legenda ilgą laiką buvo Lietuvos laisvės mema. Anot vokiečių mokslininko
Mathiaso Niendorfo, iki sužlungant Bajorų respublikai lietuviškosios Respublikos dalies
savarankiškumas „rėmėsi trimis komponentėmis: kilmės iš romėnų mitu, didžiųjų valdovų
figūrų tradicija su Vytautu priešakyje ir galiausia Lietuvos statuto teisine sistema".'29
Baltiškas laisvės memos klodas, besiremiantis kalba, jaudino daugelį rašytojų ir
mąstytojų, darančių įtaką ir šių dienų jaunimui. Mūsų tirto akademinio jaunimo mėgstamų
rašytojų sąraše - 52 rašytojai, kurie išreiškia kultūros perdavimo jaunajai kartai spektrą.
Nurodomi ne tik žymiausi šiuolaikiniai Lietuvos rašytojai ar poetai, bet ir egzodo
rašytojai, publicistai, ne tik skleidę kalbos grožį, bet ir nagrinėję jos svarbą tapatumui.
Poetas Česlavas Milošas knygoje „Pavergtas protas" rašo: „Giminingos lietuvių ir latvių
kalbos iki šiol yra mįslė mokslininkams, nežinia iš kur atklydo šios gentys, apsigyvenusios
Nemuno ir Dauguvos žemupiuose. Žinoma, kad išnaikintųjų prūsų kalba taip pat buvusi
panaši." Č. Milošo, tipiško „gente lituanus, natione polonus" (lot.) atstovo, dėmesys
gimtinei Lietuvai ir baltams ne visiems buvo priimtinas, minėtoje knygoje jis aprašo
rūstų savo bičiulio perspėjimą: „Jei visa laiką galvosi apie tuos baltus ir stovyklas,
žinai kas atsitiks? - paklausė Varšuvoje mano bičiulis, ne nuo per seniausiai be išlygų
garbinąs dialektinę Centro išmintį. - Nugyvensi savo amželį ir stosi priešais Dzeuso
veidą, o šis išties į tave pirštą, - mano bičiulis grėsmingai mostelėjo smiliumi ir sušuko:
- Idiote! Kvailystėms iššvaistei savo gyvenimą!"130 Nežinome, kaip po Č. Milošo mirties
2004 metais rugpjūčio 14 dieną Dzeusas į jį pažvelgė, bet akivaizdu, kaip neigiamai tada
jį vertino dalis jo tautiečių Lenkijoje. Ilgai svarstę, kaip nusipelnė būti palaidotas Nobelio
premijos laureatas, pribloškė pasaulį banalia apeliacija į nuopelnus kitai tautai: „Net ir
Č. Milošo laidotuvių dieną Krokuvoje į gatves išėjo grupė asmenų, protestuodami prieš
sprendimą Poetą palaidoti Lenkijai ir lenkų kultūrai labiausiai nusipelniusių žmonių
amžino poilsio vietoje - Paulinų vienuolyno rūsyje. Matyt, pačiai Lenkijos visuomenei
nelengva buvo apsispręsti, jei laidojimo vietos buvo ieškoma net 13 dienų. <...> Beje,
protestuotojai prieš Č. Milošo laidojimą Paulinų vienuolyne savo argumentus motyvavo
tuo, kad Č. Milošas labiau nusipelnęs Lietuvai, o ne Lenkijai, tad lietuviai tegul jį ir

128Beresnevičius, G. 2005. Palemono mazgas. Palemono legendos periferinis turinys. Vilnius: Sapnų sala.
P. 106.
129Niendorf, M. 2010. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Studija apie nacijos formavimąsi ankstyvaisiais
amžiais 1569-1795. Vilnius: Mintis. P. 254
1311 Milosz, Ch. 1995. Pavergtas protas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. P. 269.
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laidoja savo panteone."131 Milošo dėmesys likimams tautų, kurių „kūnus sutrypė Istorijos
Dramblys", atskleidžia erdvėlaikio, kuriame buvo trypiami baltai, iškreiptumą. Lietuvos
istorija - jos trynimo iš žmonijos atminties istorija. Ir kaip nesutiksi su Milošu, kad
„su progresu žengdami, šiandieniniai valdovai pasimokė iš paprastutės tiesos, jog to,
kas neužrašyta popieriuje, iš viso ir nėra".132 Lietuvių kalba, tapusi pagrindine kultūrine
lietuviškumo mema, kartu virto stabdžiu dalies tautos - neįsisavinusiųjų kalbos —
istoriniam tęstinumui. Didžioji dauguma apklaustų studentų, tiek etnolingvistiškai,
tiek pilietiškai, tiek dar kitaip suprantančių lietuviškumą, didžiuojasi, kad yra Lietuvos
piliečiai: 81 proc. pasirinko atsakymus, kad labai didžiuojasi arba didžiuojasi.
Klasikinė kultūrinio tapatumo formulė - iš kur mes atėjome, kas esame ir kur einame suponuoja tautos kultūrą erdvėlaikyje ir leidžia mėginti įžvelgti tam tikrus informacinius
kultūrinės atminties vienetus, memas. Kalbėdamas apie kultūrą, prancūzų impresionistus,
filosofas Maurice'as Merleau-Ponty pabrėžia, kad praeitis ir ateitis yra vieningos, nes jos
tos pačios Erdvės dalys.133 Sukultūrinta kiekvienos tautos erdvė neišvengiamai remiasi
gamtos mitologijomis, siekiančiomis žodinę kalbos tradiciją.
4.3. Gamtos mitologijų memų raiška
Didelė dalis akademinio jaunimo Lietuvą tapatina sujos gamta. Apklausoje prašyta
pabaigti sakinį „Lietuva - tai..." Didžioji dauguma tiriamų studentų pabaigė sakinį
tradiciškai, „tai mano tėvynė", „mano gimta šalis11 ir pan. Daugelis dar pridurdavo, kad tai
graži ir dėl to mylima šalis, o 7 proc. pabaigdavo sakinį vien gamtos ir grožio aprašymais,
nes tėvynės įvaizdis jiems savaime suprantamas: „nuostabios gamtos ir kultūrinio
paveldo kraštas^, „šalis, kurioje lietingų dienų daugiau negu saulėtų", ^alias, pilnas
įdomių vietų bei kultūrinių tradicijų kraštas. Tai neblogiau nei Paryžius, Venecija", „šalis
prie Baltijos jūros", „graži šalis, pilna liūdnų žmonių", „miškų kraštas", „graži šalis,
kurioje daug protingų žmonių", „kraštas, kur lietūs lyja" ir pan. Lietuvos tapatinimas su
gamta būdingas ir 2005 m. tirtiems studentams, kai buvo rodomas Šarūno Barto filmas
„Laisvė" ir tiriamas Lietuvos kultūrinio identiteto suvokimas. Apibūdindami Lietuvą, jie
rašė: „tai nuostabi gamta ir dvasinga istorija", „gražus žemės kampelis", o filmas patiko
todėl, kad „akcentuojamos gamtos detalės, garsai (žuvėdrų, jūrų, bangų)", „patiko dėl
tylos, natūralių gamtos garsų", „gamta supriešinama su žmogumi -jis niekad nebus toks
laisvas ir savarankiškas, kaip ji — tai filmo pagrindinė mintis".
Šiuolaikinis gamtos mitologizavimas reiškiasi tada, kai gamta tampa kultūros
dalimi meno kūriniuose, o perjuos — žmogaus savastimi. Apklausto akademinio jaunimo
mėgstamiausių rašytojų kūrinių sąraše vyrauja pavadinimai, susiję su gamta: Salomėjos
Nėries „Diemedžiu žydėsiu", „Akmenėlis turi šaltą širdį", Vytauto Mačernio „Vizijos",
Jurgos Ivanauskaitės „Ragana ir lietus" , „Drugelių šokis" bei „Mėnulio vaikai",
Romualdo Granausko „Gyvenimas po klevu", Antano Vienuolio „Viešnia iš Šiaurės",
Maironio „Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai" ir t. t. Lietuvos rašytojų kūryba,

131Zemlickas, G. 2004. Išėjus Česlovui Milošui. Mokslo Lietuva 15(305): 11.
132Milosz, Ch. 1995. Pavergtas protas. Vilnius:Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. P. 270.
133Merleau-Ponty, M. 2005. Akis ir dvasia. Vilnius: Baltos lankos P. 104.
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įkvėpta gamtos vaizdinių, artimiausia šiuolaikiniam akademiniam jaunimui. Akademinis
jaunimas kai kurių rašytojų kūrinius mitologizuoja, nurodo kaip pasakas. Apskritai
studentai, nurodydami patraukliausius rašytojus, rašiusius apie gamtą, dažniau sumini iš
mokyklinės programos žinomus lietuvių literatūros klasikus. Jų pasirinkimas sietinas ne
tik su geresniu tos literatūros žinojimu, bet ir emociniu vertingiausių kūrinių poveikiu, nes
šiuolaikinė literatūra dažnai emociškai negali konkuruoti su teikiamu prioritetu J. Biliūnui,
S. Nėriai, V. Mačerniui. Prancūzų filosofas ir literatūros teoretikas J. F. Lyotard'as,
kalbėdamas apie kultūros politiką ir meno bei knygų rinką, pastebi, kad tai vienu, tai kitu
kanalu siūloma pateikti tokius kūrinius, kurie, pirmiausia, būtų susiję su publikos, kuriai
jie skiriami, požiūriu egzistuojančiomis temomis, ir antra, būtų taip sukurti, kad publika
atpažintų, apie ką kalbama, suprastų, ką jie žymi.134 Klasikiniuose kūriniuose studentai
atpažįsta gyvenimo idealus, santykį su gamtos pasauliu. Kai kuriuos rašytojų kūrinius,
pavyzdžiui, J. Biliūno „Kliudžiau", studentai nurodo kaip labiausiai patikusią pasaką, nes
labai emociškai paveikus - tarsi pasaka, sukelianti gailestį varganam gamtos padarui. Šį
apsakymą kaip labiausiai žavintį literatūros kūrinį nurodė 4 proc. studentų.
Ne tik išskirtinis kraštovaizdis, pavyzdžiui, Norvegijos fiordai, bet ir lietinga miškų
ir lygumų šalis Lietuva žadina gamtos sudievinimą. Tirtas akademinis jaunimas vienu iš
labiausiai patinkančių rašytojų nurodo poetą Vytautą Mačernį, o paveikiausi jo kūriniai
pasižymi giliu gamtos mitologizavimu. Viktorija Daujotytė apie Vytautą Mačernį sako:
„Tikintis įsižiūrėjimo į gamtą prasme. Sąmone ir kūnu jaučiantis gamtos pertekėjimą."135
Poetas pastebi lietuviškos gamtos išskirtinumą, jaučia pelkių alsavimą: „Negaliu jums
pasakyt, kaip man patinka plačios / neparėpiamos bekraštės pelkės.(Songs of Myself',
XIII).'"36 Apklaustiems studentams didžiausią poveikį daro jo „Vizijos", šį kūrinį norodo
dažniausiai. V. Daujotytė pastebi, kad „Vizijose" pelkių artumas tarsi juntamas"137 Ne
tik pelkių paslaptingumas žadina poetines vizijas, bet ir niekuo ypatingu nepasižyminti
šiaurės Lietuvos gamta, kurią mitologizuoja jaunas miręs poetas Vaidotas Spudas, alsavęs
Apaščios upę juosiančiomis lygumomis: „O melsvos lygumos! O lygumos saulėtos! / O
jūs beržai, beržai lig debesų!../ Ir debesėlio pilkšvas siluetas / Ant saulės gintaro kasų."138
Žinodamas apie nepagydomą ligą, poetas siekė ne tik susilieti su gamta, bet ir išlikti:
„Aš mėlyna, jauna pušis. / Pilna laukimo, pilna švelnaus laukimo. / Nukirskite mane!
Nuskuskit žievę, kirviu apdailinkit. / Po to įręskite į naują namą, į statomą mokyklos
sieną. / Ir aš prabilsiu jums žmogaus balsu / Aš meile žmogiška prabilsiu.../ Nes aš - nebūti
negaliu."139 Šie posmai atliepia lietuvių mitologinei pasakai „Eglė žalčių Karalienė",
medžiais virtusiems jos sūnums, nors jie buvo tvirti ir atlaikė jiems skirtus išbandymus.
Kodėl pušis - gal dėl to, kad tai vaizdinys iš į širdį kritusios dailininko drobės, aprašytos
eilėraščio pradžioje: „Kalnelis. / Smėlis ir mėlynos pušys. / Kaip Žmuidzinavičiaus

134Lyotard, J. F. 2006. Atsakymas į klausimą: Ką reiškia postmodernas?Post/modernizmas, sud.A. Žukaus
kaitė. Kaunas: Kitos knygos.Meno parkas. P. 17.
135Daujotytė, V. 2006. Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių. Vilnius: Vilniaus Dailės akademijos leidykla.
P. 149.
136Ten pat. P. 157.
137Ten pat. P. 162
138Spudas, V. 1974. Susitikt tave norėčiau vėlei. Vilnius: Vaga. P. p.36.
139Ten pat. P 14.
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drobėj - pilnos lengvo, švelnaus laukimo." Gamtos mitologijos, besireikšdamos įvairiais

pavidalais, lietuvių kultūroje turi bendras ištakas ikikrikščioniškoje pasaulėjautoje, kuri
reiškiasi šiuolaikiniais kultūrinio tapatumo pavidalais. Apklausti studentai nejaučia
priešpriešos tarp krikščioniškos pasaulėjautos ir gamtos mitologizavimo, atvirkščiai,
jų dermė dažnam studentui atrodo skiriamasis lietuviškumo bruožas. Algimantas Bučys
pastebi: „Visa ilga lietuvių literatūros istorija neigia teiginį, esą neįmanoma rasti bendro
monoteistinių ir politeistinių religijų pamato, neįmanoma rasti universalių egzistencinių

sąlyčio taškų tarp linijinio ir ciklinio laiko išgyvenimo mitologijoje ir grožinėje
literatūroje, neįmanoma nutiesti ekumeninio dialogo tiltų tarp krikščionijos ir pagonijos
viduramžiais ar vėlesniais laikais."140
N. Witoszek, nagrinėdama norvegiškumą, pastebi, kad „tautos kūrimasis neretai

apsunkindavo tvirtai įsišaknijusių gamtos memų prisitaikymą prie naujųjų laikų
reikalavimų."141 Senoji lietuvių religija buvo glaudžiai susijusi su gamtos garbinimo
kultu, jos pėdsakų išliko pasakose, dainose, kultūrinėse nuostatose ir siekiuose prisitaikyti
prie postmoderno.
Gamtos mitologijų mema atsiskleidžia studentų mėgstamiausių, gražiausių pasakų
aprašymuose. Atmetus tuos 10 proc. studentų, kurie pasakų neprisimena arba jomis
nesidomi, arti pusės studentų nurodė pasaką „Eglė žalčių karalienė". Ši lietuvių pasaka,
vadinama mitu, daugiausia tyrinėta, bet kartu kelia daugiausia klaustukų nagrinėjant
jos simbolius ir reikšmes. Visų Socialinių tyrimų instituto tirtų Lietuvos žmonių grupių
duomenimis, ši pasaka be konkurencijos nurungia kitas. Jeigu tai mitas, tai, anot Karen
Armstrong: „Mitas yra - tam tikra prasme - jau sykį nutikęs, tačiau kartu ir nuolat

tebesivystantis įvykis. Šį įvykį derėtų išlaisvinti iš tam tikro laikotarpio apribojimų ir
padaryti jį tuo metu gyvenančių žmonių gyvenimo dalimi; kitaip jis taps tik unikaliu,
nepakartojamu įvykiu ar net istorine užgaida, kuri iš tikrųjų niekaip negalės paveikti
kitų gyvenimo."142 „Eglė žalčių karalienė" kai kuriems apklaustiems studentams tapo
jų gyvenimo dalimi, nes jiems tai pirmiausia pasaka apie meilę ir šeimą, daranti įtaką
šių gyvenimo realijų suvokimui ir įprasminimui: jų manymu, tai pasaka „apie moterį
suklydusią gyvenime. Apie tai, kaip pasirinkimas ir sprendimas gali paveikti likimą^,
„kaip dabar, taip ir seniau, moterys yra naivios, o vyrai žalčiat\ „apie meilę, kuri buvo
pati tyriausia, ir apie Eglę, kuri labai mylėjo savo Žilviną^^, „apie šeimos svarbą, meilę^
ir pan.. Išeivijos tautosakininke Ada Martinkus, analizuodama šią pasaką, teigia: „Kad
geriau suprastume, ką lietuvių mitologijoje reiškia dviejų pasaulio struktūrinių elementų
sandūra ir tragiški santykiai, susiklosiantys tarp šių dviejų karalysčių (Vandens ir Žemės, E. K.) protagonistų, mums atrodo tinkamiausia pasirinkti ne visai tiesioginį kelią ir lietuvių
pasaką palyginti su graikų mitu apie Persefonės pagrobimą-jų panašumas išsyk krinta
į akis. Lyginimas akivaizdžiai atskleidžia abiejų mitų panašumus (tai visai nenuostabu,
nes jie abu priklauso indoeuropiečių mitologijai), bet taip pat ir skirtumus, kurie leis

geriau suvokti ir įvertinti lietuviškajai tradicijai būdingų pasaulio mitinių reprezentacijų
specifiką ir net originalumą. <...> mitiniai laikai, kada klostėsi mūsų pasakojime

140Bučys, A. 2009. Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla, P. 96.
141Witoszek, N. 2006. Norvegai. Gamtos mitologijos. Vilnius: Versus Aureus. P. 12.
142Armstrong, K. 2007. Trumpa mito istorija. Vilnius: Alma littera. P. 130-131.
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atskleisti įvykiai, yra labai seni - šiaip ar taip, ankstesni už religinę revoliuciją, istoriškai
sutampančią su galutinai nustatyta kūnų deginimo pradžia."143 Ta dalis studentų, kurie
šią pasaką suvokia kaip lietuvių kultūros ištakas išreiškiantį mitą, rašo: tai pasaka „apie
mitines būtybes, parodo senovės lietuvių tautosaką, būtį1', „išreiškia mitologinį ryšį su
gyvąja gamta", „apie mitinę žmonių meilę gamtaf1 ir pan. Wilhelmas Grimmas (vienas

iš garsiųjų brolių Grimmų) darė prielaidą, kad „Homero istorijos, iš pradžių pasakotos
kaip legendos, turinčios istorinį pagrindą (įvykusios konkrečiu laiku ir konkrečioje
vietoje), vėliau sklido per pasaulį ir, perduodamos iš šimtmečio į šimtmetį, pakito. Jos
tapo liaudies pasakomis su neapibrėžtoje praeityje („seniai, labai seniai") vykusiais
siužetais".144 Europos kultūros vertybės kildinamos iš Homero kūrinių. Eglės pagrobimą
galima būtų gretinti su gražiosios Helenės pagrobimu, juolab kad keliuose pasakos
pietryčių Lietuvos variantuose Eglė buvo viena iš trijų karaliaus dukterų. Tautosakininke
Margarita Vymerytė pastebėjo, kad „tvirtas graikų ryšys su gamta būdingas ir aisčiams,
atspindimas vienų per lauro medžio mergelę ir saulės dukrą, o kitų per devyngalvį, žalčių
jaunikį ir mergelę..."145 Studentai, aprašydami pasaką, akcentuoja virtimą medžiais.
Gamtos mitologijų mema reiškiasi tiriamųjų požiūriu į gamtą, ypač į medžius. Arti keturių
penktadalių tirtų studentų mano, kad reikia globoti ir saugoti ąžuolus, kirsti negalima,
net jeigu jie auga nedideliame kieme; tik 1 proc. studentų mano, kad ąžuolą galima būtų
nupjauti ir pritaikyti šiuolaikiniam interjerui. Prancūzų mokslininkas J. Boudrillard'as,
kalbėdamas apie šiuolaikines vertybes, ąžuolą priskiria materialiam pasauliui ir vadina
jį buities respektabilumo simboliu.146 Šių laikų akademinis jaunimas nėra atitolęs nuo
gamtos ir jos mitologijos. Ji pasiekia jaunimą kultūros vertybių pavidalu ir daro stipresnį
poveikį nei vartotojiškos visuomenės simboliai. Studentų suvokiamas baltiškas gamtos
ir ąžuolo įvaizdis išreiškia gamtos mitologijų memą, kurios ištakos siekia senojo baltų
tikėjimo laikus. Pranė Dundulienė rašė, kad „Ąžuolas buvo priskirtas lietuvių dievui
Perkūnui, galėjusiam pasiversti ereliu. Graikų Pasaulio medyje gyvenąs Dzeusas, taip pat
kartais vaizduojamas ereliu".147 Pasakos „Eglė žalčių karalienė" herojė Eglė, pavertusi
medžiais savo vaikus, kai kurių šios pasakos tyrinėtojų atpažįstama kaip konkretaus
kulto dalyvė. G. Beresnevičius, nagrinėdama šią pasaką, tvirtino: „Medis ir Dievas nėra
kažkokie radikaliai išsiskiriantys vaizdiniai, greičiau atvirkščiai. Eglės istorija būtų
mitas, pagrindžiantis kultą. Kulto vietas. Dievų reprezentacijas. Tai, kad baltuose būta
medžių, kurie savitai centralizavo tam tikras teritorijas (tegu ir vien tik religiškai), nėra
kas ypatinga, palyginkime medžių ir dievų religinių centrų koreliaciją keltuose."148 Kaip
pastebėjo G. Beresnevičius studijoje apie Eglę žalčių karalienę, paralelės tarp semitų ir
prūsų kulto vietų bei apeigų nepaprastai ryškios - ir vieni, ir kiti bendrauja su Dievu per
ąžuolą ar su juo. Didžioji dauguma apklaustų studentų, apibūdindami, „kokį Dievą tiki ar

143Martinkus, A. 2008. Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka, sud. Leonardas Sauka, Eglė žalčių kara
lienė, IV tomas, Tyrinėjimai, kitos žinios, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. P. 272-274.
144Manguel, A. 2008. Homero „Iliada" ir „Odisėja", Vilnius: Tyto Alba P. 99.
145Vymerytė, M. 2008. Žaltys jaunikis, sud. Leonardas Sauka. Eglė žalčių karalienė, IV tomas, Tyrinėjimai,
kitos žinios. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. P. 424.
146Boudlrillard, J. 2005. The system o/o*/ec/.London:Verso. P. 38-39.
147Dundulienė, P. 2008. Medžiai lietuvių tikėjimuose. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. P. 32.
148Beresnevičius, G. 2003. Eglė žalčių karalienė ir lietuvių teogoninis mitas. Vilnius: KFMI. P. 99-100.
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netiki", nurodo vienokią ar kitokią krikščioniško Dievo sampratą, save vadina netikinčiais
13 proc. studentų, o 9 proc. nurodo palankumo gamtos mitologijoms ar likimui artimas
sampratas: tiki „gamtos jėgd\ „gamta^", „senosios baltų religijos dievais^, „nematomą,
bet jaučiamą", „likimu", „mano Dievas vardo netur^ ir pan.
Gamtos mitologijos (poezijos, prozos kūrinių ar pasakų / mitų pavidalu),
atpažįstamos kaip memos, darančios įtaką ne tik tiriamųjų kultūrinėms nuostatoms, bet
ir jų pasirinkimams. Kultūrinių memų atpažinimas ir raiška neapsiriboja sociologinių
indikatorių paieška ir interpretavimu, daugiausia dėmesio reikėtų skirti bendram
kultūriniam kontekstui, vyraujančiam literatūriniuose ir moksliniuose tekstuose. Gamtos
mitologijų raiška šiuolaikinio jaunimo nuostatomis gali turėti ištakas senajame lietuvių
tikėjime, kuris reiškiasi individualaus religingumo pavidalu.
4.4. Religingumo memos raiška kultūrinėmis nuostatomis
Modernybė ar postmodernybė savaime neskatina tikėj imų, religijų nykimo, nors tokių
prognozių būta, įvardijant jas praeities liekanomis ar atgyvenomis, ir ne tik istorinio
materializmo kontekste. „Naujos religijos ir dvasingumo formos pačia tikriausia prasme
parodo sugrįžtant tai, kas buvo nuslopinta, nes jos tiesiogiai kelia gyvenimo prasmės
klausimus, kurių taip nuodugniai linkusios kratytis modernios institucijos."149 Gyvenimo
prasmės klausimas akademiniam jaunimui ne mažiau aktualus nei kitoms visuomenės
grupėms. Rūta Žiliukaitė pastebi, kad „sekuliarizacijos eiga įvairiose Vakarų Europos
visuomenėse nėra vienoda, ir nagrinėjant religinį gyventojų mentalitetą ir elgesį būtina
atsižvelgti į socialinį, kultūrinį ir istorinį konkrečios visuomenės kontekstą".150 Kaip
rodo įvairūs tyrimai, jaunimo religingumo laukas yra platus ir akademiniam jaunimui
nesvetima nuomonė, kad mokslas ir tikėjimas gali derėti, harmoningai sutarti. Klaipėdos
universiteto teologo Arvydo Ramono manymu, „mokslas būtų nepajėgus atsakyti į
daugelį keliamų klausimų, nagrinėjamų problemų, kaip ir tikėjimas negali atsiriboti
nuo mokslo, siekiant visapusiškai pažinti Šv. Raštą ir Dievo sukurtą pasaulį, kaupti
religinę patirtį, nes būtų atitolta nuo pasaulio realijų, izoliuotasi pažinimo procese ir
nebepajėgiama bendrauti".151 Jo manymu, universitetų misija - ne supriešinti protą ir
tikėjimą, bet juos sutaikyti, nes tikėjimas suteikia pažinimui integralumo, etiškumo ir
prasmingumo. Siekiai ištirti akademinio jaunimo religingumo pobūdį suponuoja ne tik
proto ir tikėjimo integralumo poreiškį, bet ir religingumo memų paieškos įžvalgas.
Religingumas reiškiasi įvairiomis formomis irpavidalais, todėl teoriškai jo interpretacinė
erdvė neribota. Tai pirmiausia liudija visame pasaulyje besikuriantys nauji religiniai
judėjimai. Kaip pastebėjo G. Beresnevičius, „religingumas ne padarinys, bet priežastis.
Religingumas yra universalus reiškinys, žmogaus prigimties dalis, nesvarbu, kaip mes jį
pavadinsime - „prigimtine religija", „archetipiniu religingumu", „natūraliąja religija".152
Konkrečių tikėjimų sąlygojamas religingumo pobūdis gali būti skirtingai suvokiamas.
149Giddens, A. 2000. Modernybė ir asmens tapatumas. Vilnius: Pradai P. 265.
150Žiliukaitė, R. 2001. Religingumas. Europa ir mes. Vilnius.Kultūros ir meno institutas. P. 117.
151Ramonas, A. 2008. Doktrina apie Dievą Trejybę. Klaipėda: Klaipėdos Universiteto leidykla. P. 27.
152Beresnevičius, G. 2003. Tikri ir netikri mitai. Ne apie tai mano dūzgelė. Eseistika ir publicistika. Vilnius:
Aidai. P. 271.
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E. Durkheimas teigė, kad kultas, tikėjimas religijoje yra amžina, bet jo manymu, žmonės
neatliks apeigų, kurių prasmės nematys, ir nepriims tikėjimo, kurio nesupras.153 Išpažįstami
postulatai, dogmos, atliekami apeiginiai veiksmai tikinčiuosius jungia į bendruomenę,
organizaciją / bažnyčią. Konkrečios religinės bendruomenės remiasi religingumo mema,
kuri įgauna konkretų įprasminto tikėjimo pavidalą. Sociologė Milda Ališauskienė rašo:
„Religijos studijų klasikai išskyrė vidinį ir išorinį religijos lygmenis, pastarasis pasireiškia
dalyvavimu ritualuose bei apeigose, lankymusi maldos namuose. O vidinis religijos lygmuo
apima tikėjimą bei jo įtaką individo gyvenime."154 Jos manymu, pokyčiai šiuolaikinių
žmonių savimonėje lemia religijos tapsmą labiau asmenine, paslėpta nuo visuomenės

akių gyvenimo dalimi. R. Žiliukaitė taip pat pastebi, kad stiprėjančios subjektyvios
religinės nuostatos ir retėjantis bažnyčios lankymas gali būti laikomas plintančiu religiniu
individualizmu.155 Romos universiteto sociologas Roberto Cipriani tai įvardija kaip
matomą (visible) ir nematomą (invisible) religingumą156, o prancūzų religijotyrininke
Daniel Hervieu-Leger, aptardama religinį individualizmą ir modernųjį individualizmą,
nurodo, kad „šiuolaikinę religijos vietą charakterizuoja ne pats religinis individualizmas, o
greičiau religinio individualizmo įtraukimas į modernųjį individualizmą".157
Postmoderno laikotarpiu reiškiasi religingumo fragmentiškumas, sąlygojantis
tradicinių tikėjimų, besireiškiančių konkrečiomis memomis, individualizuotą
transformaciją. Fragmentiškas įvairių religijų žinojimas suponuoja individualizuotą jų

mozaiką. R. Cipriani išskiria bažnytinį (church) religingumą ir pasklidusį (diffused)
religingumą158, pastarasis asocijuojasi su J. A. Bekfordo religingumo kaip laisvai
plaukiojančio fenomeno įvardijimu159. Religijos sklaida pirmiausia susijusi su tam tikrų
vertybių perteikimu ir perėmimu. Nepriklausydami konkrečiai religinei bendruomenei,
visuomenės nariai gali pritarti, pavyzdžiui, krikščioniškoms vertybėms, konkretaus
religingumo memoms, ir jas platinti. Lietuvoje šis reiškinys labiausiai paplitęs politinės
agitacijos erdvėje. R. Cipriani, remdamasis Italijos pavyzdžiu, nurodo kelias galimas
pasklidusio religingumo prasmes: „sklaida į ką", „sklaida iš kur" ar „sklaida kam";
pavyzdžiui, pasklidęs religingumas gali tapti bažnytinio religingumo priešybe, kai iš
esmės netikintys politikai naudoja religinius argumentus diskutuodami apie skyrybas
ar abortus.160 Kartu autorius nurodo, kad pasklidęs religingumas santykinai gali būti
priskiriamas nematomam (invisible) religingumui. Calvaruso ir Abbruzzese pastebi, kad
žmonės, įsitraukę į šiuolaikinės visuomenės sekuliariątikrovę, pasklidusįreligingumąmano

153Durkheim, E. 1999. Elementarios religinio gyvenimo formos. Vilnius: ALK/Vaga. P. 475.
154Viluckas, T. 2008. Lietuvių religingumas - Dievui - taip, o bažnyčiai ne? Veidas. 12: 44.
155Žiliukaitė, R. 2007. Lietuvos gyventojų religinė tapatybė ir socialinės-politinės vertybės: skirtumas tarp
kartų. Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. P. 52.
156Cipriani, R. 2003. Religion as Diffusion of Values. „Diffused Religion" in the Context of a Dominant
Religious Institution: The Italian Case. The Blacv/ell Companion to Sociology of Religion. Oxford: Blackvvell
Publishing. P. 294.
157Hervieu-Leger, D. 2003. Individualism, the Validation of Faith, and Sočiai Nature of Nature in Modernity.
The Blacwell Companion to Sociology of Religion. Oxford: Blackvvell Publishing. P. 164.
158Cipriani 2003. P. 294.
159Beckford, J. A. 2003. Sočiai Movements as Fre-floating Religious Phenomena. The Blacv/ell Companion
to Sociology of Religion. Oxford: Blackvvell Publishing. P. 232.
160Cipriani 2003. P. 295.
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esant pagrindinę dominuojančios religijos dimensiją, nes patys nepajėgūs pritarti sakralaus
kosmoso dimensijai.161 Posovietinėse visuomenėse santykinai mažą bažnytinio religingumo
svorį, palyginti su vyraujančios religijos pasklidimu, galima laikyti vadinamojo „mokslinio
ateizmo" padariniu. Dažnas įvardija save kataliku ar krikščionimi, nors nepajėgus priimti
Dievo sampratos, bet pritaria krikščioniškoms vertybėms, perima krikščioniškos kultūros
memas. Nors vidurinės švietimo grandies įstaigose yra pasirenkamos tikybos pamokos,
bet jos gali būti nepakankamai įsisąmoninamos, o materialistinių pažiūrų šeimos nariai ar

bendraamžiai gali daryti didesnę įtaką nei mokykla. Todėl įvairių socializacijos veiksnių
rezultatai gali atsiliepti jaunystės ar vėlesniuose gyvenimo tarpsniuose.
Religingumo paplitimas visuomenės nariams reikšmingose gyvenimo sferose įvairių
kultų pavidalu, G. Beresnevičiaus manymu, ne artina prie Dievo ar konkrečios religijos, o
atvirkščiai: „Sekuliarieji mitai kuria naujus pasaulietinius kultus bei didvyrius ir elgesio
maksimas, kurios galioja sekuliariame moderniame pasaulyje, ir į kuriuos nukreipiamas
žmogaus religingumo nervas."162 Suabsoliutinus mokslą „religingumo nervas" ima
pulsuoti nesibaigiančių eksperimentų ir reformų sferose. Apklausti studentai nėra
įsitikinę, kad mokslas, technologijos ir materialinė gerovė išspręs visas problemas.
Religingumo sklaida apima aktualiausias visuomenės grupių dvasinio gyvenimo sritis,
perimančias religinę terminiją, pavyzdžiui, popkultūroje klesti popžvaigždžių kultas, kai
sudievinami atlikėjai, o moksle vartojamos sąvokos „dieviškasis genas", „dieviškoji dalelė"
ir pan. Bažnytinis religingumas Lietuvoje vyrauja dominuojančioje religijoje, o religingumo

memų galima aptikti ne tik krikščioniškų vertybių pavidalu, bet ir ilgą laiką religiją
kompensavusiose gyvenimo sferose, pavyzdžiui, garbinant sportininkus ar atlikėjus.
Lietuvos akademinio jaunimo religingumas tirtas gyvenimo stiliaus kontekste.
Studentų gyvenimo stilių apbūdinančioms laisvalaikio veiklos sritims vertinti taikyta
keturbalė ranginė skalė „labai dažnai", „dažnai", „retai", „niekada". Religijos vieta
gyvenimo stiliaus kontekste buvo tiriama bažnytinio religingumo indikatoriumi
„Dalyvauju tikinčiųjų pamaldose, susirinkimuose, šventėse". Šios veiklos santykinis
svoris yra didžiausias (51 proc.) tarp gyvenimo stilių rodančių užsiėmimų, kuriuos
studentai pažymėjo atsakymu „niekada". Tyrimo duomenimis, dalyvavimas religinėje
veikloje nėra labai populiarus tarp studentų: tik kas dešimtas dažnai arba labai dažnai
laisvalaikiu imasi tos veiklos. Iš retai dalyvaujančiųjų kas antram studentui būdingas
bažnytinis religingumas. Studentai retai lankosi muziejuose, koncertuose, teatruose, bet
dar rečiau dalyvauja religinio pobūdžio veikloje - šį indikatorių daugiausia studentų
pažymėjo atsakymu „niekada". Daug labiau studentai mėgsta iškylauti gamtoje
(su šiuolaikinės muzikos ir svaiginamųjų gėrimų palyda), žiūrėti televizijos laidas,
klausyti radijo, lankytis kavinėse, restoranuose, klubuose ir naršyti internete ar žaisti
kompiuterinius žaidimus. Kompiuteris tiek įsiskverbęs į akademinio jaunimo gyvenimą,
kad net 13 proc. studentų nurodė niekada nesilanką bibliotekose.
Masinė kultūra populiari ne tik tarp jaunų žmonių, tai vartotojiškos visuomenės
padarinys. Teologas A. Ramonas kelia klausimą: „Ar įmanoma šiandien suderinti protą
161Calvaruso and Abbruzzese. 1985. Indagine sui valori in Halia. Daipostmaterialismi alla ricerca disenso
(An Inquiry in to Values in Italy: From Materialism to the Quest for Meaning). Turin: SEI. P. 79.
162Beresnevičius, 2003. Tikri ir netikri mitai. Ne apie tai mano dūzgelė. Eseistika ir publicistika. Vilnius:
Aidai. P. 271.
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ir tikėjimą, krikščioniškąją moralę ir masinės kultūros siūlomą/ primetamą gyvenimo

stilių? Vienas iš daugelio galimų atsakymų būtų toks: reikia išmintingai derinti empirinį
pažinimą ir dvasinį tobulėjimą, tikėjimą ir protą."163 Specialybės siekiai jaunimui
nenustelbia hedonistinių poreikių, o tikėjimo sferai reikia didelio susikaupimo. Tai, kad
kas antras studentas dažniau ar rečiau dalyvauja tikinčiųjų pamaldose, susirinkimuose
ir šventėse, rodo jų dvasinio tobulėjimo siekius. Atsakymai į klausimą „Kaip dažnai
lankotės bažnyčioje, dalyvaujate religinėse apeigose?" atskleidė didesnį studentų
bažnytinį religingumą nei tiriant gyvenimo stilių. Arti penktadalio studentų (18 proc.)
lankosi bažnyčioje kartą per mėnesį, per savaitę ar dažniau, 59 proc. - bent kartą per
metus. Niekada arba beveik niekada nesilanko bažnyčioje 23 proc. akademinio jaunimo,
tačiau jų religingumas labai skiriasi pagal pasirinktą aukštąją mokyklą (žr. 4.5 lentelę).
4.5 lentelė
Akademinio jaunimo lankymosi bažnyčioje hierarchija pagal aukštąsias mokyklas
Niekada arba
Eil.
Nr.

Aukštoji mokykla
Vilniaus universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Kauno technologijos universitetas

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

Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus verslo ir teisės kolegija
Vilniaus verslo teisės akademija
Vilniaus kolegija (Menų fakultetas)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Klaipėdos universitetas
Kauno kolegija
Kauno medicinos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
VU Kauno humanitarinis fakultetas
Visa imtis

beveik niekada

Lankymosi

nesilanko

rangas (vieta)

bažnyčioje (proc.)
35
13
27
15
12
18
50
50
21
24
18
28
37
23

9
2
7
3
1
4
11
11
5
6
4

8
10

Duomenys rodo, kad busimi pedagogai, teisininkai ir medikai yra labiau religingi,
menininkai ir humanitarai - mažiau. Apklaustų Vilniaus universiteto, Kauno technologijos
universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto studentų, niekada nesilankančių bažnyčioje,
yra reikšmingai daugiau už nesilankančiųjų vidurkį. Kuo laisviau formuluojamas
klausimas apie lankymąsi bažnyčioje, tuo daugiau atsiranda dalyvaujančių religinėje
veikloje. Nereikia specializuotų tyrimų, pakanka stebėjimo, kad pamatytum, kaip
sausakimšose Lietuvos didmiesčių bažnyčiose tik dalis žmonių priima komuniją. Daug
didesnė akademino jaunimo dalis lankosi bažnyčiose, dalyvauja apeigose negu konkrečios
religinės bendruomenės veikloje. R. Cipriani išskiria bažnytinio religingumo etapus, nes
teiginys, kad konkretus individas yra tam tikros religijos išpažinėjas, dažnai tereiškia

Ramonas, A. 2008. Doktrina apie Dievą Trejybę. Klaipėda: Klaipėdos Universiteto leidykla. P. 28.
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konkrečios religijos svarbiausių principų ir ritualų pripažinimą, o kitas etapas prasideda
tada, kai tikintysis tampa matomu konkrečios religinės bendruomenės nariu, jam pavedami
tam tikri vaidmenys, stiprinamas ryšys su tos pačios religijos išpažinėjais, gilinama
vertybėmis pagrįsta motyvacija.164 Tik daliai Lietuvos jaunimo būdingas bendruomeninis
religingumas. Akademinis jaunimas atvyksta studijuoti į didmiesčius ir atitrūksta nuo
religinių bendruomenių, kuriose jie dalyvavo mokydamiesi mokykloje. Padidėjus jų
užimtumui aukštojoje mokykloje, bažnytinis religingumas silpnėja, tačiau religingumo
mema išlieka gaji. Savęs priskyrimas konkrečiam visuomenės sluoksniui ar klasei didelės
įtakos studentų bažnyčios lankomumui neturi, bet išsiskiria žemesnioji klasė, kurios atstovų
daugiausia ir tarp labai dažnai, ir tarp visai nesilankančių bažnyčioje (žr. 4.6 lentelę).

4.6 lentelė.
Studentų, priskiriančių save įvairioms visuomenės grupėms (klasėms),
lankymosi bažnyčioje hierarchija

Eil.

Visuomeninė grupė (klasė),

Nr.

kuriai save priskiria

1.

Žemiausioji
Žemesnioji
Vidurinė
Aukštesnioji
Aukčiausioji

2.
3.
4.
5.

Visa imtis

Lankosi bažnyčioje

Niekada arba beveik

kas savaitę ar

niekada nesilanko

mėnesį (proc.)

bažnyčioje (proc.)
20
44
22
23
25
23

20
33
18
18
13
18

Žemesnei negu vidurinei klasei save priskiriantys studentai gali gyvenimo lygiu
nesiskirti nuo vidurinės, bet siekdami geresnio gyvenimo gali būti linkę kaltinti kitus,
taip pat ir aukštesnes jėgas. Kituose sluoksniuose daugiausia tokių studentų, kurie lankosi
bažnyčioje kartą per metus.
Didelį akademinio jaunimo religingumo pasklidimą rodo jų tapatinimosi duomenys.
Paklausti, ar tapatinasi su lietuvių tauta, savo krašto gyventojais, teritorija, pasižyminčiais
ta pačia kultūra ar papročiais, kalbančiais ta pačia kalba, to paties istorinio likimo
žmonėmis, tos pačios religijos žmonėmis, daugiausia (92 proc.) studentų atsako, kad
tapatinasi su kalbančiais ta pačia kalba, o su tos pačios religijos žmonėmis tapatinasi arti
dviejų trečdalių studentų (62 proc). Studentai tapatinasi su tos pačios religijos žmonėmis
santykinai rečiau nei visos Lietuvos gyventojai. 2004 m. Socialinių tyrimų instituto
Stratifikacijos skyrius atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų socialinės struktūros ii
nuostatų tyrimą, ir minėto klausimų bloko duomenys rodo, kad nors vyrauja lingvistinis
tapatumas, religinio tapatumo žmonės sudaro daugiau nei keturis penktadalius Lietuvos
gyventojų (85 proc. tapatinasi su tos pačios religijos žmonėmis). Mūsų apklausto
akademinio jaunimo religingumo mema reiškiasi tikėjimų įvairove (žr. 4.1 paveikslą).

164 Cipriani 2003. P. 293.
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4.1 pav.

Akademinio jaunimo tikėjimo pobūdis (proc, N=500)

Neatsakė
Netiki

Kita
Senosios baltų religijos Dievus
Šv. Trejybę

Tiki ir tiek

Likimą, savo Dievą
Dievą Tėvą
Jėzų Kristų

•328

Tiki krikščionių/katalikų Dievą

10

15

20

25

30

Bažnytinis religingumas gali būti vadinamas ir išoriniu, arba matomu, religingumu,
o siekdami atskleisti individualų, nematomą ar pasklidusį religingumą, atviru klausimu
„Kokį Dievą tikite ar netikite?" tyrėme religingumo turinį. Kėlėme hipotezę, kad
Lietuvoje vyraujant katalikiškoms ar krikščioniškoms nuostatoms didelį svorį turėtų

sudaryti nurodantys Šv. Trejybę kaip tikėjimo objektą, bet taip savo tikėjimo objektą
apibūdino labai maža apklaustų studentų dalis (žr. 4.1 paveikslą.). A. Ramonas pastebi:
„Dogminėje teologijoje teologija apie Švenčiausiąją Trejybę yra pats sudėtingiausias
traktatas. Krikščionių Dievo tikėjimas iš esmės yra Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios
Dvasios tikėjimas."165 Akademinio jaunimo konkretaus tikėjimo objekto įvardijimas
atskleidė paviršutinišką santykį su religija, antra vertus, išsimokslinimo siekiantis
jaunimas suvokia, kad tikėjimo tiesos yra sudėtingos, todėl labiau yra linkę įvardyti

arba tikėjimo pavadinimą (krikščionių / katalikų), arba monoteistinį tikėjimo aspektą,
arba vienintelį tarpininką Jėzų Kristų. Rašydama apie norus protu lengvai suvokti
Dievą, religijotyrininke Karen Armstrong pažymi: „Nūdienos kosmologai nebetiki

165 Ramonas 2008. P. 9.
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racionaliuoju Newtono dievu, tačiau daugelis vakariečių pritaria idėjai iškelti proto
pirmenybę ir suvaržyti mitus net pačios religijos srityje. Kaip ir Newtonas, jie yra
įsitikinę, kad Dievas turi būti objektyvus, įrodomas dalykas. Dėl šios priežasties daugybė
vakarų krikščionių negali išspręsti Trejybės dogmos problemos. Kaip ir Newtonas, jie
nepajėgia suvokti, kad Trejybės mitas ir buvo sugalvotas priminti krikščionims, kad
šie nė nemėgintų apie dievybę mąstyti kaip apie paprasčiausią asmenį."166 Akademinis
jaunimas, nurodantis tikėjimo objektu Šv. Trejybę, rašo taip: „Tikiu Visagalį Jėzų Kristų
ir visą Šv. Trejybę11, „Tikiu krikščionių Dievą Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią^.
Kas dešimtas studentas nurodo tikintis Dievą Tėvą (žr 4.1 pav.). Dažnas savo teiginį
papildo monoteistiniu apibūdinimu iš poterių, pavyzdžiui, „tikiu į vieną Dievą, dangaus
ir žemės sukūrėją^, „tikiu vieną Dievą, tą kuris danguje^ ir pan. Painiavą tarp Dievo
Švenčiausios Trejybės ir Dievo Tėvo lietuvių poteriuose pažymi daugelis mokslininkų.
A. Ramonas nurodo, kad žegnonė nelietuvių kalbomis skamba prie „Tėvas" nevartojant
sąvokos „Dievas", pavyzdžiui, „lotynų kalba skamba taip: In nomine Patris et Filii
et Spiritus Sankti. <...> Tuo tarpu lietuviškai (ir latviškai) žegnojamasi įterpiant ir
Dievo sąvoką"167. Todėl, jo manymu, kai Dievo sąvoka vartojama tik „Tėvui" įvardyti,
nepridedant „Sūnaus ir Šventosios Dvasios", gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad
dievybė priskiriama tik Tėvui. Tai gali turėti įtakos tirto akademinio jaunimo tikėjimo
objekto apibūdinimui ir konkrečių denominacijų išskyrimui.
Nebažnytinis, pasklidęs religingumas labiausiai reiškiasi kas dešimto studento
atsakymais, kai nurodo, kad tiki likimu ar savo Dievą (žr. 4.1 paveikslą), pavyzdžiui,
„tikiu savo Dievą susikurtą per katalikybę", „į Dievą tikiu savaip, todėl retai vaikštau į
bažnyčią", „tikiu į aukštesnę būtybę, bet esu prieš bažnyčią", „tikiu Likimu" ir pan.
Akademinio jaunimo nuostatų tyrimas atskleidė, kad religingumas reiškiasi ir
religijai tolimose srityse, pavyzdžiui, tyrėjai prašė pabaigti sakinį „Man krepšinis —
tai..." 14 proc. akademinio jaunimo nurodė, kad tai antra Lietuvos religija: „Krepšinis
— tai religija įaugusi į kraują", „...kaip kiekvienam lietuviui dar viena religija^1, „...
antra Lietuvos religija". Pasklidusio religingumo raišką (religingumo memos pavidalu)
sporto sferoje pirmiausia sąlygoja bendruomeniškumo jausmas. Tarptautinėse
varžybose atstovaujama Lietuvos valstybei, todėl jos piliečiai ne tik aistringai palaiko
sportininkus, bet ir jaučiasi dalyviais bendruomenės, siekiančios prisidėti prie pergalės
individualia „sėkmės malda". Maxas Weberis yra pabrėžęs bendruomeniškumo svarbą
religijoje: „Religinės bendruomenės formavimasis yra ne vienintelis, bet tikriausiai
pats stipriausias stimulas, skatinantis ir specifinės dvasininkų doktrinos turinio raidą.
Jis lemia ypatingą dogmų svarbą. Atsiradus bendruomenei, stiprėja poreikis atsiriboti
nuo svetimų konkuruojančių doktrinų ir nugalėti propaguojant savąją."168 Pasklidusio
religingumo sporto ar popkultūros srityse memas įasmenina stereotipiniai teiginiai,
skanduotės ir jaunimo sudievinti objektai, pavyzdžiui, „mano dievas — Šarūnas
Jasikevičius" arba „Mikutavičius ir jo „Trys milijonai" man yra viskas", ^lietuvių
antroji religija krepšinis, man krepšininkai atstoja dievus ". Populiariausi dainininkai
apibūdinami taip: „Mamontovas iškilo virš kitų kaip dievas" ir pan.

166Armstrong, K. 2007. Trumpa mito istorija. Vilnius: Alma littera. P. 154.
167Ramonas 2008. P. 203.
168Weber, M. 2000. Religijos sociologija. Vilnius: Pradai. P. 86.
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Religingumo mema reiškiasi ir nevyraujančiais tikėjimais, kurių turinį sudaro
kiti tikėjimai (stačiatikių, musulmonų, kabalos, Jehovos liudytojų) ar tikėjimas baltų
religijos dievais (žr. 4.1 paveikslą). Dauguma nurodo, kad tiki savo Dievą, bet jo turinio
neatskleidžia. R. Žiliukaitė, remdamasi 1999 m. tyrimų duomenimis, nustatė, kad „34%
Europos valstybių gyventojų, nepriskiriančių savęs religinėms denominacijoms, tiki
Dievą, 29% laiko save religingais. <...> Lietuvoje 84% gyventojų, atsakydami į klausimą
„Nepriklausomai nuo to, ar Jūs einate į bažnyčią ar ne, kaip Jūs save apibūdintumėte:
tikintis, netikintis, įsitikinęs ateistas" nurodė, kad laiko save tikinčiais".169 77 proc.
apklausto akademinio jaunimo pagal atsakymus į atvirą klausimą „Kokį Dievą tikite
ar netikite?" yra religingi, o atmetus 10 proc. neatsakiusių į šį klausimą, religingųjų
skaičius dar padidėja. Tai rodo, kad sekuliarizacija Lietuvoje nėra perspektyvi. Antra
vertus, krikščioniško religingumo perspektyva labai neapibrėžta. Aušra Maslauskaitė ir
Andrius Navickas pastebėjo, kad „sekimas Kristumi, egzistencinių klausimų sprendimas,
šeimyninė tradicija ar paprasčiausia konjunktūra - tik dalis galimų motyvų, dėl kurių
žmogus gali pavadinti save tikinčiu".170 Kaip rodo tirto akademinio jaunimo kultūrinės
nuostatos, religingumo memos paplitimas ir individualizuotas, įvairiai įvardijamas
tikėjimo objektas bei sunkiai apklaustųjų apibrėžiamas religingumo turinys sudaro dirvą
Lietuvoje plisti įvairiems religiniams judėjimams. Kadangi religingumo memos reiškiasi

dvasinėje sferoje, vertybiniais idealais, akademinis jaunimas individualia tikėjimo raiška
kompensuoja materializuotos vartotojiškos visuomenės naikinamus dvasinius siekius.

Svarbiausia išvada
Akademinio jaunimo kultūrinėse nuostatose labiausiai atpažįstamos laisvės, gamtos
mitologijų bei religingumo memos. Laisvės mema išreiškia idealistines / patriotines
nuostatas ir lietuviškumo suvokimą. Gamtos mitologijų mema išreiškia emocinį santykį
su poezija, literatūra, tikėjimais. Religingumo mema reiškiasi ne tik tradiciniais tikėjimais,
religijomis, bet ir pasklidusiu religingumu, kurį galima pavadinti vidiniu, nematomu ar
individualiu religingumu, t. y. išorinio ir matomo bažnytinio religingumo priešybe.

169Žiliukaitė, R. 2001. Religingumas. Europa ir mes Vilnius: Kultūros ir meno institutas. P. 133.
170Maslauskaitė, A. ir Navickas, A. 2000. Katalikai pokomunistinėje erdvėje: sociologiniai eskizai. Prizmė
1-2: 80.
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V. AKADEMINIO JAUNIMO MOBILUMAS
Mūsų dienomis pastebime didžiulę visų formų mobilumo plėtrą. Gyvename
globaliame, mobiliame ir nuolat kintančiame pasaulyje. Plačiąja prasme geografinis
mobilumas apima ne tik žmonių, bet ir prekių, paslaugų, informacijos, finansinių srautų
judėjimą erdvėje. Visos šios mobilumo rūšys yra susipynusios. Kartu su keliautojais
keliauja ir informacija, idėjos.

Taigi šioje dalyje nagrinėsime horizontalųjį akademinio jaunimo mobilumą
(geografinį persikėlimą iš vienos gyvenamosios vietos į kitą). Kartais geografinis
horizontalus mobilumas siejasi su vertikaliuoju socialiniu mobilumu (individų ar

jų grupių perėjimu iš vienos socioekonominės padėties į kitą). Socialinio mobilumo
rodikliai - darbo pobūdis, užimamos pareigos. Šie rodikliai leidžia nustatyti individo
kilimą ar leidimąsi socioekonominės hierarchijos laiptais.

Mobilumas taip pat gali būti suvokiamas kaip įvairių materialių daiktų ar reiškinių
galimybė judėti, keisti esamą padėtį. Dažniausiai šis žodis asocijuojasi su mobiliaisiais
(nešiojamaisiais) telefonais, tačiau mobilumas gali būti suprantamas ir kaip reiškinio
ar idėjos sklaida, ribų ir socialinės kontrolės kylančioms idėjoms stoka. Psichologinis
mobilumas - tai sugebėjimas mąstyti priešinantis esamiems faktams arba įsivaizduoti,
kaip situacija gali būti kitokia nei tam tikru momentu.
Šioje studijos dalyje apžvelgsime kelionių ir turizmo sampratą, kelionių motyvus,
panagrinėsime akademinio jaunimo keliones pagal mainų programas, studentų sezonines
darbo keliones, taip pat turistines ir vertybines studentų keliones, emigracines studentų
nuostatas.

Šioje studijos dalyje mėginame pirmą kartą kompleksiškai ištirti skirtingas
akademinio jaunimo mobilumo formas. Iki šiol lietuvių autoriai dažniausiai nagrinėjo
atskiras studentų kelionių rūšis. Pavyzdžiui, sociologė A. Vosyliūtė (2005) tyrė studentų
turistinių kelionių prasmes, R. Aidis ir D. Krupickaitė (2009) - studentų emigracines
nuostatas.171 Studijoje pateikiami įvairių sociologinių tyrimų (daugiausia studentų
apklausų) duomenys, nagrinėjamos įvairių kelionių rūšių pasirinkimo priežastys.
Jaunimo geografinis mobilumas reiškiasi įvairiomis formomis: laikinomis darbo
kelionėmis į užsienio šalis, studijomis ir stažuotėmis užsienio universitetuose ir kitose
mokslo įstaigose, kelionėmis (klajonėmis) autostopu, draugų ir giminių lankymu,
piligrimyste ir kt. Kaip matome, dalis šių kelionių siejasi su laisvalaikiu, kitos - su darbo
ar mokslo veikla. Dažnai kelionės, suteikdamos bendrumo jausmą, padeda patenkinti
individų socialinės sąveikos troškimą.
Aktuali problema - jaunimo emigracija į kitas šalis. Statistikos departamento
duomenimis, 2009 m. išvykimą deklaravo 22 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, iš
kurių 12 proc. sudarė studentiško amžiaus (20-24 m.) jaunimas. Kita vertus, sparti oro
transporto ir komunikacijų plėtra sudaro palankias galimybes migrantams palaikyti
glaudžius ryšius su Lietuva. Nemaža dalis jų grįžta į Lietuvą per atostogas, metines

171 Vosyliūtė, A. 2005. Studentų kelionių prasmės. Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: VPU lei
dykla; Aidis, R., Krupickaitė, D. 2009. Kaip neiššvaistyti protų: Lietuvos studentų nuostatos emigruoti / Mitigating brain drain: migration tendencies ofstudents in Lithuania. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
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šventes ar apsilanko svarbiuose giminės įvykiuose (vestuvėse, laidotuvėse, giminaičių
susibūrimuose).
Analizuodami akademinio jaunimo keliones, turime atsižvelgti į jaunimo mobilumo
laipsnį. Jauni žmonės dažnai yra mobilesni negu pagyvenę, imlesni pokyčiams ir
naujovėms. Jau XVII-XIX a. Anglijos ir kitų Europos šalių jaunimas, daugiausia
aukštesniosios klasės atstovai, keliaudavo po Europos kultūrinius centrus norėdami
susipažinti su klasikine kultūra („Didysis turas").

Šiandien padidėjo ir laisvalaikio reikšmė. J. Dumazedieris (1974) laisvalaikį apibrėžia
kaip grupę individo laisva valia įgyvendinamų interesų, siekiant atsipalaiduoti ar patirti
malonumą, kaip naujų įgūdžių tobulinimą ar žinių įgijimą, laisvą dalyvavimą socialiniame
gyvenime ar kūrybiniame darbe, kaip laiką, laisvą nuo profesinių, šeimos ir socialinių
įsipareigojimų172. Kai kurie autoriai, pavyzdžiui, H. W. Opaschowskis 1976 m. išleistoje
knygoje „Padagogik der Freizeit", laisvalaikį priskiria tai sferai, kurioje žmonės gali
išsaugoti savo tapatumą ar ugdyti naują.
Aiškiausia asmeninio mobilumo išraiška yra išaugęs turistinių kelionių skaičius.
Pasaulinės turizmo organizacijos duomenimis, 2008 m. buvo daugiau nei 900 mln.
tarptautinių kelionių.m Turizmas šiandien suprantamas ne tik kaip pažintinės ar poilsinės
kelionės, bet ir kaip darbo, mokslo, verslo, piligriminės kelionės. Visi įvairiais tikslais
keliaujantys asmenys tampa turistais. Kaip matysime vėliau iš pateikiamų apibrėžimų,
turizmas tapo keliavimo sinonimu. Vis dėlto nagrinėti turizmą kaip vienalytį reiškinį
itin sunku, nes skiriasi kelionių motyvai ir tikslai, būdai ir formos.
5.1. Mobilumo ir kelionių samprata ir tipai
Asmeninis mobilumas šiandien tampa vienu iš svarbiausių šiuolaikinio gyvenimo
veiksnių. Įvairias keliones, ypač keliones laisvalaikiu, dažnai suprasti galime tik
platesniame geografinio mobilumo kontekste.
Mobilumas suprantamas kaip bet kokio pastovumo priešprieša. Mobilumas persikėlimo tarp vietovių veiksmas, kurio metu eikvojamas laikas ir įveikiama geografinė
erdvė. Mobilumo samprata apima tokias kategorijas kaip keliavimas, nomadizmas,
turizmas, migracija. Mobilumas plačiąja prasme apima įvairias fizinio judėjimo formas,
tokias kaip ėjimas, lipimas, šokis, šliaužimas, taip pat šiuolaikinių technologijų sąlygotas
formas: važiavimą dviračiu, automobiliu, autobusu, traukiniu, plaukimą laivu, skrydį
lėktuvu. Neįgaliesiems judėti padeda vežimėlis su ratukais ar ramentai. Mobilumo
samprata apima ir vaizdų, prekių, paslaugų, finansinių srautų, informacijos judėjimą,
virtualų mobilumą, mobilumo ir transporto tinklus.
Šiuolaikinis geografinis mobilumas nagrinėjamas ir skirtingais laiko periodais.
Mobilumas dienos metu — dažniausiai kelionė į darbą ir į namus. Nagrinėdami savaitės
mobilumą atsižvelgiame į savaitgalio išvykas pas gimines (tėvus, vaikus ir kt), antruosius
namus, keliones poilsio ar vertybiniais tikslais. Toliau analizuojame mobilumą darbo

172Vukonic, B. 1996. Tourism andreligion. Elsevier Science Ltd. P. 4.
173World Tourism organization. 2009. Tourism Highlights 2008 edition. http://unwto.org/facts/eng/pdf7highlights/UNWTO_Highlights08_en_HR.pdf (2009 05 17).
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(komandiruotės) ir atostogų metu (turistinės, vertybinės kelionės, draugų ir giminių
lankymas ir pan.), laikinus pasikeitimus (stažuotes, terminuotos trukmės darbus kitame
mieste ar užsienyje), sezoninius pasikeitimus (persikėlimas gyventi į šiltesnius namus
žiemos sezonu, studentų grįžimas į tėvų namus vasaros sezonu, sezoninis darbas
užsienyje) ir - asmeniniu lygmeniu - rečiau pasitaikančią gyvenamosios vietos kaitą
(nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimą gyvenamojoje vietovėje ar šalies viduje,

emigraciją į kitą šalį).
Mobilumas ypač priklauso nuo amžiaus. Nagrinėdami asmeninį mobilumą turėtume
atsižvelgti į svarbiausius gyvenimo kelio tarpsnius: ikimokyklinį ir mokyklinį tarpsnius,
studijas, įsidarbinimą ir darbo pakeitimą, karjeros pokyčius, gyvenimą kartu su antrąja
puse, santuoką (dažnai skyrybas ir antrąją santuoką), vaikų auginimą, vaikų išvykimą iš
namų, išėjimą į pensiją, sutuoktinio mirtį ir pan.
Asmens polinkį į mobilumą lemia tiek išorinė aplinka, tiek asmeninės savybės.174
Svarbiausi asmeniniai veiksniai: asmens etninė priklausomybė (plg. lietuviai ir romai),
priklausymas tam tikrai kultūrai (šios kultūros sėslumas ir kląjokliškumas, archajiškumas
ir modernumas), priklausymas tam tikrai socialinei grupei ir profesijai, išsilavinimas,
asmens socialinis statusas, pažinčių ir ryšiųkiekybė ir kokybė, šeiminė padėtis, finansinės
galimybės, gyvenimo tempas ir gyvenimo stilius. Iš asmeninių savybių svarbu paminėti
ir tokius būdo bruožus kaip konservatyvumas ar atvirumas, savarankiškumas, polinkis

rizikuoti, gebėjimas prisitaikyti (pavyzdžiui, kalbų mokėjimas), sugebėjimas ištverti
sunkumus. Mobilumą gali lemti ir asmens patirtis, šeimos tradicijos.
Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai yra asmens informuotumas apie būsimąkelionę
(žinojimas apie kelionės geografinius tikslus, galimą kelionės naudą ir praradimus,
grėsmes ir pavojus), geografinė trauka dėl ekonominių, socialinių, vertybinių, pažintinių
ir kitų aplinkybių, esama konkreti situacija (atostogos, darbo neturėjimas, nusivylimas
esama padėtimi, meilės ryšiai su užsienyje gyvenančiu partneriu, draugų pasiūlymas ir
kt.) ir jos keliamos problemos.
Šioje knygos dalyje nagrinėsime tik savanorišką akademinio jaunimo mobilumą.
Tačiau mobilumas gali būti ir priverstinis, pavyzdžiui, tremtis, bėgimas nuo karo,
genocido, šalies okupacijos, bado ir ligų. Kartais keliauti verčia darbo pobūdis,
pavyzdžiui, dirbant diplomatinį darbą, lėktuvų ar laivų įgulose.
Tiriant akademinį mobilumą, dažniausiai atsižvelgiama į šiuos aspektus: kelionės
trukmę (trumpalaikis vizitas ar ilgalaikis), geografinę erdvę (regioninė ar tarptautinė
išvyka), akademinius klausimus (pavyzdžiui, mobilumas to paties mokslo sektoriaus
ribose ar už jo ribų), mobilumo motyvus ir trukdžius, mobilumo turinį, mobilumo
poveikį (individualiam studentui, universitetui). Atlikti tyrimai rodo, kad dėl skirtingų
mobilumo veikėjų ir skirtingų pasekmių, siejamų su mobilumu, itin sunku šį reiškinį
teorizuoti ir apibūdinti kiekybiškai.175

174 Jurgelaitienė, G., Starkus, S. 2000. Nelegalios migracijos ir nelegalaus mobilumo prevencija Europoje.
Vilnius: Lietuvos teisės akademijos leidybos centras. P. 10.
17i Leonavičius, V. (tyrimo vadovas). 2010. Mokslininkų ir tyrėjų mobilumo kokybinis tyrimas. hltp://www.
euraxess.ll/userfiles/file/documents/Galutine%20ataskaita%2006_03Jinal(l).pdf (20\0 11 20).
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Apskritai ruošdamiesi keliauti iš vienos vietovės į kitą žmonės turi įveikti įvairius
barjerus.176 Kuo ilgesnė numatoma kelionė, tuo daugiau įvairiausių barjerų reikia
įveikti.
1.Lėšos. Įvairioms ilgesnėms kelionėms, ypač turistinėms, reikia bent
minimalių lėšų.
2.Laikas. Turimas laikas gali apriboti kelionės atstumą, lemti kelionės tikslo
pasirinkimą. Keliones skatina turimos atostogos, savaitgaliai ir šventinės
dienos. Pavyzdžiui, Lietuvoje 2010 m. buvo keturi ilgieji savaitgaliai, per
kuriuos nemaža dalis lietuvių išsiruošdavo į įvairias keliones.
3.Sveikata. Liga, negale gali įkalinti namuose ir būti rimta kliūtis keliauti.
4.Politinės teisės. Keliaujant į užsienį būtina, kad šalis, į kurią keliaujama,
vadovautųsi tarptautiniais ar dvišaliais susitarimais ir suteiktų galimybę būti
jos teritorijoje (kartais reikia vizų, būtina patenkinti tam tikras sąlygas).
5.Informacija. Potencialūs keliautojai turi turėti informacijos apie kelionės
tikslus, keliavimo ir buvimo svečioje šalyje sąlygas.
6.Šeima. Įsipareigojimai šeimai kartais tiesiogiai nulemia sprendimą keliauti
(pavyzdžiui, jei reikia prižiūrėti vaikus ar tėvus). Socialiniai ryšiai ypač svarbus veiksnys renkantis emigraciją ar ilgalaikes darbo (mokslo)
keliones.
7.Saugumas. Kartais reikia įveikti baimę, kad išvykus iš gyvenamosios
vietos gali tapti nusikaltimo, neigiamos nuostatos atstovaujamai kultūrai,
grupei ar politinio nestabilumo auka, patirti sveikatos sutrikimų. Saugumo
siekis dažnai nulemia kelionės tikslo pasirinkimą, transporto rūšį, veikia ir
apsisprendimą, ar iš viso verta keliauti.
8.Kalba. Mokėti užsienio kalbą ypač aktualu iškeliaujant ilgam laikui
(darbo, studijų kelionės ir kt).
5.1 paveiksle pateiktos skirtingos mobilumo formos atsižvelgiant į laiką, atstumą
(įveiktą erdvę) ir išvykų skaičių. Paveiksle matome tokias skirtingas mobilumo formas
kaip keliones į antruosius namus, turizmą, migraciją, studijų keliones, ilgalaikes darbo
keliones ir kt.177
Studentų mobilumą lemia ir palyginti daug turimo laisvalaikio. Laisvalaikis industrinės visuomenės reiškinys, suteikiantis laisvę rinktis, patenkinti skirtingus
poreikius. Galima rinktis iš daug dalykų - nuo galimų iki būtinų ir reikalingų. Tai darosi
nemaža modernaus žmogaus problema. Laisvalaikis tapo patrauklia ir pelninga rinkos
preke (kultūros ir sporto renginiai, virtualios pramogos, alkoholiniai gėrimai ir kt.). Kita
vertus, pasirinkimas priklauso nuo asmens socialinių ir dvasinių vertybių, kultūrinės
aplinkos.

176Cooper, C, Hali, C. M. 2008. Contemporary Tourism: An International Approach. Elsevier. P. 14.
177Hali, M. C. 2009. Of Time and Space and Other Things: Lavvs of Tourism and the Geographies of Con
temporary Mobilities. Tourism and mobilities. Local-Global Connections (ed. Peter M. Burns and Marina
Novelli). Cabi. P. 19.
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5.1 pav.

Laikinas mobilumas erdvėje ir laike (pagal Halių)
Išvykų
skaičius

aikas
racija

o

yje

K
pr
(n

Atstumas
Ne kiekvienam studentui rūpi siekti tobulybės ir nuolat lavintis. Dažnai laisvalaikį
studentai praleidžia pasyviai ilsėdamiesi, linksmindamiesi su draugais. Kiti dalį
laiko skiria intelektualinei ir kūrybinei veiklai (skaito knygas, kuria), kultūriniam
tobulėjimui (lanko parodas, koncertus), visuomeninei veiklai (dalyvauja visuomeninėse
organizacijose), sportui ir kt. Dažnai studentai laisvalaikį skiria kitų akiračio plėtimo
formų paieškoms, o tam ypač tinka kelionės.
Kelionė-mobilumogeografinė išraiška, kaijudėjimuigeografinėjeerdvėjeeikvojamas
laikas ir ištekliai. Svarbu mobilumą suprasti ir atsižvelgiant į šiuolaikinį turizmą. Mūsų
dienomis terminas „keliautojas" dažnai vartojamas kaip termino „turistas" sinonimas.
Dėl įvairių motyvų keliaujantys asmenys dažnai vienomis ar kitomis aplinkybėmis
vadinami turistais. Turizmas apibrėžiamas kaip bet kokia laikina kelionė iš įprastos
darbo ir gyvenimo vietos. Taip apibrėžiama pirmiausia statistikoje.
Pirmą kartą turizmo sąvoką mėginta apibrėžti 1937 m., nes kasmet daugėjo atvykėlių
iš kitų kraštų. Nacijų lygos tarybos statistikos ekspertų komitetas rekomendavo
„tarptautinio turisto" apibrėžimą. 1963 m. Jungtinių Tautų konferencijoje Romoje buvo
priimtas šiek tiek platesnis „lankytojo" apibrėžimas. 1968 m. šį apibrėžimą kartu su
„turisto" (tourist) ir „ekskursanto" (excursionist) apibrėžimais patvirtino Jungtinių Tautų
statistikos komisija.
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Bendroji sąvoka „keliautojas" apibrėžiama taip: tai asmuo, keliaujantis iš vienos
vietos į kitą nepriklausomai nuo kelionės tikslo ir transporto rūšies. Lankytojas - asmuo,

keliaujantis į kitą vietą už jam (jai) įprastos gyvenamosios aplinkos ribų ne ilgesniam kaip
12 mėnesių laikotarpiui, ir svarbiausias kelionės tikslas nėra veikla, už kurią atlyginama
lankomoje vietoje.178
Pagal turizmo formas lankytojai skirstomi į tarptautinius ir vietinius. Pagal lankymosi
trukmę - į vienadienius lankytojus (ekskursantus) ir turistus (kurie apsistoja viešnagės
vietovėje bent vienai nakčiai).
Taigi turistas - tai lankytojas, kuris lankomoje vietovėje arba šalyje apsistoja bent
24 vai. (vienai nakvynei). Pagal lankymosi tikslus turistai skirstomi į atvykstančius
laisvalaikio, poilsio ir atostogų tikslais, draugų ir giminių lankymo, profesiniais ir verslo,
studijų, gydymosi, religiniais, sporto ir kitais tikslais.
Galima pateikti ir patį turizmo apibrėžimą, vartojamą statistiniais tikslais. Turizmas
- tai veikla asmenų, kurie laisvalaikio, verslo ir kitais tikslais keliauja į vietas už savo
įprastinės aplinkos ribų ir ten būna ne ilgiau kaip vienus nepertraukiamus metus.179
Taigi turizmas - veikla, susijusi su kelione už asmens įprastinės aplinkos ribų įvairioms
reikmėms tenkinti. Ši veikla turi būti savanoriška, nesusijusi su mokamu darbu ir
trunkanti mažiau nei vienus metus. Lietuvos turizmo įstatyme vartojamoje „turisto"
sąvokoje taip pat pažymima, kad turistu nelaikomas asmuo, jei po šalį ar į kitas šalis
keliauja mokymosi ir mokamo darbo tikslais.
Kaip matome, pagal šiuos oficialius apibrėžimus keliavimo ir turizmo terminai
beveik tapo sinonimais. Į šiuos apibrėžimus yra įtraukti ir nelaisvalaikiu (pavyzdžiui,
verslo tikslais) keliaujantys asmenys.
Tačiau nemažai autorių turizmą sieja su laisvalaikiu ir keliavimu laisvu laiku.180
V. Smith turistus apibrėžia kaip „laikinai nedirbančius asmenis, kurie, siekdami
patirti permainų, savanoriškai lanko vietą už kasdieninės namų aplinkos".181
E. Cohenas akcentavo turizmo sąsajas su keliautojų motyvais ir kelionės patirtimi.
Kiti autoriai turizmą sieja su trumpalaikiu žmonių judėjimu į vietas, esančias už
įprastos gyvenamosios vietos, su prekių ir paslaugų vartojimu ar specifinės patirties
įgijimu.182 Pasak J. Van Harsselio183, nėra visiems priimtino turizmo apibrėžimo iš dalies
dėl turistinės veiklos kompleksiškumo, iš dalies todėl, kad skirtingi interesai sietini su
skirtingais turistinės veiklos aspektais.
Galima išskirti įvairias kelionių ir turizmo tipologijas ir klasifikacijas. Pagal su
kelione susijusią tematiką išskiriame tokias turizmo formas: ekoturizmą, kultūrinį,

i^s valstybinis turizmo departamentas. 2006. Lietuvos turizmo statistika. Iš. http://www.tourism.lt/lt/stat/
LT%20statistika.pdf (2008 03 17).
179 Europos Komisija. 1998. Komisijos sprendimas, priimtas 1998 m. gruodžio 9 d., dėl Tarybos direktyvos
95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo įgyvendinimo tvarkos (pranešta dokumentu Nr.
C(1998) 3950) (1999/35/EB).
1811 Wang, N. 2000. Tourism and modernity. A Sociological Analysis. Oxford: Elseviere Science Ltd. P. 4.
181Smith, L. V. 1989. Introduction. Smith, L. V. (ed.). Hosts andGuests. The anthropology of tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P. 1.
182Burns, M. P. 1999. An introduction to tourism and anthropology. London, New York: Routledge. P 31.
183Van Harssel, J. 1994. Tourism: an Exploration. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. P. 3.
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religinį turizmą, turizmą sveikatos tikslais, sporto, sekso, politinį ir ekonominį turizmą.
Be to, keliones ir turizmą galima skirstyti pagal kelionės trukmės, geografinės erdvės
požymius, keliautojų motyvus.184
Kelionės šiandien tampa integruotos į socialinį individo bei tautos tapatumo
formavimo procesą. Keliautojai, toli nuo namų ieškodami charakteringų vaizdų ir ženklų,
priklausančių kitiems, geriau suvokia patys save.

Šioje knygoje studentų kelionės nagrinėjamos pagal D. Liutiko (2009) pasiūlytą
kelionių klasifikaciją. Pagal ją visos kelionės, atsižvelgiant į jų tikslą ir keliautojų
motyvus, skirstomos į tris dideles grupes (žr. 5.2 paveikslą.). Visos šios grupės yra
tarpusavyje susijusios, o jas išskiriant akcentuojamas svarbiausias kelionės tikslas ir
reikšmingiausias motyvas.
5.2 pav.

Kelionių klasifikacija
Kelionės

Poilsinės ir
pažintinės kelionės
(turistinės
kelionės)

Vertybinės
kelionės

(religinė
piligrimystė, sporto
aistruolių kelionės,
ir kt. vertybinės
kelionės)

"

Poreikio ir
instrumentinės
kelionės (gydymasis,
draugų ir giminių
lankymas, verslo
kelionės, stažuotės
užsienyje,
konferencijos ir kt.)

Lietuvos socialinių tyrimų centro tyrimas rodo, kad užsienyje kartą per kelerius metus
ar dažniau apsilankė 85 proc. akademinio jaunimo (žr. 5.3 paveikslą).
Europos Komisijos sudarytas Aukšto lygio mobilumo ekspertų forumas pažymi, kad
skirtingos šalys narės ir skirtingos socialinės grupės turi skirtingus mobilumo ketinimus.
Savanoriškas mobilumas priklauso nuo šalies ar individualaus ekonominio lygio. Polinkis
į mobilumą nūnai didesnis naujosiose Europos Sąjungos šalyse ir kituose kraštuose,
kur vyrauja liberali ar socialdemokratinė politika. Be to, pastebima, kad žemesnės
kvalifikacijos darbuotojai daug dažniau nei jų aukštesnės kvalifikacijos kolegos priversti
ne savo noru keisti darbą. Jauni ir išsilavinę specialistai labiausiai linkę būti mobilūs.185

184Liutikas, D. 2009. Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse. Vilnius: Lietuvos piligrimų
bendrija.
185The High Level Expert Forum on Mobility. 2008. Making Learning Mobility an Opportunity for Ali.
http://ec.europa.ew'education/doc/2008/mobilityreport_en.pdf(2\ 11 26).
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5.3 pav.
Akademinio jaunimo lankymasis užsienyje (proc.)

Kartą per
mėnesį ir
dažniau

Iš viso nebuvo Kartą per kelis Kartą per metus
Kartą per
metuspusmetį

90 proc. Lietuvos socialinių tyrimų centro atliktoje apklausoje dalyvavusių studentų
save priskyrė vidurinei klasei, 6 proc. aukštesniajai, po 2 proc. aukščiausiajai ir
žemesniajai. Lygindami vidurinės ir aukštesniosios klasės studentų lankymosi užsienyje
dažnumą pastebime, kad pastarieji užsienyje lankytis linkę dažniau (žr. 5.4 paveikslą).
Tai galima aiškinti tuo, kad aukštesniajai klasei prisiskiriantys studentai yra aktyvesni,
turi daugiau socialinių ryšių, patirties, o kartu ir galimybių išvykti į užsienį.
5.4 pav.
Studentų lankymosi užsienyje dažnumas pagal visuomenės grupes
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Jaunimo mobilumą gali apibudinti ir įvairūs kiekybiniai rodikliai, pavyzdžiui, naktų,
praleistų ne nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, skaičius, per metus užsienyje praleistų
dienų skaičius, kelionėms ir transportui skiriamų išlaidų dalis, palyginti su visomis namų
ūkio išlaidomis, ir kiti. Kitaip sakant, mobilumą matuojame skaičiuodami kelionėse

praleistą laiką ir joms skiriamų lėšų dalį, pagal šių sudedamųjų variacijas.
JAV nustatomi asmens gyvenamosios vietos pokyčiai kiekvienų metų konkretų
mėnesį. Itin mobilūs žmonės yra tie, kurie per metus pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą.
Šį mobilumą gali lemti darbo pokyčiai, gyvenamojo būsto keitimas, studijos, sveikatos
veiksniai ir kiti.
5.2. Studentų kelionių motyvai
Vienas iš aktualiausių klausimų nagrinėjant mobilumą ir keliones yra keliautojų
motyvai. Jie skatina veikti, įgyvendinti norus ir troškimus.
J. Krippendorfas išvardijo aštuonias pagrindines keliavimo priežastis. Tai jėgų
atgavimas ir atsinaujinimas, socialinė integracija, pabėgimas, bendravimas, laisvė
ir apsisprendimo teisė, savęs realizavimas, laimės siekis ir akiračio praplėtimas. Jo
manymu, turistai turi motyvaciją vykti pabėgant „nuo", o ne vykti „į". R. Mclntosh'
ir C. Goeldneris pasiūlė keturias platesnes kategorijas, apimančias minėtas priežastis fizinius, kultūrinius, tarpasmeninius, statuso ir prestižo veiksnius.186
Kiti autoriai187 manė, kad kelionės motyvų atsiranda tada, kai individas nori patenkinti
kokį nors poreikį. Ši samprata remiasi A. H. Maslovv hierarchine poreikių teorija ir jos
pritaikymu kelionės motyvams. Pagal šią teoriją individų veiksmus ir elgesį lemia, juos
motyvuoja sąmoningi ir pasąmonėje esantys poreikiai. Skirtingus poreikius galima
išdėstyti hierarchiškai, žemiausio lygmens fiziologiniai poreikiai (alkis, troškulys,
poilsis, pastogė), aukštesni - saugumo, socialumo (meilės) ir pagarbos poreikiai,
galiausiai saviraiška ir savęs realizavimas - aukščiausio lygmens poreikis. Remiantis
šia teorija, aukštesni poreikiai tenkinami tik patenkinus žemesnio lygmens poreikius,
nors A. H. Maslovv teigė, kad elgesį gali lemti daugiau nei vienas poreikis vienu metu.188
L. P. Pearcas189 teigė, kad A. H. Maslowo modelis apima daugumą kelionės motyvų,
taip pat daugelio elgesį lemiančių motyvų atsiradimo problemą, ilgalaikes motyvacines
perspektyvas.
Kodėl žmonės renkasi vienas ar kitas laisvalaikio ir rekreacines veiklas, iš dalies gali
lemti ir socializacija, asmeniniai bruožai. Vaikystėje daro įtaką tėvai ir bendraamžiai.
Kita vertus, nemažai laisvalaikio interesų susiformuoja jau suaugus, juos dažnai lemia
asmeniniai veiksniai.
Studentų kelionių motyvai priklauso nuo kelionės rūšies. Poilsines ir pažintines
keliones, ypač keliones į gamtą, labiausiai skatina pažinimo siekis, rekreacijos paieškos.
Vertybines keliones nulemia viena ar kita studento puoselėjama vertybė: religija, sportas,
Tėvynės meilė, susižavėjimas muzikos stiliumi ar grupe ir kt.

186Krippendorf, J. 1987. The holiday makers. London: Heinemann; Mclntosh, R., Goeldner, C. 1990. Tourism: Principles, Practices and Philosophies. New York: Wiley.
187Pearce, P. L. 1982. The sočiaipsychology oftourist bahavior. Oxford: Pergamon Press.
188Maslovv, A. H. 1943. A theory of human motivation. Psychological review 50: 370-396.
189Pearce, P. L. 1982. The sočiai psychology oftourist bahavior. Oxford: Pergamon Press. P. 65.
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M. P. Burnsas išskiria tris svarbiausius veiksnius, lemiančius turistines keliones:
kelionės poreikis (ekonominiai, socialiniai, politiniai, kultūriniai, religiniai ir kiti
veiksniai, skatinantys keliauti);
infrastruktūra (keliai, transporto sistema, nakvynės vietos, kelionės pagalbininkai
(vadovai, gidai ir pan.);
kelionės tikslo įtaka ir trauka (istoriniai ryšiai, pasiekiamumas, politinis ir ekonominis
stabilumas).190
Retai keliauti skatina tik viena kelionės priežastis. Pavyzdžiui, tos pačios kelionės
metu jaunuoliai gali ir užsidirbti, ir pamatyti užsienio šalį, ir susipažinti su naujais
žmonėmis. Vis dėlto ryžtantis keliauti didžiausią reikšmę dažniausiai turi vienas motyvas.
Jei nėra dominuojančio motyvo, keliautojai mieliau renkasi tokią vietą ir tokią kelionę,
kuri gali patenkinti visus jų motyvus.
Kelionė sudaro tinkamas aplinkybes tiek užmegzti naujus socialinius ryšius, tiek
pademonstruoti turimą socialinį tapatumą. Kelionė yra pažinimo procesas, sąmoningo
ryšio su aplinka kūrimas, laikas, per kurį apmąstomas gyvenimas, vertybės, ugdomas
tapatumas. E. Cohenas teigė, kad svarbiausias kai kurių keliautojų tipų motyvas yra
asmeninio tapatumo ugdymas arba lūkestis pačiam pasikeisti.191 Susitikimas su „kita"
skatina pažinti save: tai vyksta kelionėje formuojant platesnį pasaulėvaizdį, tyrinėjant
kieno nors patirtį, paveldą ar namų aplinkai nebūdingus vaidmenis.
Taigi kelionė gali būti asmeninio tapatumo dalis, o keliavimas - to tapatumo
demonstravimas ir išraiška. Pasakyti, kas tu esi, galima apibūdinant kuo tu skiriesi
nuo kitų. Tai ypač būdinga jaunuoliams, kurie laiko save ne turistais, bet ieškotojais,
piligrimais ar tiesiog keliautojais.
Konkretų kelionės pasirinkimą gali lemti ir įvairūs kiti veiksniai: draugų ar šeimos
įtaka, kelionės kaina, rinkodaros akcijų pasiūlymai keliauti, kultūrinio ar vertybinio
renginio, į kurį norima keliauti, svarba, ateities kelionių planai, numatomos kelionės
trukmė, kelionės būdas (autobusu, lėktuvu, laivu ar kt), kelionės sąlygos ir kt. Akademinį
mobilumą gali lemti ne tik tiesioginis noras įgyti daugiau žinių, susipažinti su kitos šalies
kultūra ir mokymosi sistema, užmegzti naujas pažintis, bet ir tokie veiksniai:
1)aukštosios mokyklos, kurioje studijuoja studentas, palaikymas ar abejingumas;
2)studento šeimos ar partnerio palaikymas ir sudarymas sąlygų dalyvauti
tarptautiniame mobilume;
3)pakankamas užsienio kalbos mokėjimas;
4)finansiniai aspektai.
Apskritai galime išskirti įvairius veiksnius, skatinančius laisvalaikio veiklą arba
sudarančius kliūtis pasirinkti vienokią ar kitokią veiklą (žr. 5.1 lentelę).
Turbūt nekyla abejonių, kad keliaujant ypač svarbu kelionės draugai, kelionės
bendruomenė. Neretai draugai ne tik paskatina leistis į kelionę, bet ir keliauja kartu.
Taigi grupinės kelionės, be abejonės, patenkina socialinius poreikius. Socialinės aplinkos
svarba, integravimasis į naują kultūrinę aplinką - aktualūs ir ilgalaikių akademinio
jaunimo išvykų metu.
190Burns, M. P. 1999. An introduction to lourism and anthropology. London, New York: Routledge. P. 26.
191Cohen, E. 2006. Religious tourism as an educational experience. Timothy, J. D., Olsen, H. D. (eds).
Tourism, religion and spiritualjourneys. Routledge.
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5. / lentelė
Laisvalaikio veiklos veiksniai*
Asmeniniai

Amžius
Gyvenimo ciklo tarpsnis

Lytis
Vedybinis statusas
Priklausomumas
Gyvenimo tikslas ir valia
Asmeniniai

įsipareigojimai
Kūrybingumas
Laisvalaikio supratimas

Požiūriai ir motyvacija
Interesai ir nuostatos
Fiziniai, socialiniai,

intelektualiniai įgūdžiai
ir gebėjimai
Tvirtas charakteris ir

pasitikėjimas savimi
Gimtoji kultūra
Auklėjimas ir

Socialiniai ir šalutiniai

Galimybių

Užsiėmimas

Prieinami ištekliai
Paslaugų tipai ir kokybė

Disponuojamos pajamos
Materialinė gerovė
Automobilio ar kitos
transporto priemonės
turėjimas
Turimas laikas
Tarnybinės pareigos ir
prievolės
Namų ir socialinė aplinka
Draugai ir bendraamžiai
Socialiniai vaidmenys ir

ryšiai
Aplinkos veiksniai
Masinio poilsio veiksniai
Išsilavinimas ir žinios
Demografiniai veiksniai
Kultūriniai veiksniai

išsilavinimas

Viešoji nuomonė

Galimybių suvokimas
Rekreacinės paslaugos ir
jų pasiskirstymas
Pasiekiamumas ir vieta

Veiklos pasirinkimo
galimybė
Transportas

Išlaidos (prieš veiklą, jos
metu, po jos)

Vadyba (veiklos kryptis ir
palaikymas)
Rinkodara
Programa
Organizavimas ir
vadovavimas
Socialinis pasiekiamumas
Politinės nuostatos

*Pagal Torkildsen, G. 2005. Leisure and recreation in management. Routledge.
Vertybinėje kelionėje keliautojus vienija bendra patirtis, bendros vertybės.
Kelionės bendruomenė sukuria emocinį ryšį ir su didesne bendruomene. Tokioje
kelionėje sustiprinamas tiek socialinis, tiek savimonės tapatumas, nes sėkminga

kelionė padidina dalyvio savigarbą. Vertybinę kelionę gali paskatinti atlikti ir bendra
visai šeimai vertybė. Tokia kelionė suteikia galimybę praleisti daugiau laiko su šeimos
nariais.
V. ir E. Turneriai mano, kad piligrimų grupė tampa tam tikra laikina bendruomene,
kuri yra už bendrų visuomenės normų ribų. Kelionės dalyvių santykiai, kuriems būdinga
atsisakyti socialinių žymeklių, užima svarbią vietą keliautojų patirtyje. Patiriamas gilus
bendrumo ir vieningumo jausmas. Tai leidžia kelionės dalyviams eksperimentuoti - imtis
naujų vaidmenų.192 Kiti autoriai teigė priešingai: piligrimų grupė yra ne atskira realybė, o
visuomenės mikrokosmosas.'93

192Turner, V, Turner E. 1978. Image andpilgrimage in Chrislian culture. New York: Columbia University
Press.
193Eade J., Sallnow J. M. 2000. Contesting the sacred. The Anthropology of Christian Pilgrimage. Chicago:
Urbana.
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Apskritai laisvalaikis dažnai siejamas su bendravimu ir draugais. Tai patvirtina ir
Lietuvos socialinių tyrimų centro atlikta apklausa. Su draugais, šeima ir giminaičiais

labai dažnai ir dažnai laisvalaikį leidžia beveik devyni iš dešimties jaunuolių. Kas antras
jaunuolis dažnai eina pasivaikščioti ar iškylauja gamtoje, dar penktadalis tokia veikla
užsiima labai dažnai. Iškylos siejamos su draugais, laiko leidimu kartu su artimiausiais
žmonėmis.
5.3. Studentų kelionės pagal akademinių mainų programas
Geriau pažinti save ir savo asmeninį bei kolektyvinį tapatumą padeda kelionės
į užsienį. Tuo labiau kad šiandien vis daugėja kelionių oro transportu, vis dažniau
pasiekiamos atokesnės Europos ir pasaulio vietovės.

Jau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais (ypač XV-XVI a.) dalis didikų
vaikų keliaudavo mokytis į užsienio universitetus. Nuo XVII a. jiems šią teisę užtikrino
ir Lietuvos Statutas. Katalikai daugiausia vykdavo į Lenkijos, Italijos, Austrijos,
Šveicarijos universitetus, protestantai - į Vokietijos, Nyderlandų universitetus. XVI
a. užsienyje mokėsi daugiau kaip 600 studentų iš LDK, o XVII a. - per 700.194 Baigę
mokslus jaunuoliai iš užsienio į Lietuvą parsiveždavo knygų, žinių apie naujausius
mokslo laimėjimus.
Ir mūsų dienomis populiaru studijuoti užsienio universitetuose, dalyvauti
mokslo renginiuose ar kitose tarptautinėse programose. Studentai keliauja į įvairias
konferencijas, seminarus, kongresus, dalyvauja įvairiose stažuotėse, mainų programose.
Anot sociologės A. Vosyliūtės, studentų įsitraukimas į kitų šalių akademinį gyvenimą,
dalyvavimas mokslinėse konferencijose užsienyje papildo jų intelektinę sąmonę, keičia
mentalitetą, padeda įsisavinti naują požiūrį į tyrimų metodologiją.195
Šiuo metu vis populiaresnės darosi įvairios akademinių mainų programos. Studentai

|ali rinktis iš keleto galimybių išvykti dalinių studijų į kitas šalis, o populiariausia yra
ERASMUS programa. Ji teikia daugiausia galimybių. Šioje programoje gali dalyvauti

Asų tipų aukštosios mokyklos, ji apima visas studijų kryptis ir studijų lygius (pagrindines
studijas, magistrantūrą, doktorantūrą). Pagal Bolonijos proceso gaires iki 2020 m.
nobilumas aukštosiose mokyklose turi siekti 20 proc. visų studentų skaičiaus. 2010 m.
^ietuvos aukštosiose mokyklose studentų dalyvavimas tarptautinių mainų programose
iiekia tik apie 3 proc. atitinkamos aukštosios mokyklos studentų.196

2008-2009 mokslo metais pagal ERASMUS programą į užsienį mokytis ar atlikti
^raktiką iš Lietuvos išvyko 3000 studentų (tai yra 1,5 proc. visų ERASMUS programoje
lalyvavusių Europos šalių studentų). Daugiausia studentų išvyko iš didžiųjų šalies
miversitetų (žr. 5.2 lentelę).

94Kiaupienė. J. 2010. Lietuvos studentai užsienio universitetuose, http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/index.
>hp?id=8142(2010 12 25).
95Vosyliūtė, A. 2005. Studentų kelionių prasmės. Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: VPU leilykla. P. 69.
" Lietuvos studentų atstovybių sąjunga. 2010. Bolonijos procesas studentų akimis: studentų mobilumas,
tudijų rezultatų įskaitymas ir vertinimas, studentų dalyvavimas kokybės užtikrinimo procedūrose. http://www.
mpf.lt/bylos/Bolonija%20studentu%20akimisLSAS.pdj'(2010 11 20).
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5.2 lentelė
2008-2009 nu studentų mobilumas pagal institucijas*

Bendra studentų

Bendras
Institucija

studentų

Proc.

Vytauto Didžiojo universitetas
Kauno technologijos universitetas
Kauno medicinos universitetas
Lietuvos kūno kultūros akademija
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Lietuvos veterinarijos akademija
Kauno kolegija
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas,

UAB
Klaipėdos universitetas
Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija
Šiaulių universitetas
Utenos kolegija
Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus pedagoginis universitetas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Mykolo Romerio universitetas

Vilniaus kolegija
Vilniaus kooperacijos kolegija, VšJ

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Viešoji įstaiga Vilniaus teisės ir verslo

kolegija
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo

mokykla, VšĮ
Kitos institucijos**
Iš viso

mobilumo
trukmė mėn.

skaičius

194
177
90
39
64
24
165

2,1
0,8
5,5

882
916
492
161
334
99
640

63

2,1

284

99
18
165
31
583
484
66
88
38
207
123
19
22

3,3
0,6
5,5

0,7

454
63
698
105
3025
2224
349
444
206
933
521
72
102

41

1,4

207

49

1,6

218

6,5
5,9
3,0
1,3

1,0
19,4
16,1
2,2
2,9
1,3
6,9
4,1
0,6

151

5,0

630

3000

100,0

14059

*Šaltinis: www.smpf.lt
**Aukštosios mokyklos, iš kurių išvyko mažiau kaip 15 studentų.
Mobiliausi yra socialinius mokslus, verslą ir teisę studijuojantys studentai: laikinai
studijuoti kitur išvyko net 1161. Kitų sričių studentai ne tokie aktyvūs: 396 studentai,
dalyvavę mobilumo programoje, atstovavo humanitariniams mokslams ir menams, 320 —
inžinerijos, gamybos ir statybos studijų sritims. ERASMUS praktiką dažniausiai rinkosi
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (86 studentai), profesinės, techninės ir mokslinės
veiklos (80), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (83) sričių studentai.
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Lietuvos studentų atstovybių sąjungos 2010 m. tyrimo duomenimis, studentai, norėdami

išvykti tam tikrą laiką studijuoti į kitos šalies aukštąją mokyklą, susiduria su tokiomis
didžiausiomis kliūtimis: kalbos barjeru, socialinėmis problemomis, aukštosios mokyklos
nenoru išleisti studentą dalinėms studijoms į užsienį arba studento baime grįžus susidurti
su studijų dalykų įskaitymų arba nestudijuotų dalykų atsiskaitymų problemomis.
Iš 7593 apklaustų studentų (32 Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų) 5 proc. atsakė,
jog dalyvavo mainų programoje ir atitinkamą laikotarpį studijavo užsienyje, 32 proc. —
jog planuoja studijų metu pasinaudoti galimybe išvykti studijuoti į užsienio aukštąsias
mokyklas. Dalis studentų, grįžusių po tarptautinių mainų programos, susidūrė su
tam tikromis problemomis. Dažniausiai minima - ECTS konvertavimas į Lietuvoje
naudojamą kreditų sistemą ir studijuotų dalykų įskaitymą. Kitos minimos problemos:
„sunku prisitaikyti prie visiškai kitokios mokymo metodikos, dėstytojų nekompetencijos,
šaltumo, diskusijų trūkumo", „su gautų kreditų patvirtinimo laiško siuntimu iš užsienio
universiteto", „nenorėjo užskaityti semestro, dokumentų tvarkymas, teko laukti likusios
Erasmus stipendijos dalies", „keli dalykai buvo neįskaityti, teko laikyti egzaminus dar
kartą", „psichologiškai buvo sunku grįžti, pamačius kaip gerai viskas gali būti švietimo
sistemoje ir bendravime su dėstytojais", „dėstytojų neigiamas požiūris", „reikėjo
išlaikyti papildomus egzaminus, nes trūko kreditų. O apie kreditų trūkumą nebuvo iš
anksto jokios informacijos, nes būčiau pasirinkusi užsienyje" ir kt.197
[domu panagrinėti, kiek jaunimo apskritai išvyksta studijuoti į užsienio šalis.
Švietimo ir mokslo ministerijai susisteminus informaciją apie užsienyje studijuojantį
jaunimą paaiškėjo, kad 2009-2010 mokslo metais Europos šalių aukštosiose mokyklose
visų pakopų studijose studijavo 7085 Lietuvos Respublikos piliečiai. Tai sudaro 3,5
proc. visų Lietuvoje studijuojančių studentų, (plg. 2007 m. Europos šalių aukštosiose
mokyklose studijavo 6800 LR piliečiai, t. y. 3,4 proc. visų Lietuvoje studijuojančių
studentų). Daugiausia jaunuolių išvyksta iš Lietuvos studijuoti į Jungtinės Karalystės

(2325), Vokietijos (1274), Danijos (911) ir Lenkijos (692) aukštąsias mokyklas.
Remiantis „Eurostat" duomenimis, Europoje studijuojančių jaunuolių iš Lietuvos dalis
nuolat didėja: 1998 m. kitose Europos šalyse studijavo 1500 jaunuolių, 2002 m. - 3300,
o 2007 m. - 6800 jaunuolių. Be to, remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos duomenimis, ne Europos Sąjungos valstybėse 2008 m. studijavo 1458 LR
piliečiai (dauguma-Rusijoje (841) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (495).198
Pagal studijuojančiųjų Europoje studentų dalį 2008 m. (3,4 proc. visų studentų)
Lietuva buvo kiek aukščiau ES vidurkio (2,6 proc. visų studentų). Daugiausia užsienyje
studijuoja jaunuoliai iš mažų valstybių (Kipro, Lichtenšteino, Islandijos), iš didesniųjų
šalių Lietuvą lenkia Airija, Graikija, Austrija, Portugalija, taip pat Estija.
Trys ketvirtadaliai jaunuolių vyksta bakalauro studijų, 19 proc. išvykusiųjų siekia
magistro laipsnio, daktaro - daugiau kaip 4 proc. visų išvykusių studentų. Apskritai
galima pastebėti, kad užsienio šalys, į kurias vykstama studijuoti, keičiasi. Pavyzdžiui,

197Lietuvos studentų atstovybių sąjunga 2010. Bolonijos procesas studentų akimis: studentų mobilumas,
studijų rezultatų įskaitymas ir vertinimas, studentų dalyvavimas kokybės užtikrinimo procedūrose. http://www.
smpf.lt/bylos/Bolonija%20studentu%20akimisJ.SAS.pdf ^2010 11 20).
198Steponavičius, G. 2010. Lietuvos studijų tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai, http://www.smm.lt/naujienos/
docs/kalbos/studiju tarptautiskumas.pdf (20\0 12 25).

137

ES šalyse studijuojančių lietuvių daugėja, o kitose pasaulio šalyse mažėja.199 Kinta ir

studijuojančiųjų įvairiose ES šalyse skaičius. Tai iš dalies lemia ir siūlomos studijų
programos, studijų sąlygos, kalbos mokėjimas.
Vasaros atostogos studentams suteikia ir kitų galimybių, {vairios vasaros stovyklos ir
vasaros mokyklos-tai proga trumpai pasisvečiuoti geriausiuose pasaulio universitetuose,
pagilinti savo žinias, susipažinti su svečia šalimi, (vairios tematinės mokslo vasaros
stovyklos studentams organizuojamos ir Lietuvoje. Kita galimybė išvykti į užsienį vasaros kalbų kursai, kalbų mokymosi stovyklos. Vykstama į tą šalį, kurios kalbos norima

išmokti ar pagilinti jos žinias, dažniausiai Angliją.
Veikiant globalizacijai, virtualizacijai informacija apie kitas kultūras, civilizacijas
tapo prieinamesnė. Dėl naujų technologijų laikas ir erdvė lyg susitraukė, geografinis ir
informacinis mobilumas įgavo stulbinamą mastą ir greitį. Šiandien keliautojai, ypač
akademinis jaunimas, puikiai žino apie vietą ar vietas, kur nori nukeliauti. Dažniausiai jie iš

anksto žino, kokių emocijų gali patirti renginyje, į kurį keliauja. Tuo požiūriu jiems kelionė
nebėra žygis į asmeniškai ir socialiai nežinomą teritoriją, o taip dar buvo visai neseniai.
Kita vertus, pripažįstamas ne tik fizinis, bet ir virtualus mobilumas. Europos
Komisijos Žaliojoje knygoje „Besimokančio jaunimo mobilumo skatinimas" teigiama,
kad informacijos ir ryšių technologijos, padedančios užmegzti ir palaikyti ryšius su
kitais besimokančiais jaunuoliais, parengia, praturtina ir pratęsia fizinio mobilumo
veiksmus. Virtualusis mobilumas, kurį remia programa „Comenius eTvvinning", arba
socialinių tinklų programos, gali labai praversti mokyklinio amžiaus jaunimui, norinčiam
susipažinti su kitomis kultūromis.200
Apskritaijaunuoliai, dalyvaujantys įvairiuose programose užsienyje, gerai įsisąmonina
ir suvokia kultūrinius skirtumus. Šis įsisąmoninimo procesas turi keletą etapų. Pirmiausia
skirtumai identifikuojami, vėliau apsvarstomi ir pripažįstami, galiausiai jie suprantami, o
kai kurie ir perimami. Taigi tokios kelionės skatina toleranciją, nešališkumą, pasikeitimą
skirtingomis pažiūromis.
5.4. Studentų sezoninės ir laikinos darbo kelionės
Laikinos ar ilgesnės jaunimo kelionės darbo tikslais vyko visais laikais. Lietuvių
literatūros klasikas Motiejus Valančius apysakoje „Palangos Juzė" (1869 m.) pasakoja
apie siuvėjo Juzės Viskantos keliones po Aukštaitiją ir Žemaitiją.
Apskritai studentai dažniausiai ieško tokio darbo, kurį būtų galima suderinti su
studijomis. Tai trumpalaikis, pamaininis ar sezoninis darbas.
Šiandieniniai studentai dažniausiai sezonines darbo keliones renkasi vasaros
atostogų metu. Dirbama žemės ūkyje, aptarnavimo ir paslaugų sektoriuose. Populiari
tarp studentų ir „Work and travel" („Darbas ir kelionė") programa, pagal kurią vasarą

studentai gali išvykti padirbėti į JAV, Didžiąją Britaniją, Graikiją ir kitur. Dažniausiai
tai sezoninis darbas kavinėse, viešbučiuose, moteliuose, atrakcionų parkuose, picerijose
ir pan. Studentams kas savaitę mokamas valandinis atlyginimas. Dirbti pagal programą
galima iki keturių mėnesių, dar vienas mėnuo skiriamas kelionėms. Štai pagal „Work
and Travel USA" programą į JAV iš Lietuvos 2007 m. išvyko apie 500, 2008 m. - apie

199Ten pat. P. 15.
200Europos komisija. 2009. Green paper. Promoting the learning mobility of young people. hltpJ/ec.europa.
eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329 en.pdf(2 10 12 03).
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1000, 2009 m. - 736 studentai.201 Kita programa, kuria naudojasi merginos, - „Au-pair"
(„Pagalbininkė"): užsienio šeimose padedama prižiūrėti vaikus, namų ruošos darbuose.
Esama ryšio tarp akademinio studentų mobilumo ir mobilumo darbo tikslais. Dažnai
užsienyje jaunuoliai siekia ne tik gilinti žinias, bet ir susirasti laikiną darbą. Be to, darbo
užsienyje patirtis padeda studentams apsispręsti, ar norėtų savo ateitį sieti su gyvenimu
svetur.
Laikinas darbas užsienyje gali tapti tarptautinės karjeros pradžia, be to, padeda
suprasti užsienio šalies verslo ir kultūros ypatumus, pasaulinę rinką, gerina tarpkultūrinius
komunikacinius įgūdžius. Užsienyje įgyta patirtis padeda geriau suprasti ir savo kultūrą,
įgalina savo šalyje pritaikyti technologines naujoves. Tokia darbo patirtis, ypač jei gerai
išmokstama užsienio kalba, gali ateityje padėti susirasti darbą Lietuvoje.
Sparti transporto sistemos plėtra leidžia didinti sezoninių kelionių skaičių. Studentai
kitą vasarą vėl gali grįžti į ekonominiu aspektu jiems svarbią vietą užsienyje.
Tyrimai rodo, kad užsienyje 2004-2007 m. laikinai dirbo apie 17 proc. universitetų ir
13 proc. kolegijų studentų. Apie 29 proc. universitetų studentų ir 18 proc. kolegijų studentų
2008 m. (vasarą tarp semestrų) siekė padirbėti užsienyje. Universitetų studentų mobilumas
yra didžiausias per pirmuosius trejus studijų metus, ypač antraisiais studijų metais.202
Daugumastudentųdirbo darbą, kuriam nereikia didelės kvalifikacijos: nekvalifikuotais
darbininkais, aptarnavimo srityje. Universitetų studentai šiek tiek dažniau dirbo
aukštesnės kvalifikacijos darbą, rečiau - žemės ūkyje.
5.3 lentelė
Dirbusiųjų užsienyje apklaustų studentų darbo patirtis*

Universitetų studentai

Specialistai
Jaunesnieji specialistai ir technikai
Jaunesnieji tarnautojai
Aptarnavimo sferos ir prekybos
darbuotojai
Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir
žuvininkystės darbininkai

Skaičius
6
13
9

Proc.

2,5

120

1,7

Kolegijų studentai
Proc.
Skaičius
-

-

-

6

8,5

33,8

17

23,9

3,6

3

0,8

8

11,3

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

42

11,8

6

8,4

Įrenginių, mašinų operatoriai ir
surinkėjai

10

2,8

2

2,8

152
355

42,8

32
71

45,1

Nekvalifikuoti darbininkai
Iš viso

100

100

*Pagal: Aidis, R., Krupickaitė, D. 2009. Kaip neiššvaistyti protų: Lietuvos studentų
nuostatos emigruoti / Mitigating brain drain: migration tendencies of students in
Lithuania. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 78.
201Juknevičius, M. 2010. Šįmet studentus ypač vilioja vasara „amerikietiškoje svajonėje", http://www.delfi.lt/news/
daily/education/simet-studentus-ypac-vilioja-vasara-amerikietiskq/e-svq/oneje.d?id=301J8881 (2010 12 01).
202Aidis, R., Krupickaitė, D. 2009. Kaip neiššvaistyti protų: Lietuvos studentų nuostatos emigruoti I Mitigating
brain drain: migration tendencies of students in Lithuania. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 73-76.
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Europos Komisija skatina ir savanorišką jaunimo darbą užsienio šalyse. Pagal

Europos savanorių tarnybos (EST) programą jaunuoliai iki 30 metų gali iki vienų metų
išvykti į kitą šalį, joje gyventi ir dirbti vietos bendruomenei naudingą neapmokamą
darbą, kuriuo nesiekiama pelno, socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir
visuomenės informavimo ar kt. srityse. Taip jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus
ir įgyja naujų įgūdžių, žinių ir patirties. Tarptautinės savanorystės projektais siekiama
ugdyti jaunimo pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti
tarpusavio supratimą ir toleranciją. 2005 m. dirbti savanoriais į kitas šalis iš Lietuvos
išvyko 66, 2008 m. - daugiau kaip 100 jaunuolių. Tačiau trūksta duomenų, kiek iš jų
buvo studentų, kiek baigusių studijas ar nestudijuojančių žmonių.
5.5. Studentų turistinės (poilsinės ir pažintinės) kelionės
Jaunimą keliauti traukia įvairios turistams skirtos pramogos, pažinimo džiaugsmas.
Pagrindiniai turistinės traukos veiksniai yra kultūriniai, gamtiniai, aktyvaus poilsio ir
pramoginiai (žr. 5.5 paveikslą).
5.5 pav.
Pagrindiniai turistinės traukos veiksniai

Kultūriniai
veiksniai

Istoriniai objektai, architektūriniai
objektai, paminklai, muziejai,
pramoniniai objektai, kulinarija,
gyvenimo
būdo pažinimas,
?
festivaliai, koncertai, spektakliai,
mugės

Gamtinis kraštovaizdis, jūra, ežerai

Turistinė
trauka

Gamtiniai
veiksniai

ir upės, parkai, miškai, kalnai,
?

gyvūnija ir augalija, krantai, salos

Pramogų ir teminiai parkai, kazino,
Pramoginiai
ir aktyvaus
poilsio
veiksniai

parduotuvės, meno centrai, sporto

renginiai, sporto klubai, krepšinis,
?

futbolas, dviračių sportas, tenisas,

golfas, žiemos sporto šakos
(slidinėjimas, rogutės), žygiai

Turizmas analizuojamas kaip sudėtinė rekreacijos dalis.203 Nors mūsų dienomi
rekreacinė veikla labai įvairi, paprastai siekiama atkurti žmogaus dvasines ir fizines jėgas

203 Grecevičius. P. (moksl. vad). 2002. Turizmas. Klaipėdos universitetas, Kauno kolegija
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Rekreacija-nuolatinis procesas, pasireiškiantis gebėjimu pakeisti darbinę veiklą kitokia
laisvalaikio veikla. Turistinės kelionės suteikia naujų potyrių, informacijos, patiriame
nuotykių, malonumų, užmezgame naujas pažintis.

Išskiriame vietinį ir išvykstamąjį turizmą už Lietuvos ribų. Turizmas susijęs ir su
rekreacinių ir laisvalaikio paslaugų pasiūla. Lietuvoje įvairiausių paslaugų siūlo kurortai,
plečiasi kaimo turizmo sodybų tinklas, kuriami nuotykių parkai. Dažnai jaunimas renkasi
ir savaitgalio kelionę baidarėmis, rečiau - dviračiais. Dalis jaunuolių naudojasi Lietuvos
turistinių agentūrų siūlomais maršrutais po Lietuvos miestus ir miestelius, bet nebūtinai
keliauja kartu su turistinė agentūros organizuota grupe.
Taigi galima išskirti individualų turizmą, kai keliaujama ir organizuojama kelionė
individualiai (ar su draugais, šeima), ir grupinį (masinį) turizmą, kai keliaujama su
organizuota grupe. Pastarajai grupei priklausantys turistai dažniausiai perka turizmo
agentūrų parengtą ir įpakuotą turistinį produktą (kelionę su nustatytu kelionės maršrutu,
ekskursiją ir pan.).
Statistikos departamento išvykstamojo turizmo tyrimo išankstiniais duomenimis204,
2009 m. į užsienį išvyko 1,1 mln. turistų. Iš jų 55 proc. sudarė vyrai, 45 proc. -moterys.
Daugiau kaip pusė (55 proc.) išvykusių turistų nurodė, kad buvo apsistoję pas gimines,
draugus ar privačiame sektoriuje, 36 proc. apsistojo viešbučiuose ir moteliuose.
2009 m. Lietuvos turistai buvo išvykę į 1,3 mln. kelionių, iš jų 223,6 tūkst. (17,3
proc.) sudarė kelionės įsigyjant turizmo paslaugų paketą įmonėse, teikiančiose tokias
paslaugas. 2009 m. poilsį ar atostogas kaip pagrindinį kelionės tikslą nurodė 81,9 proc.
išvykusių Lietuvos turistų, kiti vyko verslo ar profesiniais interesais. Į kelionę atostogauti
ir ilsėtis 2009 m. vyko 24,4 proc. mažiau Lietuvos gyventojų negu 2008 m., o kelionių
verslo reikalais skaičius sumažėjo 35,7 proc.
2009m. kelionėje į užsienį Lietuvos turistas vidutiniškai išleido 1,4 tūkst. litų,
vidutinė kelionės trukmė buvo 7 nakvynės. 2009 m. daugiausia Lietuvos gyventojų
kelionių buvo į Baltarusiją(15,1 proc, arba 194,5 tūkst.), Latviją(12,5 proc, arba 160,6
tūkst.), Lenkiją (9,8 proc, arba 125,9 tūkst.), Vokietiją (8,1 proc, arba 104,4 tūkst.) ir
Rusiją (7,6 proc, arba 98,3 tūkst.).
Studentų pažintines keliones į užsienį skatina Europos Sąjungoje sukurta palanki
situacija: bevizis režimas, pigių skrydžių oro bendrovių veikla, įvairios nuolaidų sistemos
jaunimui naudotis viešuoju transportu. Vis dėlto dalis jaunuolių su Europa susipažįsta
keliaudami autostopu.
2010m. liepos mėn. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) ir draudimo
bendrovės „Seesam Lietuva" užsakymu CAWI metodu atliktos jaunimo apklausos
duomenimis (apklausoje dalyvavo 539 16-29 metųLietuvos miestų gyventojai (daugiausia
19-25 m. - 63 proc), 2010 m. vasarą atostogauti užsienyje planavo 20,5 proc. apklausos
dalyvių. Keliaujantys į užsienį dažniausiai rinkosi Europos Sąjungos šalis - jas kaip
kelionės tikslą nurodė 54 proc apklausos dalyvių. Daugiausia - 42 proc. -jaunimo rinkosi
keliones lėktuvu, o mažiausiai - 4 proc. - nusprendė keliauti vandens transportu.205

204 Statistikos departamentas. 2010. 2009 m. Lietuvos gyventojai šalyje ir užsienyje keliavo mažiau.
http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id= 7746(2010 04 12).
2115 Seesam. 2010. Tyrimas atskleidė, jog populiariausias tarp jaunimo — kelionių draudimas. http://www.seesam.
lt/lt/tyhmas-atskleide-jog-populiariausias-larp-jaunimo-%E2%80%93-kehoniu-draudimas, (2010 12 05).
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Apskritai studentai keliaudami gali susidaryti objektyvesnį pasaulio vaizdą, geriau

suvokti praeitį ir šiandieninę padėtį, palyginti įvairių kraštų kraštovaizdį, žmonių
gyvenseną, jų kalbą ir kultūrą. Tai sudaro jaunimo individualizacijos ir patirties
prielaidas.206
Kasdieninės kultūros ir lankomos šalies žmonių tapatumo pažinimas priklauso ir
nuo kelionės būdo. Mažiausiai kontaktų su vietiniais žmonėmis patiriama masinėse
turistinėse kelionėse, kai keliaujama organizuota grupe autobusu. Šiek tiek daugiau su
lankomos šalies kasdienybe tenka susidurti keliaujant automobiliu su šeima ar draugais.
Dar daugiau kontaktuojama lankant užsienyje gyvenančius draugus. Daugiausia
skirtingų lankomos šalies žmonių sutinkama keliaujant autostopu ar klajojant.
Turizmo industrijai svarbios ir jaunimo kelionės. Jaunimui patraukliai pristatomos
įvairios nuolaidos (traukiniams, kitoms transporto rūšims, kultūriniams objektams
aplankyti ir kt.). Plečiasi jaunimo nakvynės namų (hostelių) tinklas, kuriuose galima
ne tik pigiau pernakvoti, bet ir užmegzti naujas pažintis su panašių interesų žmonėmis
iš įvairių šalių. Dar labiau pasistengus galima įvairiose šalyse surasti ir nemokamą
nakvynę pas internetinėje bendruomenėje pasiskelbusius asmenis (angį. Couch
Surfing). Bendravimas su vietos gyventojais padeda geriau pažinti miestą ar šalį ir ten
gyvenančių žmonių pasaulėžiūrą.
Turistinėse vietose studentai susiduria su įvairiais vietos naratyvais, ženklais,
simboliais, vaizdais. Beveik visada šiandien studentai fotoaparatais ir vaizdo
kameromis fiksuoja savo kelionės ir buvimo konkrečiose vietose faktus. Pasak tyrėjų,
studentų kelionių atsiminimuose ar parsivežtoje vaizdinėje medžiagoje galima įžvelgti
įvairaus tipo diskursus - bendravimą su svetimaisiais, miestų ypatumus, aplankytų
vietų praeities ženklus, kultūrinius įvykius, tautų charakterius, santykius tarp turistų ir
vietinių gyventojų.207
Turistinė patirtis siejama su autentiškumo paieškomis (pavyzdžiui, autentiško ir
neįprasto gyvenimo būdo, kultūrinio ir architektūrinio paveldo), vartojimu (naujos
aplinkos, kultūros, prekių ir atitinkamo lygio paslaugų), pasitenkinimu įgyvendinus
įvairius kelionės tikslus. Turistinių kelionių metu patenkinami naujumo, kūniškų
malonumų, paskatinimo, priklausomumo jausmo, saviraiškos, poilsio poreikiai. Dažnai
jaunimas įprastų laisvalaikio elementų, pavyzdžiui, linksminimosi klubuose, alkoholio
vartojimo, neatsisako ir turistinių kelionių metu. Vis dėlto nebūdami namų erdvėje
jaunuoliai gali elgtis laisviau, nevaržomi kasdieninio gyvenimo taisyklių.
Apskritai, kokia veikla užsiims jaunuoliai kelionės metu, priklauso nuo kelionės
tikslo, formos (organizuota ar individuali kelionė), asmeninių prioritetų. Aktyvi
turistinė veikla susijusi su istorinių, gamtinių ar kultūrinių vietų, taip pat įvairių
renginių lankymu, pasyvi - su sėdėjimu kavinėse ir restoranuose, gulėjimu ežero ar
jūros pakrantės pliažuose, nieko neveikimu.
Dažna studentų laisvalaikio forma-kelionės prie Lietuvos ežero ar upės. Dažniausiai
ten poilsiaujama vieną ar kelias dienas. Aktyvesnes keliones mėgstantys studentai
2116 Vosyliūtė, A. 2005. Studentų kelionių prasmės. Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: VPU lei
dykla. P. 69.
207 Vosyliūtė, A. 2005. Studentų kelionių prasmės. Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: VPU lei
dykla. P. 66.
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renkasi žygius Lietuvoje ar užsienyje. Dažniausiai užsienyje keliaujama į kalnus.
Įvairūs universitetai turi žygeivių klubus, plg. Vilniaus universiteto žygeivių klubas,
KTU žygeivių klubas „Ąžuolas", VGTU turistų klubas. Entuziastai, priklausantys
šiems klubams, dažnai organizuoja įvairius pažintinius žygius pėsčiomis, dviračiais,
valtimis, baidarėmis, slidėmis, taip pat turizmo varžybas ir kt.
5.6. Studentų vertybinės kelionės
Vertybinę kelionę galima laikyti asmens vertybinio idealo išraiška. Šis idealas
dažniausiai yra kultūriniu ir istoriniu požiūriu apibrėžtas, jo egzistavimu specifinėje
socialinėje aplinkoje tiki individai ar jų grupės. Pagrindiniais kelionės elementais tampa
kultūriniu požiūriu suformuotos tikslo vietos pasirinkimas ir kelionės motyvai.
Daugelis autorių sutinka, kad skirtingi individai tą pačią vietą suvokia skirtingai:
„Kiekvienas individas turi daugiau ar mažiau savitą konkrečios vietos vaizdinį [...],
kiekvienas turi savo asmeniškumo, atsiminimų, emocijų ir intencijų mišinį, kurie
nuspalvina tą vietos vaizdinį ir suteikia jai savitą tapatumą."208 Vietos jutimas yra
tapatumo sudedamoji dalis, kultūrinėje erdvėje nėra neutralių vietų, kiekviena jų turi
civilizacinę, kultūrinę, nacionalinę, bendruomeninę ar asmeninę prasmę.
Vertybinis idealas, puoselėjamas piligriminių kelionių metu, gali asocijuotis su
religija arba įkūnyti nacionalinius, kultūrinius ar kitus kolektyvinius idealus (pavyzdžiui,

sporto renginiai), taip pat gali būti unikali atskiro individo vertybė (pavyzdžiui, mokslinė
fantastika). Nors iš pažiūros tokių piligrimų neįmanoma atskirti tuo turistų, vis dėlto
vidinės nuostatos, tapatumas ir kelionės motyvai leidžia įžvelgti skirtumą tarp šių
kelionių rūšių.209
Vertybinius keliautojus nuo kitų keliautojų grupių skiria ne tik vertybinio idealo,
tapatumo išraiška ir vertybinė motyvacija, bet ir elgesys kelionėje. Dažnai tokia kelionė
ir buvimas tikslo vietoje turi specifinius ritualus, iš anksto žinomus elgesio modelius.
Studentai užima svarbų vaidmenį įvairiose organizuotose vertybinėse kelionėse:
religinėje piligrimystėje, sporto aistruolių kelionėse, muzikos gerbėjų kelionėse. Sporto
aistruolių keliones kartu su komanda ar garbinamu sportininku, be kitų veiksnių, lemia
žemo arba aukšto laipsnio identifikacija. Ji parodo, kaip stipriai sporto aistruoliai jaučiasi
psichologiškai susiję su komanda.
Autoriaus atlikta apklausa atskleidžia socialines demografines krepšinio aistruolių
charakteristikas (2008 m. buvo apklausti 104 Vilniaus „Lietuvos ryto" ir Kauno
„Žalgirio" krepšinio klubų aistruoliai, keliavę palaikyti komandos į kitame mieste
vykstančias rungtynes). 70 proc. respondentų sudarė vyrai, kurių absoliuti dauguma (85
proc.) buvo jauni, iki 30 metų, žmonės (40 proc. iki 20 m., 45 proc. - nuo 21 iki 30 m.).
Tarp apklaustų respondentų nebuvo vyresnių kaip 50 metų asmenų. Beveik 60 proc. su
komanda keliavusių krepšinio aistruolių buvo moksleiviai ir studentai, kiti - skirtingą
darbą dirbantys asmenys (žr. 5.6 paveikslą).

208Relph, E. 1976. Place andPlacekssness. London: Pion. P. 56.
209Liutikas, D. 2009. Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse. Vilnius: Lietuvos piligrimų ben
drija.
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5.6 pav.
Apklaustų krepšinio aistruolių užsiėmimas (proc.)
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Iš 400 autoriaus apklaustų religinių piligrimų (apklausa atlikta 2007-2008 m.),
į užsienio ar Lietuvos piligrimystės vietas keliavusių su organizuota grupe, 10 proc.
buvo studentai, ketvirtadalis - moksleiviai. Apskritai Lietuvos jaunimas keliauja į
visas pagrindines krikščioniškos piligrimystės vietas Lietuvoje: Kryžių kalną, Šiluvą,
Žemaičių Kalvariją, Vilniaus Aušros Vartus, Trakus ir kt. Jaunimas ypač mėgsta
piligriminės kelionės pėsčiomis, piligriminius žygius. Nuo 2003 m. kasmet itin daug
dalyvių, daugiausia jaunimo, pritraukia trijų dienų piligriminis žygis iš Kryžių kalno
į Šiluvą. Jame dalyvauja katalikiškų jaunimo organizacijų atstovai, įvairių Lietuvos
vyskupijų jaunimo centrų ir parapijų jaunuoliai ir kt. Išskirtinę poziciją tarp užsienio
piligrimystės vietų užima Taize vienuolynas Prancūzijoje. Lietuvos jaunuoliai taip pat
gausiau keliauja į Taize organizuojamus naujametinius susitikimus įvairiuose Europos
miestuose, pasaulio krikščioniško jaunimo dienas. Lankomos ir kitos svarbiausios
piligrimystės vietos Europoje: Lurdas, Roma, Medžiugorjė, Santjago de Kompostela,
Fatima, Čenstachova ir kt.
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5.7 pav.
Kauno „Žalgirio" krepšinio komandos aistruoliai

Ypač svarbus kasdieninio gyvenimo elementas jaunimui yra muzika. Muzikiniai
tekstai ir melodijos prisideda formuojant tiek asmens, tiek kolektyvinį tapatumą, [vairių
stilių populiarios muzikos žvaigždės prilygintinos gyviems dievams ar deivėms, jie yra
itin charizmatiški, giliai įsitvirtinę kultūriniuose šiuolaikinės visuomenės mituose ir
legendose.
Jaunimas lanko savo muzikos dievų koncertus, keliauja į kasmetinius festivalius
(pavyzdžiui, sunkiosios metalo muzikos festivalis „Kilkim žaibu", dainuojamosios poezijos
festivalis Kulautuvoje „Akacijų alėja" ir kt). Muzika turi savybę sužadinti prisiminimus,
palikti įspaudą konkrečioje vietoje, kurioje ji skambėjo. Vis dažniau lankomi miestai ar
vietovės, kuriuose prasidėjo konkretus muzikos stilius, įrašyti svarbūs įrašai ar kur dainos
tapo mitais (pavyzdžiui, su grupe „The Beatles" siejamas Liverpulio miestas).
Tarp 2008 m. autoriaus apklaustų kultūrinių piligrimų, organizuotomis grupėmis
keliavusių į įvairius muzikos koncertus užsienyje (N=150), daugiausia buvo jaunuolių
nuo 20 iki 29 metų ir vidutinio (30-59 m.) amžiaus asmenų.
Daliai studentų itin reikšminga vertybė yra tauta ir tautiškumas. Kelionės į tautos
istorijai ar valstybiškumui svarbias vietas, taip pat kelionės norint pagerbti dabarties
ar praeities politinius lyderius yra tautinio tapatumo raiškos piligriminėse kelionėse
pavyzdžiai. Savo tapatumo ir šaknų individams būdinga ieškoti ne tik etninėje tėvynėje.
Keliaujama tėvų ir seneliųpėdsakais, lankomos šalys ir miestai, kur jie gimė, augo, praleido
jaunystę ar ten būti buvo priversti dėl karo, tremties ar kitų aplinkybių. Tarp jaunimo šiuo
metu ypač populiarios vertybinės kelionės į Sibirą tvarkyti lietuvių tremtinių laidojimo
vietų, susipažinti su buvusiomis tremtinių gyvenimo sąlygomis. Organizuojamos netgi
jaunimo atrankos į nuo 2006 m. vykdomą projektą „Misija Sibiras". Pagrindinis tokių
kelionių atrankos kriterijus - motyvacija ir tautinės vertybės.
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Vertybinės kelionės, ypač į tautos istorijai ir valstybiškumui svarbias vietas, turi didelę
reikšmę formuojant kolektyvinį tapatumą. Kita vertus, tautinį tapatumą formuoti padeda ir
kitos kelionių rūšys, pavyzdžiui, paveldo turizmas, muziejų turizmas. Tokių kelionių metu,
lankant istorinius ir architektūrinius paminklus, dvarus, piliakalnius, muziejus, archeologinių
tyrimų vietoves, akcentuojamas ir išryškinamas krašto kultūrinis ir tautinis tapatumas,
išskirtinumas, primenamos istorinės realijos. Muziejai (ypač nacionaliniai) reprezentuoja
tautą, tiek saviems, tiek svetimiems ir parodo tautos paveldo teisėtumą konkrečiose
geografinėse vietose, įtvirtina jį istorijoje. Žvelgiant į muziejaus eksponatus susimąstoma
apie tautos praeitį ir jos istorijos kelią, savo šaknis ir tautinių vertybių puoselėjimą.
Vertybiniai idealai gali įvairuoti nuo visuomenėje priimtinų ir atspindinčių didesnės
visuomenės dalies vertybes (pavyzdžiui, vyraujanti religija, patriotiškumas) iki sub
kultūrų bei visuomenės požiūriu marginalių vertybių (pavyzdžiui, išskirtinio muzikos
stiliaus klausymasis, didesnio sąlyčio su gamta ieškojimas alternatyvioje bendruomenėje,
protesto grupės veikla). Šiaip ar taip, lankomos vertybinės vietos tampa socialiai
reikšmingiausiomis, centrinę poziciją asmens tapatume užimančiomis vietomis. Jos
išsidėsto už kasdieninio gyvenimo erdvės, autentiškesnėje erdvėje.
Visuomeninėjeveiklojedalyvaujantysstudentaikeliaujaįįvairiussusitikimus, stovyklas,
seminarus (pavyzdžiui, studentų ateitininkų žiemos akademiją, skautų akademikų vasaros
stovyklą ir pan.). Vasaros stovyklas, suburiančias visuomeninės organizacijos ar klubo
narius, dažniausiai organizuoja kiekviena visuomeninė organizacija. 2006 m. nors vienoje
visuomeninėje organizacijoje dalyvavo 27 proc. studentų.210
5.7. Jaunimo migracija
Jaunimo emigracija iš Lietuvos — viena aktualiausių nūdienos problemų, sulaukianti
nemažai dėmesio viešajame diskurse. Oficialios statistikos duomenimis, atsižvelgiant
tiek į deklaruotą, tiek nedeklaruotą emigraciją, 2005-2009 m. iš Lietuvos emigravo
160,8 tūkst. šalies gyventojų, iš jų apie 40 proc. buvo jaunuoliai nuo 15 iki 29 metų..
2009 m. iš oficialiai skaičiuojamų 34,7 tūkst. emigrantų 13 proc. buvo 20-24 metų
jaunuoliai, dar apie 20 proc. visų emigrantų sudarė 25-29 metų amžiaus gyventojai.2"
Išsimokslinusio jaunimo išvykimas — tai vadinamasis „protų nutekėjimas". Prarandant
aukštos kvalifikacijos specialistus mažėja šalies ekonominis ir konkurencinis potencialas.
Pagrindinės emigracijos priežastys dažniausiai susijusios su šalies ekonominės ir
socialinės padėties ypatumais: situacija Lietuvos darbo rinkoje (didelis nedarbo lygis,
nedidelis darbo užmokestis), skirtingais gyvenimo standartais, asmens ir darbuotojo
vertinimo skirtumais Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Įdomu panagrinėti Lietuvos akademinio jaunimo migracines nuostatas. Lietuvos
socialinių tyrimų centro atliktas tyrimas rodo, kad 26 proc. jaunimo iš Lietuvos ketina
išvykti ilgesniam laikui. Daugiau nei pusė jų į užsienį keliautų užsidirbti, ketvirtadalis
mokytis, kiti keliauti, gyventi visam laikui ar turi dar kitų tikslų. Be to, bent trumpam

išvykti dirbti į užsienį norėtų apie 67 proc. jaunuolių.
210Zaleskienė, I. ir kt. 2006. 16- 24 metų amžiaus jaunimo visuomeninis dalyvavimas. Tyrimo ataskaita.
http://Mrww.smm.lt/svietimo bukle/docs/tyrimai/16-24 amzjaun visuomjialyv.pdf"(2010 12 11).
211Statistikos departamentas. 2010. 2009 m. iš Lietuvos emigravo 34,7 tūkst. gyventojų, http://www.stat.gov.
lt/lt/news/view/^id=8813 (2010 12 11).
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Išsilavinęs jaunimas turi daugiau galimybių įsitvirtinti darbo rinkoje užsienyje nei
vyresni asmenys. Dažnai jie moka užsienio kalbą, yra atsparesni įvairioms nepalankioms
aplinkybėms, sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą ar dirbti paslaugų srityje. Dar lengviau
susirasti darbą jaunuoliams, turintiems specifinių profesinių darbo įgūdžių, kurie
vienodai pritaikomi įvairiuose šalyse (pavyzdžiui, kompiuterinių sistemų specialistams,
medikams ir pan.).
Be jau minėtų emigracijos priežasčių, emigracinėms nuostatoms formuotis daro
įtaką jaunuolių asmeninės savybės ir vertybės, asmeninė darbo (ir užsienyje) patirtis,
šeima (jos pritarimas ar nepritarimas emigracijai, požiūris į darbą, ekonominė padėtis),
žiniasklaida, pristatanti sėkmingos ar nesėkmingos emigracijos pavyzdžius.

Dažniausiai jaunimas išvyksta ar norėtų išvykti į Didžiąją Britaniją, JAV, Airiją (apie
pusę įvairiuose tyrimuose apklaustų respondentų), taip pat emigruojama į Vokietiją,
Rusiją, Ispaniją, Skandinavijos šalis ir kt. Didėjant atskirų regionų ekonominės plėtros
skirtumams, didėja ir jaunimo vidinė migracija. Jaunimo padėties tyrimo duomenimis,

33 proc. jaunimo dėl studijų ar šeiminių (asmeninių) aplinkybių išvyko iš mažesnės
gyvenamosios vietovės į didesnę ir net 70 proc. jų neketina grįžti.212
Lietuvos jaunimo emigracijos ypatumus išsamiai ištyrė R. Aidis ir D. Krupickaitė.213
2004-2007 m. buvo apklausta 2394 universitetų studentai ir 661 kolegijų studentas.
Remiantis šio tyrimo duomenimis, apie trečdalis Lietuvos studentų savo ateitį siejo su
darbu užsienyje (svarbu pažymėti, kad lyginant 2004-2005 ir 2005-2006 m. apklausų
duomenis matyti, jog tokių planų sumažėjo 9 proc. punktais), pusė buvo neapsisprendę,
nežinojo atsakymo, o kiti tokių planų neturėjo. Kita vertus, absoliuti dauguma jaunuolių
net negalvoja nutraukti studijų, kad galėtų važiuoti dirbti į užsienį. Daugiau negu pusė
visų apklaustųjų (62 proc. universitetų ir 71 proc. kolegijų studentų) kaip pagrindinę noro
išvykti priežastį nurodė didesnį atlyginimą; dalis studentų nurodė ir kitas labai svarbias
priežastis - norą įgyti tarptautinės patirties (apie 39 proc. apklaustųjų nurodė kaip
antrą svarbiausią priežastį), išmokti užsienio kalbą ar tiesiog patirti nuotykių. Tyrimas
atskleidė, kad sunku sieti studentų nuostatas išvykti į užsienį su aukštąja mokykla ar
studijuojama specialybe.214
Kokybiniai studentų tyrimai rodo, kad emigraciją studentai suvokia kaip vieną iš
alternatyvų, leidžiančių įgyti tarptautinės patirties ar užsidirbti pinigų. Tai suprantama

daugiau kaip galimybė, o ne būtinybė. Tai patvirtindami studentai linkę pateisinti tuos
asmenis, kurie važiuoja į užsienį turėdami konkretų tikslą, ir nepritaria tiems, kurie
nutaria pabandyti savo laimę svetur, neturėdami jokių siekių Lietuvoje.215
Nagrinėjant studentų emigracines nuostatas svarbu atsakyti į klausimą, kuriam
laikui planuojama emigruoti. Tyrimai rodo, kad daugiau nei trečdalis studentų užsienyje
norėtų likti ne ilgiau kaip trejus metus. Kita vertus, 28 proc. universitetų studentų

212Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl nacionalinės jaunimo
politikos 2011—2019 metų plėtros programos patvirtinimo.
213Aidis, R., Krupickaitė, D. 2009. Kaip neiššvaistyti protų: Lietuvos studentu nuostatos emigruoti = Mitigating brain drain: migration tendencies ofstudents in Lithuania. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
214Ten pat. P. 59-63.
215Skackauskaitė, A. 2007. Tarptautinė lietuvių migracija: studentų nuostatos, požiūris ir emigracinių gali
mybių vertinimas, Oikos. 3: 59.
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ir trečdalis kolegijų studentų norėtų į užsienį išvykti visam laikui. Apie penktadalis
studentų nežinojo, kuriam laikui jie ketina pasilikti užsienyje.216
Anksčiau itin populiaru buvo migraciją skirstyti į laikiną ir nuolatinę, tačiau
ilgainiui toks skirstymas prarado prasmę. Dalis žmonių nežino, kiek laiko jie ketina
pasilikti užsienyje, tad neretai išvyksta laikinai ir pasilieka ten visam laikui. 2004 m.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, pasikeitė legalios ir nelegalios migracijos santykis.

Įstojus į ES, atsirado galimybė legaliai įsidarbinti labiausiai lietuvių pamėgtose šalyse
-Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje, taip pat Švedijoje. Nuo 2006 m. gegužės 1 d.
atsivėrė Ispanijos, Portugalijos, Graikijos ir Suomijos darbo rinkos.
Dažniausiai emigracija traktuojama kaip ekonominis reiškinys. Dauguma ją
aiškinančių modelių akcentuoja ekonominius migracijos veiksnius. Individas lygina
numatomas pajamas ir galimas tokio žingsnio sąnaudas (išlaidos kelionei ir darbo
paieškai, socialinių ryšių praradimas, asimiliacija ir kt.). Žinoma, gautos pajamos
priklauso nuo to, ar jos bus išleidžiamos toje pačioje šalyje, ar tėvynėje, pajamas ir
migracijos naudą taip pat lemia vartojimo įpročiai.
Tinklo teorija217 iškelia idėją, kad sprendimą emigruoti lemia daugiau socialinė
aplinka nei individualus pasirinkimas. Šeima, draugai, kolegos ir platesnė socialinė
aplinka moko tokio pasirinkimo, ypač jei yra ankstesnių migracijų patirčių pačiame
tinkle, pavyzdžiui, ryšiai su kitu emigrantu, gyvenančiu kelionės tikslo regione. Taigi
tinklo teorija akcentuoja sprendimo priėmimo kompleksiškumą ir socialinių santykių
migracijos atžvilgiu svarbą.
Taigi sprendimas emigruoti dažniausiai būna kompleksiškas, nulemtas įvairių makroir mikrostruktūrų (pasaulinė ekonominė situacija, ekonominė šalies raida, socialiniai
tinklai, patirtis ir vertybės) sąveikos. Įvairios studentų apklausos rodo, kad absoliuti
dauguma planuoja grįžti į Lietuvą, užsienyje pabuvę daugiausiai nuo vienų iki trejų
metų. Daugelis nori įgyti patirties užsienio šalyse, o tą patirtį panaudoti Lietuvoje.
Nors išsimokslinusio jaunimo emigracija dažniausiai apibūdinama kaip neigiamas
reiškinys (prarandamas protinis potencialas ir žmogiškasis kapitalas, nyksta tautos
kūrybinės ir gyvybinės galios), bet trumpalaikė emigracija turi ir teigiamų aspektų
-mažėja nedarbo lygis šalyje, įgyta patirtis, perimtos pažangios idėjos, inovacijos,
sukauptas finansinis kapitalas ateityje gali būti panaudojami Lietuvoje.

Apibendrinančios išvados
Akademinio jaunimo mobilumas pasireiškia įvairiomis formomis. Studentai
dalyvauja įvairiose akademinėse mainų programose (daugiausia ERASMUS), studijuoja
užsienio universitetuose, išvyksta dirbti sezoninį ir laikiną darbą į užsienį. Studentai
ypač mobilūs ir laisvalaikiu: dalyvauja įvairiose pažintinėse, rekreacinėse ir vertybinėse
kelionėse (religinėje piligrimystėje, sporto aistruolių kelionėse ir kt.).
216Aidis, R., Krupickaitė, D. 2009. Kaip neiššvaistyti protų: Lietuvos studentų nuostatos emigruoti / Mitigating brain drain: migration tendencies ofstudents in Lithuania. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 63.
217Boyd, M. 1989. Family and Personai Networks in International Migration. Recent Developments and New
Agendas. International Migration Review 23(3).
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Studentų kelionių motyvai priklauso nuo kelionės rūšies, laisvalaikio veiklą lemiančių
veiksnių. Retai kelionę lemia tik viena priežastis, vis dėlto dažniausiai vienas motyvas
turi didžiausią reikšmę ryžtantis keliauti. Kelionėse patenkinami socialiniai poreikiai,
užmezgami nauji socialiniai ryšiai.
Akademiniam jaunimui būdingas didelis mobilumas (trečdalis jų į užsienį vyksta
kartą per metus, dar kas dešimtas jaunuolis - kartą kas pusmetį), aplinkos pakeitimo
siekis. Ketvirtadalis jaunimo iš Lietuvos išvyktų ilgesniam laikui (užsidirbti, mokytis ar
kitais tikslais). Trečdalis jaunuoliųyra pasiryžę emigruoti ir dirbti užsienyje, du trečdaliai
užsienyje norėtų padirbėti laikinai, o įgytą patirtį ir žinias panaudoti Lietuvoje.
Akademinį mobilumą ypač skatina ir Europos Komisija. Taip siekiama sustiprinti
Europos konkurencingumą, žinių visuomenę, gilinti europinio tapatumo supratimą.
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PABAIGA
Apibūdinant studentijos socialinį portretą rėmėmis originalia stratifikacijos
koncepcija, kai patys individai tapatinasi su viena ar kita socialine pozicija: klase ar
sluoksniu. Mes išryškinome akademinio jaunimo prisiskyrimą atitinkamai socialinei
klasei, sluoksniui, t.y. nustatėme studentijos vietą socialinėje struktūroje, o po to
apibūdinome jos socialinį portretą, atskleisdami pagrindines socialines charakteristikas.
Kaip rodo 2008/2009 metais atliktas Lietuvos akademinio jaunimo sociologinis tyrimas,
socialinės klasės ar grupės ir socialinio portreto derinys leidžia atskleisti ne formalų
individų suskirstymą į socialines klases, o jų pačių vertinimą, kuriai socialinei pozicijai
priklauso. Studentijos prisiskyrimas atitinkamoms socialinėms klasėms, sluoksniams
kartu su jos socialiniu portretu ir leidžia apibūdinti jos realiąją vietą visuomenėje, o ne
vien vienpusišką socialinės pozicijos priskyrimą pagal ekonominius rodiklius. Didžioji
apklaustos studentijos dalis identifikuojasi su stipria vidurine klase, o tam tikra dalis net su aukštesniąja.
Apibūdinant studentijos socialinį portretą ryškėja tiek bendros visam akademiniam
jaunimui tendencijos, tiek atskirų studentijos sluoksnių ypatumai. Kuo aukštesnis
studentijos sluoksnis, tuo palankiau vertinamas turimas turtas. Tačiau kiekviename
sluoksnyje greta turinčių nemenkai nekilnojamojo turto yra ir tokių, kurie visai jo neturi.
Bet tai jiems netrukdo identifikuotis su vidurine klase.
Nustant studentijos socialinį bei simbolinį kapitalą tendencijos taip pat gana aiškios:
kuo aukštesnis studentijos sluoksnis, tuo jie aktyvesni, visuomeniškesni, labiau linkę
bendrauti. Nors politiškai akademinis jaunimas nėra aktyvus, tačiau kuo aukščiau
socialiai tapatinamasi, tuo aktyviau dalyvaujama ir politiniame gyvenime. Jie lojalesni
ir esamai valdžiai. Studentai neatsisako galimybės mėgautis gyvenimu, tačiau tai labiau
sieja ne su lengvabūdiškumu, o su pačia laisve. Taigi koreliacijos rodo, kad kiekvienas
studentijos sluoksnis turi savų socialinio portreto ypatumų.
Nagrinėjant studijų sėkmę akivaizdu, kad aukštosios mokyklos problemos ypač
aktualios vykstant švietimo reformai, kurios pradžia sutapo su ekonomikos krize,

spartėjančia jaunimo emigracija ir ryškėjančiomis depopuliacijos (ilgą laiką kasmet
mažėjusio gimstamumo) pasekmėmis. Suprantama, kad būtent šiuos procesus
dažniausiai nagrinėja socialinių mokslų atstovai, aptaria Lietuvos žiniasklaida. Gerokai
mažiau dėmesio skiriama subjektyviems veiksniams - akademinio jaunimo lūkesčiams,
abiturientų socialinio profesinio apsisprendimo ypatumams. Tačiau Lietuvos socialinė
raida ir jaunimo vertybiniai prioritetai, be abejo, yra glaudžiai susiję, tokių sąsajų
pobūdis turėtų atskleisti bendrą svarbiausių visuomenės institutų, taip pat ir aukštojo
mokslo situaciją konkrečiu laikotarpiu.
Vienas iš atlikto tyrimo tikslų - išryškinti dominuojančius akademinio jaunimo

studijų motyvus. Subjektyvųjįaukštojo mokslo situacijos aspektą išreiškė studijų sėkmės
sąvoka. Pasirinkti atitinkami sėkmės empiriniai rodikliai: respondentų pažangumas ir
pasitenkinimas specialybės studijomis aukštojoje mokykloje. Studentų pasirinkimo
brandą atspindėjo ir apsisprendimo laikas, išankstinis pasirengimas tam tikro profilio
studijoms. Svarbiausias objektyvus tyrimo duomenų analizės akcentas - konkreti

aukštoji mokykla: universitetas, kolegija, akademija. Buvo atsižvelgta ir į kitus jaunimo
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pasirinkimą ir jo sėkmę galinčius lemti veiksnius (lytį, vidurinės mokyklos baigimo
vietą, studijuojamų mokslų kryptį). Tyrimo rezultatų apžvalga atskleidė skirtingus studijų
sėkmės vertinimus, santykinai sėkmingai veikiančias ir studentus dažniausiai nuvylusias
aukštąsias mokyklas. Tačiau išryškėjusios tendencijos kelia daugiau naujų klausimų nei
atsakymų. Viena svarbiausių sunkmečio problemų - socialinės prognozės, neaiškios
aukštojo mokslo studijų perspektyvos ir specialistų įdarbinimo galimybės. Atsižvelgiant
į sudėtingą ir sunkiai prognozuojamą šalies socialinės raidos situaciją būtų tikslinga,
vengiant kategoriškų apibendrinimų, nuosekliai ištirti visuomenės ir jaunimo poreikių
derinimo galimybes.

Atskleidžiant studentijos socialinį portretą būtina išsiaiškinti dar mažai tyrinėtą
tautinio tapatumo aspektą - nuostatas tautinio tapatumo išlaikymo arba praradimo
atžvilgiu. Mūsų tikslas - ištirti, kiek akademiniam jaunimui tautiškumas ir jo tvermė
svarbūs kaip socialinio identiteto / tapatumo šaltinis, ar jie pastebi tautiškumui iškilusias
grėsmes ir kokius pavojus ar grėsmes įžvelgia tautos tvermei. Nagrinėjant duomenis
lyginamos įvairių aukštųjų mokyklų studentų nuostatos, ieškomos koreliacijos tarp
tautiškumo tvermės nuostatų ir lyties bei priklausymo socialiniam sluoksniui. Duomenys
rodo, kad tautinio tapatumo išsaugojimas yra svarbus jaunimo tautinio sąmoningumo
diskurse. Tyrimas atskleidė ryškias akademinio jaunimo nuostatas, pasireiškiančias
susirūpinimu tautos, tautiškumo išsaugojimu ir raiška. Tautinis tapatumas yra mūsų
respondentams svarbi vertybė, o grėsmes ir pavojus, kurias įžvelgia lietuviškumo
tvarumui, jie interpretuoja rimtai. Tyrimas patvirtino teorines prielaidas, kad ir asmens,
ir šalies savitumas (tapatumas) konstruojamas iš tradicinių bruožų, išteklių, o ne iš
modernių. Lietuviškos asmens ir šalies tapatybių panoramai būdingesnis lokalumas
nei globalumas. Toks tapatybių pobūdis artimas bendroms europinėms tendencijoms.
Studentai, lygindami įvairių tautybių tautiškumo išlaikymo gebėjimus, lietuvius vertina
prastai, juos priskiria prie tautybių, kurios savo tautinį tapatumą yra linkusios prarasti.
Akademinis jaunimas savo tautiečiams dėl tautiškumo išlaikymo kelia didesnius
reikalavimus, neigiamus savo tautiečių bruožus pastebi dažniau nei kaimynų, o Lietuvos

išlikimo / išnykimo prognozes dažniausiai sieja su gebėjimu išlaikyti tautiškumą arba jį
prarasti.
Studentijos socialinis portretas būtų ženkliai skurdesnis, jei nebūtų paliestos
akademinio jaunimo kultūrinės nuostatos. Todėl studijoje nagrinėjama, kaip kultūrinės
memos reiškiasi akademinio jaunimo nuostatomis. Mema (mėme) yra pastovi visuotinių
bendruomenės nuomonių ir vertybių radimosi priežastis. Kultūrinių memų paieškoje
apsiribojama laisvės, gamtos mitologijų ir religingumo memų analize. Laisvės memos

pobūdis labiausiai atsiskleidžia istorinių įvykių ir istorinių asmenybių vertinimais.
Gamtos mitologijų mema aptiktas akademiniam jaunimui labiausiai patinkančiuose
literatūriniuose kūriniuose ir pasakose. Nors akademiniam jaunimui būdingas bažnytinis
religingumas ir vyrauja krikščioniškos nuostatos, pastebimas individualizuotas požiūris

įtikėjimo objektą. Individualus akademinio jaunimo religingumas reiškiasi pasklidusio
religingumo pavidalais, kuriuose aptinkama religingumo mema. Religingumo mema,
besireiškianti ne tik tradiciniais tikėjimais, religijomis, bet ir pasklidusiu religingumu,
kuris gali būti vadinamas vidiniu, nematomu ar individualiu religingumu, t. y. išorinio,
matomo bažnytinio religingumo priešybe.
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Studentijos socialinio portreto atskleidimui aktualus yra ir mobilumo klausimai.
Studijoje apibūdinami įvairūs mobilumo tipai. Nagrinėjamas horizontalusis akademinio
jaunimo mobilumas, akademinės kelionės per mainų programas ir kelionės laisvalaikiu
(turistinės, vertybinės ir kitokios). Nagrinėjami kelionių motyvai, vertinama įvairių
socialinių veiksnių įtaka renkantis keliones. Aptariamos laikinos ir sezoninės darbo
kelionės, emigracinės studentų nuostatos. Akademiniam jaunimui būdingas didelis
mobilumas - tai lemia ir nemažai turimo laisvalaikio, ir amžius. Studentai keliauja į
įvairias konferencijas, seminarus, kongresus, dalyvauja įvairiose stažuotėse, mainų
programose. Sparti transporto sistemos plėtra palengvina sezonines ir laikinas keliones,

todėl jų vis daugėja. Studentai kitą vasarą vėl gali grįžti įekonominiu aspektu jiems svarbią
vietą užsienyje. Akademinis jaunimas naudojasi ir įvairiomis turizmo paslaugomis,
dažnai leidžiasi į įvairius žygius, renkasi poilsį prie ežero ir upės. Studentai sudaro ir

nemažą dalį organizuotomis grupėmis keliaujančių piligrimų (vertybinių keliautojų).
Jaunimas keliauja tiek į religinės svarbos vietas, tiek į sporto varžybas, tiek į įvairius
muzikos grupių festivalius ir koncertus. Trečdalis akademinio jaunimo siekia emigruoti
iš Lietuvos. Tokį norą lemia daugiausia ekonominės priežastys, bet svarbūs motyvai yra
ir siekis įgyti patirties, geriau išmokti užsienio kalbą ir patirti nuotykių.
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Idalis: studentija, socialinė grupė, socialinė struktūra, stratifikacija, socialinė klasė,
sluoksnis, tapatumas, socialinis portretas:
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SUMMARY
The book aims to reveal the sočiai image of students in Lithuania. Therefore
students as a sočiai group are located in the sočiai structure; the basic characteristics
of the students are shovvn. Picture of sočiai stratification ranks it from the lowest to
the highest class. The model distinguishes five classes: the lowest, low, middle, higher
and the highest class. It separates sočiai the stratum as well. The base of the separation
is related to economical possibilities of the person. Conception aims to depiction of
the original model of stratification of Lithuanian students. Although the conception is
not new from the scientific point of view, individuals' self-identification with class or
sočiai stratum was not applied in analysis of the field. The conception helps to evade
the narrow economical approach, relating person only to economical capital. Individual
self-identification of sočiai position involves evaluation of sočiai, cultural, and symbolic
capital as wellSelf-identification is regarded as one of the main indicators of stratification
in line with other indicators such as economical, sočiai, and cultural in the approach. In
the gestation period of conception to the conclusion that self-identification with the sočiai
class or stratum accumulate oneself broad-brush altitude was made. So the important
indicators and characteristics were regarded in more correct to reveal the sočiai picture.
This combination let to exhibit not the formai separation of the individuals to the classes,
but self-evaluation to what sočiai position they belong to. Therefore, it is shovvn selfidentification of the students for the corresponding sočiai class, stratum, and, at lašt, in
the sočiai picture of the students described and exhibited the basic sočiai characteristics
of the youth in this book.
Empirical data of the research carried out by the Department of Stratification of the
Institute of the Sociology of the Lithuanian Sočiai Research Centre is used for analysis.
Survey based on a representative sample which was carried out in 2008/2009 in Lithuania.
500 students in Vilnius, Kaunas and Klaipėda universities and colleges, both public and
private, who were enrolled into both permanent and continued studies, participated in
the survey.
The data demonstrates the tendency that students strongly identify themselves with
the middle class. Part of the students identified themselves with the higher class. In the
sočiai picture of the students a few common tendencies to all students and peculiarities
of the stratums students identify with can observed. Students evaluate their economical
conditions as high enough, but only a few identify themselves as very rich, or very poor.
The higher class students identify themselves with, the more significance they give to
having property. Hovvever, in each stratum of the students there are those who do not
possess any property, but identify themselves vvith the middle class. By employing
economical indicators we can explain sočiai and symbolic capital of the students. These
tendencies can be observed: students who identify themselves vvith the higher stratum
are more active socially and communicatively in society. Generally speaking, students
are not active in the political sphere, but here we can observe that these students who
identify vvith higher stratum, ipso facto are more actively participating in the political
life. Their loyalty to the authorities is also higher. Students expectations about the "good
life" are more related vvith personai freedom and vvith the individual possibilities to
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create a prosperous life. Students who identify themselves with the higher stratum, ipso
facto, better evaluate their health. In all stratums most of the students identify themselves
as city inhabitants.
Correlations with the social-demographical indicators demonstrate that the older the
students are the more likely they indentify with higher class. Students, who have families
and children, relatively more freąuently identify themselves with higher class. The
identification with the higher class also depends on their academic aff
iliation: students of
Vilnius academy of business law, Mykolas Romeris, Klaipėda and Kaunas technological
universities tend to identify themselves with the higher class more freąuently. Students
in senior study years and students who are studying in the continuous (part-time) studies
are likely to identify themselves with the higher class, as most of them are in the labour
market and have more sočiai roles and statuses in life.
Therefore we can statė, that our model of stratification allowed determining the place
of the students as group in sočiai structure of the society and describing characteristics of
the sočiai picture of the students. This sočiai picture of the students in Lithuania can be
beneficial and can be applied to sočiai policy decision making.
The urgency to research higher education learner sočiai profiles is connected with the
reform of the educational system in Lithuania. The beginning of this reform coincided
with economic crisis, increasing youth emigration and the "side-effects" of depopulation
are evident. These objective factors determined that higher education institutions
focused more on ensuring high ąuality of studies corresponding to various needs and
demands of the country. It was natūrai that these processes freąuently became the object
of sociological investigations and surveys of mass media. However less attention was
paid to subjective factors: the expectations and aspirations of students, the professional
orientation of pupils leaving secondary schools. It is important to note that sočiai
development of Lithuania and value attitudes of the youth are closely connected, the
character of these connections reflect the general situation of institutions of the society,
including higher educational establishments.
One of the aims of this sociological research was to reveal the prevailing motivation
patterns for studies among students. In this case the subjective aspect of the higher school
situation included the conception of success and correspondingly empiric indicators:
the choice of higher education institution and area of studies, academic achievements
and satisfaction (rating of studies in 10 grade system). The maturity of the students'
professional orientation depends on the time of their personai determination and
preliminary preparation for studies. The main focus of the analysis of the data was higher
education institution: university, academy and college (11 Lithuanian higher schools),
taking into account other important characteristics of the students' sočiai portrait (gender,
the place of secondary school, the chosen speciality).
The data of the research revealed different attitudes of the respondents tovvards the
success of their studies, the most favourite and on the other hand undesirable kinds of
studies. Hovvever, prevailing tendencies reveal more ąuestions than answers. Taking
into account a complicated and hardly predictable situation of the sočiai development
of the country it vvould be advisable to continue more in-depth research into the field of
research investigating the needs and demands of the youth and society.
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Questions of national identity are still little-researched topic. Our goal was to research
whether the national identity and its continued existence are important to academic youth
as a source of sočiai identity, whether they notice the dangers and threats to their nation's
survival and how they perceive them.
While analysing the data, we compared the attitudes and values of various students,
looking for correlations between gender / sočiai status and opinions on the endurance
of nationalism. The data shows that the retention of national identity is very important
in discourses on youth national consciousness. The research has revealed the expressed
attitudes of academic youth as revealing their anxiety in regard to the survival and
expression of their nation. National identity, for our respondents, is a very important
value, while the perceived dangers and threats to Lithuania's survival as a nation are
interpreted as being very serious.
The research has confirmed our theoretical preconditions that both individual and
country's singularities (identities) are constructed from stocks of traditional traits, not
modern ones. The panorama of Lithuanian individual and country's identities shows
that locality, not globalism. is more important feature. This type of identity is closely
related to general European tendencies. Lithuanian national identity is very weak and
fragile as compared to respondents of other nationalities. Academic youth increase the
reąuirements for their fellovv countrymen in regards to sustaining national identity and
more often notice their countrymen's negative traits than those of their neighbours.
Prognoses of the survival or disappearance of Lithuania are mostly associated with the
ability to hold on to nationalism, or to lose it.
On the basis of the research of academic youth's value attitudes the expression of
cultural mėmes is analysed. The search for cultural mėme is limited to the analysis of
freedom, nature mythologies and religious mėme. The forms of freedom mėme are most
clear in historical events, historical figures and their estimations. The mėme of nature
mythologies is found mostly in folk tales and works of literature that students are fond
most of all. Though church religiousness and Christian attitudes are predominantly
characteristic of academic youth, personalized approaches to the subject of faith are
also revealed. The individual religiousness of academic youth is expressed in diffused
religious forms reflecting mėme as well. The religious mėme manifests not only in
traditional faiths or religions, but also in diffused religiousness vvhich may be designated
as internal or individual religiousness, i. e. as some opposite to external or visible church
religiousness.
Mobility of academic youth has different forms. Students participate in various
academic exchange programs (LLP/ERASMUS is most popular among them), study in
foreign universities, movė for temporary and seasonal jobs abroad. Especially mobile
students are in their leisure time, they participate in various recreational and tourist
journeys, value journeys (religious pilgrimage, sport fan journeys, etc).

The high level of mobility and objective to change their environment is common for
academic youth (one third of them go abroad once per year, every tenth youth - once per
half-year). One fourth of youth would likę to movė from Lithuania for a long time (to
work, study, or other objectives).
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Motives of the student journeys depend on the type of journey, influences on leisure
participation. Only one reason for a journey rarely exists; usually the main motive is of
the main importance for choosing it. Participants of the journeys fulfil their sočiai needs
and gain new sočiai relationships. The European Commission especially encourages
youth mobility. Their motives are to strengthen European competitiveness, to build
knovvledge-intensive society, to deepen the sense of European identity and citizenship
within its youth generation.
One third of Lithuanian academic youth vvould likę to emigrate frora Lithuania and to
work abroad, tvvo thirds of them vvould likę to work abroad temporarily, but to use gained
knovvledge and experience in Lithuania.
Key words
Ipart: students, sočiai structure, stratification, sočiai class, stratum, identity, sočiai
status, sočiai picture;
IIpart: academic youth, higher school, studies, success, academic achievements,
satisfaction, profession;
IIIpart: ethnic identity, ethnic culture, national security, national consuenses, image
of Lithuania;
IVpart: altitudes, cultural mėme, academic youth;
Vpart: mobility of academic youtfl, motives of the journeys, ERASMUS interchange
program, tourism, emigration, valuistic journeys, vvork journeys.
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