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PRATARMĖ
Etninių grupių Pietryčių Lietuvoje tyrimai: istorija ir 
dabartis 

Andrius Marcinkevičius, Vita Petrušauskaitė 
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius 

Šio leidinio straipsniuose autoriai analizuoja istorinius ir dabartinius etninius 
procesus Pietryčių Lietuvoje ir juos lemiančius veiksnius, aptaria ligšiolinių šio 
regiono tyrimų būklę ir mėgina apibrėžti jų plėtotės ateityje teorines gaires. Pana-
šių tyrimų plėtotė yra aktuali, nes Pietryčių Lietuvos regionas išsiskiria sudėtinga 
istorine raida, nevienalyte gyventojų etnine sudėtimi, ilgaamže įvairių kalbinių, 
kultūrinių ir religinių tradicijų ir identitetų raiška ir sąveika. Šie skirtumai ėmė 
formuotis jau LDK ir Lietuvos pavaldumo Rusijos imperijai laikotarpiais, tačiau 
didžiausią poveikį etninių procesų dinamikai ir gyventojų identitetui Pietryčių 
Lietuvoje darė idėjiniai lietuvių ir lenkų tautinių judėjimų skirtumai XIX a. an-
trojoje pusėje ir XX a. politiniai įvykiai. Tarp jų – Lietuvos ir Lenkijos konfliktas 
dėl Vilniaus krašto 1920–1939 m., kurio metu Pietryčių Lietuva vystėsi Lenkijos 
sudėtyje, skirtingos lietuvių ir lenkų vizijos dėl valstybingumo atkūrimo Antro-
jo pasaulinio karo metu, sovietmečio nacionalinės politikos ypatumai Pietryčių 
Lietuvoje ir kt. 

Istoriniai tyrimai Pietryčių Lietuvos tematika imti atlikti nuo Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo 1990 m., bet dauguma jų priskirtini lietuviškajam tau-
tiniam diskursui, kuris kėlė su šio regiono politine raida ir lietuvių nutautinimu 
susijusius klausimus. Panašiai interpretuota lietuvių santykių su kitomis etninė-
mis grupėmis istorinė patirtis. Lenkinimo sąvoka buvo esminė, apibūdinant šios 
patirties esmę Rusijos imperijos, tarpukario, iš dalies ir sovietiniu laikotarpiu. 
Naujausi istorikų tyrimai byloja, kad linkstama atsisakyti etnocentristinės Lietu-
vos ir Lenkijos, lietuvių ir lenkų santykių interpretacijos, žvelgti į juos platesnia-
me tuometinių istorinių procesų kontekste ir laikytis įvairesnių metodologinių 
požiūrių. Ši tendencija yra ryški darbuose, skirtuose Armijos Krajovos veiklai 
Antrojo pasaulinio karo metais ir lenkų repatriacijai iš Lietuvos pokariu, lenkų 
sociodemografinės raidos ir švietimo gimtąja kalba sovietmečiu problematikai, 
lenkų nacionalinės teritorinės autonomijos 1988–1990 m. klausimui (Bubnys 
2007, Sirutavičius 2009, Stravinskienė 2011, 2012 ir kt.). Šie tyrimai rodo, kad 
etninių grupių Pietryčių Lietuvoje praeitis buvo sudėtingesnė, nei iki šiol atrodė 
tyrinėtojams, tačiau joje dar yra daug neatskleistų puslapių. 
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Akivaizdu, kad Pietryčių Lietuvos etniniai procesai yra ir šiuolaikinio Lie-
tuvos politinio gyvenimo aktualija. Čia gyvena lietuviai, lenkai, rusai, baltarusiai 
ir kitų tautybių žmonės. Kita vertus, būtent lenkai yra gausiausia etninė grupė 
Pietryčių Lietuvoje ir dažniausiai atsiduria klausimų, susijusių su etninių mažu-
mų teisių užtikrinimu, epicentre (pavyzdžiui, dėl lenkų kalbos vartojimo vietos 
valdžios institucijose, dvikalbės gatvių pavadinimų ir vietovardžių rašybos, pa-
vardžių rašybos lenkų kalbos rašmenimis asmens dokumentuose, švietimo gim-
tąja kalba ir kt.). Šiuos klausimus aktyviai kelia ne tik lenkų visuomenės veikėjai 
ar organizacijos. Jie tapo politinių partijų retorikos objektu, ypač aktualizuojamu 
rinkimų kampanijų metu. Etninės politikos klausimų kėlimas politikų suvokia-
mas kaip vienas iš veiksmingiausių rinkėjų mobilizavimo įrankių. Be to, partijų 
ar visuomenės veikėjų pareiškimai ir jų refleksija žiniasklaidoje daro poveikį ben-
dram informaciniam laukui, kuriame pristatomi Pietryčių Lietuvos gyventojai, 
jų istorija, socialiniai ir kultūriniai poreikiai. Šiame lauke sudėtinga išvengti stere-
otipinių etninių mažumų vertinimų. Diskusijų turiniui turi įtakos įtampa Lietu-
vos ir Lenkijos diplomatiniuose santykiuose, kuriuose lenkų mažumos Lietuvoje 
teisių klausimai yra vieni iš esminių objektų. 

Būdinga, kad socialiniai ir ekonominiai procesai, vykstantys šiuo metu 
visoje Lietuvoje ir galbūt ne mažiau lemiantys Pietryčių Lietuvos lietuvių ir etni-
nių mažumų padėtį, yra aptariami kur kas rečiau. Tarp jų – sociodemografinė 
regiono raida. Antai lyginant 1989 m. ir 2001 m. gyventojų surašymų duomenis 
matyti, kad bendras gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 5 proc., lietuvių – 1 proc., 
o lenkų – 9 proc. 2001–2011 m. šie rodikliai išsilygino – buvo atitinkamai 13, 12 ir 
15 proc. Lenkų etninės grupės amžiaus struktūra rodo mažėjantį gimstamumą ir 
galimą tolesnį mažėjimą (Lietuvos statistikos departamentas 2013a). Gyventojų 
skaičiaus mažėjimas lemia žymius pokyčius švietimo sistemoje. 2001–2011 m. 
bendras mokinių skaičius Lietuvos mokyklose sumažėjo 27,8 proc., mokyklose 
lenkų mokomąja kalba – 36,4 proc., lietuvių – 25 proc. (Petrušauskaitė, Pilinkaitė 
Sotirovič 2012: 45). Surašymų duomenys rodo ir etninių grupių užimtumo skir-
tumus. 2011 m., kaip ir ankstesniais metais (žr. Beresnevičiūtė 2005), bedarbių 
dalis etninių mažumų grupėse viršijo bendrąjį Lietuvos vidurkį (11,4 proc.) –  
enkų ir rusų etninėse grupėse jų dalis siekė 13 proc. (Lietuvos statistikos depar-
tamentas 2011, Lietuvos statistikos departamentas 2013). Tyrėjai pažymi, kad 
struktūriniai darbo pokyčiai (perėjimas nuo pramoninės gamybos prie paslau-
gų ekonomikos, ekonominės krizės ir jų pasekmės) pastaraisiais dešimtmečiais 
darė didžiausią poveikį etninių grupių padėčiai darbo rinkoje (Okunevičiūtė-Ne-
verauskienė, Gruževskis, Moskvina 2007). Tad būtina įvertinti, kodėl šie pokyčiai 
skirtingai palietė didžiausias Lietuvos etnines grupes. 

Dabartinės Lietuvos valstybės politinės, ekonominės, socialinės ir kultūri-
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nės raidos kryptys kelia iššūkių etniškumui. Europos Sąjungos plėtros pasekmės, 
Lietuvos gyventojų ekonominė emigracija ir apskritai tarptautinės migracijos 
tendencijos yra smarkiai susijusios su visų Lietuvos gyventojų, neišskiriant etni-
nių mažumų, identiteto pokyčiais. Tad neatsitiktinai pastaraisiais metais sociali-
niuose ir humanitariniuose moksluose tapo ypač aktuali etninių grupių identi-
teto problematika. Ji nagrinėjama daugiausia dabarties požiūriu, tačiau istorijos 
poveikis identiteto formavimuisi taip pat traukia tyrinėtojų dėmesį. Tyrinėtojai 
diskutuoja dėl identiteto sampratos ir konstravimo būdų, atlieka identitetų (vie-
tinių, regioninių ir europinių) sąveikos tyrimus. Ypač aktyviai plėtojami lietuvių 
Lietuvoje ir emigracijos šalyse identiteto pokyčių antropologiniai ir sociologiniai 
tyrimai (Čiubrinskas, Kuznecovienė 2008, Taljūnaitė 2008 ir kt.). Kartu daugiau 
dėmesio sociologai (Frėjutė-Rakauskienė, Šliavaitė 2012; Frėjutė-Rakauskienė 
2011 ir kt.), antropologai (Daukšas 2011, 2012; Šliavaitė 2011), istorikai (Potašen-
ko 2013; Bumblauskas 2013, Nikžentaitis 2011, 2013 ir kt.) ir lingvistai (Ramo-
nienė 2010) skiria etninių mažumų identiteto istorinės raidos ir istorinės atmin-
ties klausimams, dabartinėms raiškos formoms. 

Šiame leidinyje dalį šių probleminių klausimų mėginama nagrinėti Piet- 
ryčių Lietuvos istorijos ir dabarties požiūriu. Monika Frėjutė-Rakauskienė, An-
drius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė ir Irena Šutinienė straipsnyje „Etniškumo 
ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietry-
čių Lietuvos etninius procesus“ apžvelgia ligšiolinius įvairių mokslo sričių tyri-
mus ir apibrėžia jų plėtotės gaires artimiausiai ateičiai. Straipsnyje analizuojamos 
identiteto konstravimo sritys – socialinės atminties išlaikymas ir perdavimas, 
švietimas, politinis ir pilietinis dalyvavimas – ir keliami klausimai, kokią įtaką 
Pietryčių Lietuvos gyventojų identiteto raiškai daro istorinė atmintis, simbolinių 
kraštovaizdžio objektų reikšmės, švietimo kalbos pasirinkimo galimybės, dau-
giakultūrio ir daugiakalbio ugdymo prieinamumas ir kt. 

Donato Burneikos, Rūtos Ubarevičienės, Edžio Kriaučiūno ir Gintarės Po-
ciūtės straipsnis anglų kalba „Vilniaus miesto plėtra – kaitos tendencijos retai gy-
venamame ES rytinio paribio regione“ atskleidžia, kokį poveikį Pietryčių Lietu-
vos regiono raidai daro dėl ekonominių reformų ir natūralių procesų vykstanti 
Vilniaus miesto kaita. Poveikis ne tik atsispindi gyventojų skaičiaus dinamikoje, 
bet ir lemia žymius jų socialinės struktūros ir etninės sudėties pokyčius. Atsklei-
džiama, kaip urbanizacijos plėtra ir jos lemiama gyventojų migracija iš Vilniaus 
miesto administracinių ribų link, Vilniaus miesto ekonominė įtaka rajoninėms 
savivaldybėms silpnina Pietryčių Lietuvos kaip „lenkiško“ regiono suvokimą. 
Autoriai kelia klausimą, ar panašūs procesai netaps vienu iš socialinės įtampos 
tarp atvykstančiųjų ir vietos gyventojų šaltinių. 

Ingo W. Shröderis ir Vita Petrušauskaitė straipsnyje anglų kalba „Tra-
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dicijų pliuralizmas katalikų daugumos visuomenėje: katalikiškoji hegemo-
nija santykyje su nacionalizmu ir etniniu skirtingumu“, remdamiesi Vaka-
rų antropologų tyrimais, gilinasi į istorinius procesus, kurių metu Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje siekė įtvirtinti homogeniškos katalikiškos lietuvių tau-
tos sampratos diskursą. Autorių pabrėžiamas tradicijų pliuralizmo katali-
kų daugumos visuomenėje aspektas susijęs su Pietryčių Lietuvos gyventojų 
identiteto problematika, nes lenkų bendruomenė išsiskiria iš kitų Lietuvos 
katalikų kai kuriomis savitomis tradicijomis, ypač Vilniaus mieste ir apylin-
kėse, tarpukariu priklausiusiose Lenkijai. Straipsnyje atskleidžiama, kaip lie-
tuvių ir lenkų santykių raidos iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1990 m. 
istoriniai veiksniai lėmė tradicijų pliuralizmo raišką ir lietuvių bei lenkų dvasinin-
kijos nesutarimus.

Aistės Račkauskaitės-Burneikienės straipsnyje „Tautinių mažumų apsau-
ga tarptautinėje teisėje“ nagrinėjami teisiniai pagrindai, sudarantys tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų apsaugos sistemą. Autorė atskleidžia, kaip 
klostėsi tautinių mažumų apsaugos tarptautinė praktika, gilindamasi į šiuolaiki-
nių tarptautinių organizacijų ir jų pirmtakių (Tautų Sąjungos, Jungtinių Tautų 
Organizacijos, Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos bei Euro-
pos Tarybos) veiklą ir įvertindama šių organizacijų priimtų dokumentų reikšmę 
tautinių mažumų apsaugai ir trūkumus. Autorės išvada, kad veiksmingiausiai 
apsauga teiktina dviem pagrindais – užtikrinant tautinių mažumų nariams vie-
nodą galimybę naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir garantuojant specia-
lias teises, kurios būtinos šių asmenų tapatybės apsaugai, – mums atrodo aktuali, 
ieškant lenkų etninės grupės kalbinių teisių Pietryčių Lietuvoje ir kitų klausimų 
sprendimų. 

Dariaus Staliūno straipsnis „Antižydiški pogromai, lenkų ir lietuvių konf-
liktai dėl pamaldų kalbos: dviejų kolektyvinio smurto tipų palyginimas“ įdomus 
dėl mėginimo apibendrinti etninio nepakantumo apraiškas XIX a. pabaigos – 
XX a. pradžios Lietuvos visuomenėje, kuriai lenkų kalba ir kultūra darė didelę 
įtaką. Autoriaus teigimu, konfliktai dėl pamaldų kalbos lietuvių visuomenės vei-
kėjams, puoselėjusiems tautinio judėjimo lūkesčius, kėlė gerokai didesnį susirū-
pinimą nei fizinis smurtas prieš žydus. Tad straipsnyje ne be pagrindo svarstoma 
apie tuomet egzistavusias neformalias etninės hierarchijos ribas, t. y. apie etnines 
grupes, įgijusias monopolinę galią (katalikiškosios bendruomenės), ir žinojusias 
„savo vietą“ (žydai). 

Vladas Sirutavičius straipsnyje „Etniškumo politizacija Lietuvoje: len-
kų autonomistų judėjimas, Sąjūdis ir Lietuvos valdžios politika 1988 m.– 
1990 m. pradžioje“ tyrinėja vėlesnio laikotarpio lietuvių ir lenkų santykių kolizi-
jas. Autorius, remdamasis archyviniais ir kitais šaltiniais, kvestionuoja įsitikinimą, 
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kad Vilniaus ir Šalčininkų rajonų lenkų mobilizaciją dėl nacionalinės teritorinės 
autonomijos kūrimo skatino išimtinai Sovietų Sąjungos aukščiausioji vadovybė, 
kurstydama separatistines nuotaikas nepriklausomybės siekiančioje Lietuvoje. 
Autorius šį klausimą nagrinėja plačiau ir atskleidžia, kokią reikšmę autonomijos 
siekiams turėjo konkurencija tarp lenkų visuomenės aktyvistų ir neformaliųjų 
politinių grupuočių, Lietuvos komunistų partijos ir Sąjūdžio pozicija. Straipsnyje 
taip pat aiškinamasi, kodėl dalis lenkų politinių ir visuomenės veikėjų baiminosi 
galimos grėsmės savo kultūriniams ir tautiniams interesams.

Katarzynos Korzeniewskos straipsnyje „Vietinis“ (tutejszy), lenkas, katali-
kas: Pietryčių Lietuvos gyventojų religinė-etninė tapatybė (tyrimas Dieveniškėse, 
Kernavėje ir Turgeliuose)“ pateikiama daug empirinės medžiagos (biografinių 
interviu duomenys), kurią autorė sukaupė 1994 m. tyrimo metu. Tai leidžia au-
torei, kuri atlikdama tyrimą apie Pietryčių Lietuvos regiono istoriją ir gyventojus 
žinojo gerokai mažiau nei dabartiniai tyrinėtojai, atskleisti daug įdomių su etnine 
tapatybe susijusių detalių. Panašaus pobūdžio skelbta medžiaga apie Pietryčių 
Lietuvos gyventojus nėra gausi, todėl šiame straipsnyje pateikiami autentiški in-
terviu duomenys yra aktualūs ir šiandien. 

Vita Petrušauskaitė straipsnyje „Etninės ir socialinės grupės Lietuvo-
je: visuomenės nuostatos ir jų kaita 2013 metais“ apžvelgia naujausius 2013 m. 
Etninių tyrimų instituto atliktos visuomenės nuostatų apklausos rezultatus. Ap- 
žvalgoje aptariama socialinė distancija tarp Lietuvos visuomenės ir įvairių etni-
nių ir socialinių grupių, įvertinami pastarųjų metų pokyčiai. Plačiau nagrinėja-
mos visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių lenkų atžvilgiu.

Šis leidinys – tai galimybė kompleksiškai, sociologiniu, antropologiniu, 
geografiniu, teisiniu ir istoriniu požiūriu apžvelgti aktualius Pietryčių Lietuvos 
etninių grupių raidos, identiteto ir jo konstravimo klausimus, taip pat įvertin-
ti etninių procesų Pietryčių Lietuvoje turinį, atsižvelgiant ne tik į visuomenėje, 
politinių partijų retorikoje ir žiniasklaidoje įsitvirtinusias nuomones, bet ir pačių 
etninių mažumų nuostatas. 
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Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys 
socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant 
Pietryčių Lietuvos etninius procesus1

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, 
Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S A N T R A U K A :  Straipsnyje aptariamos pasirinktos identiteto sąvokos ir tyrimų koncep-
tualizavimo kryptys, ypač daug dėmesio skiriama identiteto sąvokos kritikai (Brubaker, 
Cooper, Wimmer, etc.). Aiškinamasi, kaip šiomis kryptimis gali būti tiriami ir interpre-
tuojami Pietryčių Lietuvos regiono etniniai procesai. Autoriai apžvelgia Pietryčių Lietuvoje 
atliktų aktualių istorinių, sociologinių, politologinių, lingvistinių tyrimų tendencijas. Lietu-
viškosios istoriografijos ir kitų mokslo krypčių, atspindinčių Pietryčių Lietuvos gyventojų 
identiteto tyrimus, atliktus po 1990 m., apžvalga parodė, kad iki šiol stinga studijų, skirtų 
specialiai Rytų ir Pietryčių Lietuvos etninių mažumų identiteto raidos analizei. Identiteto 
tyrimų krypčių apžvalga leidžia teigti, kad analizuojant etninius procesus svarbu aiškin-
tis kontekstines (struktūrines) priežastis, formuojančias vienokį ar kitokį identiteto tipą. 
Straipsnio autoriai išskiria kelias tyrimų sritis (švietimas, politinis ir pilietinis dalyvavimas, 
istorinė atmintis), kurių analizė padėtų plačiau pažvelgti į Pietryčių Lietuvos gyventojų 
identiteto formavimosi procesus. Straipsnio autoriai mano, kad svarbu atskleisti: kokie yra 
individų (įvairių kartų informantai) ir institucijų (muziejai, draugijos, kt.) lygmens istorinės 
(socialinės) atminties konstravimo ir perdavimo mechanizmai; kokia įvairių etninių grupių 
socialinė atmintis svarbi konstruojant identitetą; kaip siejasi etninis įvairių grupių gyventojų 
identitetas ir mokyklos gimtąja ar valstybine kalba pasirinkimas; kiek identitetas svarbus 
etninių grupių mobilizacijos (taip pat ir politinės) procesuose ir kaip galėtų būti apibūdina-
ma grupių saviorganizacija pilietiniame sektoriuje. 

PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  ETNIŠKUMAS, ETNINĖ GRUPĖ, IDENTITETAS, SO-
CIALINĖ ATMINTIS, ŠVIETIMO SEKTORIUS, POLITINIS IR PILIETINIS DALYVAVI-
MAS, PIETRYČIŲ LIETUVA.

1 Straipsnis parengtas įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą „Etninės mažumos Pietryčių 
Lietuvoje: etninio, pilietinio, regioninio ir lokalaus tapatumų raiška“. Tyrimą finansuoja 
Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. VAT-50/2012).

  The paper has been prepared within the framework of research project „Ethnic minori-
ties in Southeastern Lithuania: ethnic, civic, regional and local identities“. This research is 
funded by a grant (No. VAT-50/2012) from the Research Council of Lithuania.
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 Įvadas

Etniškumo, etninių santykių klausimai yra aktualūs ir diskutuojami Lietuvoje 
tiek akademinėje erdvėje, tiek politiniu lygmeniu, tiek viešajame gyvenime. 
Etninių grupių identitetų problematika tapo aktuali lietuviškojoje istoriogra-
fijoje 1990 m. atkūrus Lietuvos valstybingumą. Populiarūs ir aktualūs buvo 
etniškumo ir nacionalizmo sampratos, etninių grupių santykių klausimai. 
Paskutiniais metais etniškumo tematika yra svarbi analizuojant tiek Lietuvos 
etninių grupių kultūrinės raiškos ir socialinio bendrumo, tiek emigracijoje 
gyvenančių Lietuvos piliečių socialinio kultūrinio identiteto klausimus.

Pastaraisiais metais (ypač 2011 metais, priėmus Švietimo įstatymo pa-
taisas, sulaukusias lenkų ir kitų etninių grupių pilietinių ir politinių orga-
nizacijų neigiamo vertinimo) etninių mažumų švietimo tematika tapo itin 
aktuali. Labai aktyviai ši tematika (ypač lenkų mažumos švietimo klausimai) 
pradėta eskaluoti žiniasklaidoje viešinant politikų, įvairių pilietinių organiza-
cijų atstovų pasisakymus. Dažnas šios tematikos klausimų svarstymas galėjo 
turėti įtakos ir visuomenės nuostatų kaitai. Lietuvos socialinių tyrimų centro 
Etninių tyrimų institute atliekami visuomenės nuostatų įvairių visuomenės 
etninių, religinių ir socialinių grupių atžvilgiu tyrimai atskleidė, kad 2011 m. 
48,1 proc. respondentų požiūris į lenkus per pastaruosius penkerius metus 
labai pablogėjo arba greičiau pablogėjo, ir tik 26,4 proc. gyventojų nuomonė 
apie lenkus labai pagerėjo arba greičiau pagerėjo, o 2010 m. taip teigiančių 
buvo atitinkamai 9,1 proc. ir 40,6 proc. (Vildaitė, Žibas 2010; Pilinkaitė Soti-
rovič, Žibas 2011). Kita vertus, patraukliausiais bendradarbiais, kaimynais ir 
buto nuomininkais, Lietuvos gyventojų nuostatų 2010, 2011 ir 2012 m. tyri-
mų duomenimis, Lietuvos gyventojai vis dar laiko tradicinių etninių mažu-
mų (tarp kurių ir lenkai) narius, kartu su tradicinių krikščioniškosios kilmės 
tikėjimų išpažinėjais, kita gimtąja kalba kalbančiais ir aukštesnės socialinės 
padėties asmenimis (Vildaitė, Žibas 2010; Pilinkaitė Sotirovič, Žibas 2011; 
Visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių... 2012). 

Žiniasklaida, daugiau dėmesio skirdama kai kuriems etniniams klau-
simams, daugiau jo skiria ir Pietryčių Lietuvos regionui, kuris istoriškai pasi-
žymi etnine gyventojų įvairove ir kuriame ypač gausiai ir kompaktiškai gyve-
na Lietuvos lenkų etninė mažuma. Neliko nepastebėtas ir šio regiono gyven-
tojų sugebėjimas mobilizuotis (taip pat ir politiniu lygmeniu) jiems aktualiais 
švietimo etninių mažumų kalbomis, viešųjų užrašų dviem kalbomis ir kitais 
klausimais. Pietryčių Lietuvos kraštas neretai yra apibūdinamas kaip atskiras 
regionas, kuris dėl dinamiškų istorinių įvykių ir gyventojų etninės, kultūrinės 
įvairovės pasižymi tam tikru išskirtinumu platesniame Lietuvos kontekste. 
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Galima teigti, kad identitetų konstravimo, etniškumo raiškos ir etninių gru-
pių santykių šiame regione klausimai yra svarbūs ne tik diskutuojant apie 
etniškumą akademinėje erdvėje, bet ir formuojant valstybės socialinę, kultū-
rinę politiką ir sprendžiant klausimus, aktualius šio ir kitų Lietuvos regionų 
etninių grupių (mažumų) gyventojams.

Atsižvelgiant į lenkų etninės mažumos ir Pietryčių Lietuvos regio-
no, kuriame daugiausia gyvena ši mažuma, problematikos aktualumą, šio 
straipsnio tikslas yra apžvelgti identiteto sąvokos ir tyrimų konceptualiza-
vimo kryptis ir jų kritiką svarstant, kaip šiomis kryptimis gali būti tiriami 
ir interpretuojami Pietryčių Lietuvos regiono etniniai procesai. Apžvelgę 
atliktus aktualius istorinius, sociologinius ir politologinius šio regiono tyri-
mus autoriai svarsto, kaip toliau galėtų būti tiriamas ir analizuojamas Piet- 
ryčių Lietuvos regiono gyventojų etninis identitetas.

Pietryčių Lietuvos regiono tyrimai: kai kurie istoriniai, 
politologiniai, lingvistiniai ir sociologiniai aspektai

Pietryčių Lietuvos praeitis daugiausia tyrinėtojų dėmesio per pastarąjį dvi-
dešimtmetį sulaukė dėl šio regiono, istoriografijoje ir neakademinėje lite-
ratūroje dažnai vadinamo Vilnijos arba Vilniaus kraštu, politinės raidos 
aspektų. Ypač išsamiai istorikai tyrinėjo Lietuvos ir Lenkijos 1920–1939 m. 
teritorinį konfliktą, šios problemos atspindį Europos valstybių diploma-
tiniuose santykiuose ir Vilniaus krašto atgavimo Sovietų Sąjungos 1939–
1940 m. politinių išskaičiavimų fone peripetijas (Žepkaitė 1992, Butkus 
2000, Prazauskas 2004, Лауринавичюс 2006, Kasperavičius 2009 ir kt.). 
Šių aspektų analizė iš principo nenustojo aktualumo iki šiol: tikslinami 
duomenys, pateikiama naujų šaltinių, peržiūrimi opiausi klausimai. Iš vė-
lesnių laikotarpių įvykių istorikai ypač domėjosi Armijos Krajovos, sieku-
sios atkurti Lenkijos valstybę su tarpukario sienomis, veikla Antrojo pasau-
linio karo metais, įskaitant šios veiklos Pietryčių Lietuvos teritorijoje raišką 
(Bubnys 1995, 2007; Zizas 1995 ir kt.). Be to, pastaraisiais metais susilaukė 
tyrėjų dėmesio lenkų nacionalinės teritorinės autonomijos siekio Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonuose 1988–1991 m. problematika (Bauža 2000; Biveinis, 
Kasperavičius 2007; Sirutavičius 2009). Kita vertus, tebėra aktualu išsamiau 
ištirti, kodėl M. Gorbačiovo inicijuotos „pertvarkos“ ir Sąjūdžio laikotarpiu 
susiformavo palankios sąlygos lenkams mobilizuotis ir autonomistų judėji-
mui atsirasti. Galima manyti, kad šiam judėjimui susiformuoti, be kiršinan-
čio sovietinių valdžios institucijų vaidmens, galėjo padėti „vidinės“ sąlygos, 
o galbūt ir Sovietų Sąjungos politikos Pietryčių Lietuvoje ankstesniais me-
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tais pasekmės. Istorijos tyrinėtojai daugiausia dėmesio skyrė politinių XX a. 
Lietuvos istorijos klausimų analizei, o ne Pietryčių Lietuvos etninių grupių 
(išskyrus lietuvius) identiteto tyrimams. Atsvara lietuvių tautinio diskurso 
dominavimui ėmė rastis tik pastarąjį dešimtmetį. Šis dominavimas nebu-
vo atsitiktinis, turint galvoje lietuvių visuomenės daugumos siekį atkurti 
ir įtvirtinti Lietuvos valstybingumą. Pietryčių Lietuvos regionas beveik 
visą XX amžių nebuvo suverenios Lietuvos valstybės dalis: iki Pirmojo pa-
saulinio karo pradžios jis priklausė Rusijos imperijos Vilniaus gubernijai, 
1920–1939 m. – Lenkijai, o 1940–1990 m. buvo įtrauktas į Sovietų Sąjun-
gos okupuotos Lietuvos, kitaip tariant, Lietuvos SSR, sudėtį. Dėl teritorinės 
priklausomybės kaitos Pietryčių Lietuvoje XX a. ne kartą keitėsi ir politinė 
santvarka, o kartu vietos gyventojams teko patirti skirtingų tautinės politi-
kos priemonių įgyvendinimo poveikį. 

Lietuvių autorių tyrimuose, skelbtuose XX a. dešimtame dešimtmetyje, 
pagrindinės sąvokos, apibūdinančios etninių procesų esmę Pietryčių Lietuvo-
je ir lietuvių visuomenės santykį su šiais procesais, buvo „polonizacija“, arba 
„lenkinimas“, „rusifikacija“, arba „rusinimas“. Juolab kad ir pats regionas tau-
tiniame istorijos diskurse buvo suvokiamas (ir ne be pagrindo) kaip nuo seno 
etninių Lietuvos žemių dalis. Į šios krypties tyrimus, atsižvelgdami į kalbinių 
ir religinių veiksnių, asimiliacinių procesų reikšmę Pietryčių Lietuvos gyven-
tojų identiteto formavimuisi, nuo 1990 m. įsitraukė įvairūs mokslininkai. Iš jų 
didesniu negu istorikų įdirbiu išsiskyrė kalbininkai. Būtent jų darbuose pirme-
nybė buvo skiriama lietuvių kalbinio identiteto raidos analizei, interpretuojant 
kitų etninių grupių savitumą tautinio istorinio diskurso kontekste. Galbūt dėl 
šios priežasties Pietryčių Lietuvos regiono ir jo gyventojų istorija dažnai buvo 
nagrinėjama atsigręžiant į LDK laikus ir šitaip paryškinant vėlesnių laikotarpių 
pragaištingą poveikį lietuvių kalbos ir kultūrinės savasties išsaugojimui. Vienas 
iš pirmųjų panašias nuostatas išdėstė kalbininkas Pranas Kniūkšta (Kniūkšta 
1990). Kitas veikalas, kuriame lietuvių kalbinės padėties Rytų ir Pietryčių Lie-
tuvoje tendencijos, lenkų ir lietuvių santykių įtampa įvairiais istoriniais laiko-
tarpiais nagrinėjama lietuvių tautinio istorinio diskurso požiūriu, yra lituanisto 
Zigmo Zinkevičiaus monografija (Zinkevičius 1993).

XX a. paskutiniame dešimtmetyje buvo paskelbta daugiau darbų, skir-
tų Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų istorinės raidos aspektams tirti. Tai 
dažniausiai būdavo ne specialios studijos, bet straipsnių rinkiniai. Jie buvo 
rengiami įvairių mokslininkų ir aprėpė laikotarpį nuo LDK iki naujausių lai-
kų. Istorikai šiuose rinkiniuose identiteto klausimams skyrė palyginti mažai 
dėmesio, o Pietryčių Lietuvos istorija ir toliau buvo nagrinėjama etnocen-
triniu požiūriu. Pavyzdžiui, viename iš anksčiausiai po 1990 m. pasirodžiu-
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sių straipsnių rinkinių (Milius 1992) buvo gvildenamos lenkų apsigyvenimo 
Rytų Lietuvoje (Gudavičius 1992), Rytų Lietuvos lietuvių lenkinimo XIX–XX 
a. (Vidmantas 1992), Lietuvos rytinės sienos kaitos (Žepkaitė 1992), Lenkijos 
valdžios antilietuviškos politikos tarpukariu (Petrauskienė 1992), sociolin-
gvistinės padėties Eišiškių apylinkėse (Krupoves 1992) temos. Panaši leidinių 
tradicija išliko iki šiol (Šapoka 2009). Kita vertus, 1993 m. pasirodė straipsnių 
rinkinys, kuriame Rytų Lietuvos problematika nagrinėjama sociologiniu po-
žiūriu (Garšva, Grumadienė 1993). Iš specialių studijų paminėtini geografo 
Petro Gaučo darbai apie etnolingvistinę padėtį Rytų Lietuvoje nuo XVII a. 
vidurio iki 1991 m. (Gaučas 1992, 2004).

Iki šiol lietuviškojoje istoriografijoje stinga studijų, skirtų Rytų ir Piet- 
ryčių Lietuvos etninių mažumų identiteto raidos analizei. Po 1990 m. būta 
autorių, kurie mėgino, jų pačių žodžiais tariant, tirti šių mažumų tapatybę, 
savimonę ar identitetą, bet jų užmojai neįgavo stambesnio masto. Polito-
logas Algis Krupavičius viename iš savo ankstyvųjų darbų aptarė etninių 
mažumų identiteto bruožus Lietuvos valstybingumo atkūrimo išvakarėse 
(Krupavičius 1992). Kalbininkas Valerijus Čekmonas gilinosi į lenkų tau-
tinės sąmonės raidą (Čekmonas 1993). Istorikas Rimantas Miknys svars-
tė apie Lietuvos lenkų tapatybę XIX–XX a. amžių sandūroje, jos reikšmę 
vėlesniam lietuvių visuomenės ir Lietuvos valstybės vystymuisi (Miknys 
1999). Istorikas Arvydas Anušauskas straipsnyje apie tautinius kultūrinius 
pokyčius Rytų Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais pabrėžia 
didžiulius gyventojų patirtus demografinius nuostolius, taip pat sovietme-
čio migracinių procesų ir rusinimo politikos poveikį gyventojų identiteto 
kaitai, nors jiems ir pavyko išlaikyti dalį tradicinių, daugiausia su kataliky-
be susijusių vertybių (Anušauskas 2004). 

Pietryčių Lietuvos gyventojų identiteto problema esmingai susijusi su 
politiniais veiksniais, lėmusiais Lietuvos ir Lenkijos valstybinių sienų kaitą ir 
demografinę padėtį tarpukariu ir sovietmečiu. Viena iš pirmųjų lietuviško-
joje istoriografijoje šio regiono gyventojų skaičiaus dinamiką, taip pat pri-
verstinės lenkų repatriacijos į Lenkiją pasekmes tyrinėjo istorikė Nastazija 
Kairiūkštytė (Kairiūkštytė 1992, 1993, 1997). Toliau šia linkme dirba istorikė 
Vitalija Stravinskienė, per pastarąjį dešimtmetį paskelbusi keletą straipsnių ir 
solidžią monografiją lenkų demografinių rodiklių sovietmečiu, repatriacijos į 
Lenkiją 1944–1947 ir 1955–1959 m. klausimais (Stravinskienė 2005a, 2005b, 
2006, 2007a, 2007b, 2011a), rašiusi ir apie sovietinės valdžios pastangas per-
kelti politiniais sumetimais dalį Pietryčių Lietuvos gyventojų į kitus Lietuvos 
rajonus (Stravinskienė 2010a). Ši autorė taip pat atskleidė lenkų trėmimų iš 
Lietuvos 1941–1952 m. mastą ir įvertino jų įtaką lenkų etninės grupės iden-
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titeto kaitai sovietmečiu (Stravinskienė 2012a). Daugumoje iš minėtų darbų 
daugiausia dėmesio skiriama lenkams, o kitų etninių grupių (pavyzdžiui, bal-
tarusių) padėtis aptariamų procesų kontekste interpretuojama fragmentiškai. 
Keletas V. Stravinskienės darbų yra skirti lenkų ir lietuvių etninių santykių 
sovietmečiu aspektams (Lietuvos SSR valdžios požiūris į lenkus, demografi-
nės ir socialinės padėties poveikis ir t. t.) (Stravinskienė 2007a, 2010b). Pa-
žymėtina, kad šios autorės darbai bene ryškiausiai atspindi Lietuvos lenkų 
etninės grupės istorijos tyrimų slinktį mokslinio objektyvumo link, nors 
identiteto klausimas juose nėra svarbiausias.

Pietryčių Lietuvos etninių grupių identitetą aktyviau už istorikus tiria 
antropologai ir etnologai. Jų darbuose neapsieinama be istorinio konteksto 
analizės, bet duomenys nagrinėjami ir kitais požiūriais. Šiuo atžvilgiu išskir-
tinas vienas iš etnologo Petro Kalniaus darbų apie etninius procesus Pietry-
čių Lietuvoje XX a. antroje pusėje, kuriame plačiai analizuojami natūralio-
sios asimiliacijos procesai. Autorius pripažįsta, kad laikotarpis, kai Vilniaus 
kraštas priklausė nepriklausomai Lietuvos valstybei, buvo per trumpas, kad 
sustabdytų seniau prasidėjusį ir dirbtinai skatintą gyventojų slavėjimą, bet 
kartu šio pobūdžio procesus nagrinėja plačiau, ne tik lietuvių, bet ir lenkų, ir 
baltarusių požiūriu (Kalnius 1998: 195). Svarbus ir šio autoriaus teiginys, kad 
XX a. dešimtojo dešimtmečio viduryje lenkai ėmė masiškai pereiti iš moky-
klų rusų mokomąja kalba į mokyklas lenkų, o dalis – ir lietuvių mokomąja 
kalba. Kitaip nei mokyklų lietuvių mokomąja kalba steigimo atveju, kuriuo 
daug iniciatyvos rodė lietuvių bendruomenė, mokyklų lenkų kalba kūrimas 
Pietryčių Lietuvoje buvo pradėtas „iš viršaus“, aktyviai veikiant lenkų politi-
kams ir rajonų valdininkams (Kalnius 1998: 199). 

Vienas iš pirmųjų, remdamasis savo tyrimo duomenimis, su lietuviš-
kojo tautinio diskurso atstovais ėmė polemizuoti Virginijus Savukynas. Jo 
manymu, analizuojant Pietryčių Lietuvos gyventojų identiteto klausimus, 
nepagrįstai yra keliamas tik lietuvių kalbos likimo klausimas. V. Savukynas 
aktualizuoja religinį, o ne kalbinį identiteto kriterijų, kaip labiausiai tinka-
mą apibrėžti priklausymą vienai ar kitai Pietryčių Lietuvos gyventojų ben-
druomenei (Savukynas 2003: 81). Antropologas Darius Daukšas taip pat 
kritiškai pažvelgė į Lietuvos lenkų identiteto aptarimo lietuviškojoje perio-
dikoje 1988–1991 m. aspektus (Daukšas 2011). Iš jų autorius išskiria tuomet 
lietuviams atrodžiusią aktualią Lietuvos lenkų kilmės problemą (kas jie – 
„Lietuvos lenkai“, „sovietiniai lenkai“, „sulenkėję lietuviai“ ar „tuteišiai“?), 
kuri rodo, kad buvo abejonių dėl lenkų kaip Rytų ir Pietryčių Lietuvos au-
tochtonų statuso. D. Daukšo teigimu, ir lietuviai, ir Lietuvos lenkai, kalbė-
dami apie kilmę, rėmėsi panašiais istoriniais lingvistiniais duomenimis, tik 
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skirtingai juos interpretavo ir pasirinko, o pavardės ir kalba buvo kriterijai, 
kuriais remiantis buvo kvestionuojamas arba grindžiamas gyvenimo toje 
teritorijoje teisėtumas (Daukšas 2011: 10–13). 

Neatsiejamas Rytų ir Pietryčių Lietuvos etninių mažumų identiteto 
išlaikymo ir ugdymo instrumentas įvairiais istoriniais laikotarpiais buvo 
švietimas. V. Stravinskienė gilinosi į mokyklų lenkų mokomąja kalba tin-
klo raidą Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1944–1959 m. (Stravinskienė 2011b, 
2012b). Filologė Irena Miklaševič taip pat tyrė švietimą lenkų kalba, kurį 
ji laiko lenkų tautinio identiteto išsaugojimo po Antrojo pasaulinio karo 
vienu iš svarbiausių veiksnių. Jos įsitikinimu, naujausi tyrimai paneigia 
tezę apie sovietmečiu vykusį Vilniaus krašto gyventojų lenkinimą, sovieti-
nei valdžiai leidus veikti mokykloms lenkų mokomąja kalba. Pasak autorės, 
šiose mokyklose besimokančių mokinių nuošimtis buvo nuolat mažesnis 
už Lietuvoje gyvenančių lenkų nuošimtį, o Vilniaus krašte buvo vykdoma 
rusifikacija, kuri baigėsi tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę (Miklaševič 
2007). Lietuvos mokslininkai švietimą Vilniaus rajone tyrinėjo įvairiais as-
pektais (mokymosi kalbos pasirinkimo, ugdymo sąlygų, ugdymo kokybės 
vertinimo ir kitais) (Merkys ir kt. 2007). 

Pastaraisiais metais Lietuvos lenkų etninės grupės identiteto konstra-
vimo klausimus išsamiai tyrinėja antropologas Darius Daukšas. Viename 
iš savo straipsnių jis aptarė, kaip institutinė praktika – įrašas pase – skatina 
lenkų tapatybės formavimąsi ir kaip ši praktika sąveikauja su kitais jų tapa-
tinimosi elementais (teritorija, istorija ir kt.). Pasak šio autoriaus, tapatybės 
„įdokumentinimas“ Lietuvos lenkų bendruomenėje funkcionuoja kaip dalis 
vietinės kilmės interpretacijos, susiejančios biologinio ir kultūrinio paveldi-
mumo idėjas (Daukšas 2008). Be to, D. Daukšas tiria tai, kaip etninis ir pi-
lietinis identitetas konstruojamas ribinėse zonose ir kaip valstybių (Lenkijos, 
Lietuvos) politika, vykdoma etninių grupių atžvilgiu, istorinė valstybės teri-
torijos sienų kaita lemia įvairių kartų etninės ir pilietinės tapatybės konstra-
vimą (Daukšas 2012). Jo atlikti tyrimai ir įžvalgos yra aktualūs, skatina dar 
labiau gilintis į etninio ir pilietinio identiteto konstravimo procesus ribinė-
se zonose, analizuoti Lietuvos ir kitų šalių, etninių grupių istorinių tėvynių, 
vykdomos politikos pasekmes, taip pat įvairių valstybės institutų (švietimo, 
politinių ir pilietinių organizacijų, kultūrinių institucijų) vaidmenį. 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos mokslininkai atliko daug istori-
nės atminties tyrimų. Istorinės atminties svarbą Pietryčių Lietuvos lenkų 
etninei tapatybei atskleidžia empiriniai tyrimai (Daukšas 2008: 63). Jų duo-
menys byloja apie ypač didelę vietinės teritorijos reikšmę lenkų tapatybei 
(Daukšas 2008; Frėjutė-Rakauskienė, Šliavaitė 2012: 134–136), taip pat apie 
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tai, kad ryšiai su gyvenamąja teritorija nemaža dalimi kuriami per istorinę 
atmintį (Daukšas 2008: 63). Pietryčių Lietuvos viešoji kultūrinė atmintis 
(kurią atspindi gatvėvardžiai, paminklai, memorialinės lentos) ir joje vy-
raujantys istorijos pasakojimai irgi yra nagrinėti Lietuvos istorikų darbuose 
(Nikžentaitis 2004; Čepaitienė 2013). Alvydo Nikžentaičio darbe konsta-
tuojami dideli Lietuvos ir Lenkijos istoriografijos skirtumai interpretuo-
jant Pietryčių Lietuvos istoriją ir juose glūdintis lenkų ir lietuvių santykių 
konfliktiškumo potencialas (Nikžentaitis 2004). Rasos Čepaitienės tyrimo 
rezultatai atskleidžia lenkiškojo naratyvo dominavimą regiono kultūrinės 
atminties reprezentacijose (Čepaitienė 2013). Kita vertus, trūksta tyrimų 
apie tai, kaip regione esantys kultūrinės atminties ženklai naudojami gy-
ventojų etninės, pilietinės, regioninės ir vietinės tapatybės raiškoje.

Mažesnės nei lenkų Pietryčių Lietuvos etninės grupės lietuviškojoje 
istoriografijoje tyrinėtos mažiau (Luckievič 1993). Vytautas Merkys anali-
zavo baltarusių katalikų identitetą Rusijos imperijos laikotarpiu (Merkys 
2004, 2006). Edmundas Gimžauskas tyrė baltarusių klausimą kaip vieną iš 
Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo po Pirmojo pasaulinio karo veiksnių, 
nes baltarusiai sudarė didelę gyventojų dalį teritorijose, kurios pagal lietu-
vių visuomenininkų viziją turėjo tapti Lietuvos valstybės dalimi (Gimžaus-
kas 2003). Iš naujesnių darbų paminėtina lingvisto Aleksandro Adamkovi-
čiaus knyga apie baltarusius Vilnijoje, išleista baltarusių kalba (Адамковiч 
2010). Joje, remiantis archyviniais dokumentais, lenkų ir baltarusių spauda, 
apžvelgiamas baltarusių visuomeninis gyvenimas Vilniaus krašte 1921–
1939 m., pateikiama duomenų apie baltarusių mokyklas, mokytojų ir sta-
čiatikių dvasinę seminarijas, baltarusių periodinius leidinius ir kt. 

Rusai Pietryčių Lietuvoje istoriškai sudarė dar mažesnę gyventojų etninę 
grupę nei baltarusiai. Galbūt dėl šios priežasties jų padėtis lietuviškojoje istorio-
grafijoje neatsispindi. Stačiatikybės kultūrinis paveldas regione (Šalčininkuose, 
Švenčionyse, Mikniškėse) aptariamas kraštotyros darbuose (Шлевис 2006) ir 
elektroninėse žiniasklaidos priemonėse. Įdomu, kad Švenčionyse nuo 1740 m. 
yra viena iš seniausių Lietuvoje išlikusių sentikių bendruomenių. Jos istorija ir 
narių identitetas XX a. taip pat nėra išsamiau tyrinėti. 

Stinga solidesnių darbų, analizuojančių etninių mažumų istoriją, 
identitetą ir kultūros paveldą Rytų ir Pietryčių Lietuvos miestuose ir mies-
teliuose. Iki šiol pasirodė kraštotyrinio pobūdžio leidinių, kuriuose nuro-
domi tik bendri aptariamo regiono miestų (Švenčionių, Eišiškių) raidos 
bruožai (Juodagalvis 2001; Senkevičius, Mikonis 2002).

Apibendrinant galima teigti, kad per pastarąjį dvidešimtmetį buvo 
ne tik atliekami įvairūs Pietryčių Lietuvos regiono ir jo gyventojų istorinės 
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raidos tyrimai, bet ir formavosi bei iki šiol formuojasi šios krypties tyrimų 
metodologinių požiūrių spektras. Nuo XX a. dešimtame dešimtmetyje vy-
ravusių lietuvių tautinio diskurso interpretacijų pereinama prie objektyves-
nių, ne tik lietuvių, bet ir kitų etninių grupių praeities ir identiteto aspektų 
analizę apimančių tyrimų. Ligšiolinio tyrinėtojų įdirbio apžvalga taip pat 
leidžia konstatuoti, kad aptariamo pobūdžio tyrimų plėtotė nėra pakanka-
ma. Juolab kad šiuolaikinės Lenkijos tyrinėtojai atlieka tikrai daug tyrimų, 
skirtų Pietryčių Lietuvos etninių grupių santykių ir identiteto raidai (Janu-
szewska-Jurkiewicz 2010, Śleszyński 2010 ir kt.). Geresnis jų įdirbio paži-
nimas, polemika aktualiais klausimais – viena iš daugelio tyrimų plėtotės 
artimiausioje ateityje galimybių. 

Identiteto sąvokos kompleksiškumas socialiniuose
moksluose 

Identitetas yra įvairiose disciplinose (sociologijoje, socialinėje antropolo-
gijoje, psichologijoje, kt.) plačiai vartojamas terminas, tačiau toli gražu ne 
visuomet aiškiai apibrėžiamas jo turinys (Brubaker, Cooper 2000). Auto-
riai skiria kolektyvinį ir individualų, lyties, kartos, socialinės klasės ir kitus 
identitetus (Lawler 2008). Sociologė Stephanie Lawler atkreipia dėmesį į 
tai, kad mūsų identitetas nėra vienas, nes mes galime vienu metu tapatintis 
su įvairiomis grupėmis, o įvairūs mūsų identitetai (lyties, etninės grupės, 
kartos) daro įtaką vienas kitam, tad įvairios identiteto formos turi būti su-
vokiamos kaip sąveikaujančios ir tarpusavyje susijusios, dinamiškos (Law-
ler 2008: 3). Manoma, kad terminą identitetas vienareikšmiškai apibrėžti 
yra gana sudėtinga, nes jis yra daugiaaspektis ir daugelis tiesiog tik daugiau 
mažiau žino, ką jis reiškia (Lawler 2008: 1). S. Lawler teigia, kad termino 
problemiškumas yra tas, kad jis apima du skirtingus aspektus: ir panašumą 
į kitus, ir skirtingumą nuo kitų (Lawler 2008: 2). 

Šio teksto autorius domina etninis identitetas ir teoriniai jo koncep-
tualizavimo aspektai. Bendriausia prasme konceptualizuodami etniškumą ir 
etninį identitetą, mokslininkai priešpriešina primordialistinį ir instrumenta-
listinį, taip pat esencialistinį ir situacinį požiūrius (Wimmer 2008). Primor-
dialistiniu požiūriu etniškumas interpretuojamas kaip įgyjamas gimstant, 
„per kraują“, o instrumentalistiniu požiūriu pabrėžiamas individualus pasi-
rinkimas, priklausantis nuo interesų (Wimmer 2008: 971). Esencialistiniu 
požiūriu etniškumas apibūdinamas kaip pastovus ir priklausomas nuo etni-
nės kultūros, o situaciniu požiūriu etninio identiteto pasirinkimas laikomas 
susijusiu su konkrečia situacija (Wimmer 2008: 971). 
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Identiteto sampratos raidai socialiniuose moksluose labai svarbus 
buvo norvegų antropologo Fredriko Barth’o XX a. antroje pusėje paskelbtas 
tekstas, kuriame autorius teigia, kad tyrinėjant etniškumą, etninį identitetą 
svarbiausias analizės obektas turi būti etninė riba (angl. ethnic boundary), 
brėžiama tarp grupių, o ne kultūrinis turinys, t. y. ne kultūriniai tam tikros 
grupės bruožai (Barth 1970: 15). F. Barth’as dažnai vadinamas konstruk-
tyvistinės etniškumo konceptualizavimo krypties pradininku (Wimmer 
2008: 971). F. Barth’o etninių ribų teoriją plėtoję mokslininkai diskutavo, 
koks yra ribų tarp etninių grupių ir kultūros santykis (pavyzdžiui, Nagel 
1994). Anna Triandafyllidou (1998: 600) aptarė tautinio identiteto sąvoką 
ir teigė, kad bendrumo ir skirtingumo elementai yra svarbios sudedamo-
sios identiteto dalys. Kadangi kiekvienos tautos istorijoje yra reikšmingų 
kitų (angl. significant others) (tauta, etninė grupė, bendruomenė) (Trian-
dafyllidou 1998: 600), tai savęs suvokimui svarbu yra santykio, ribos tarp 
savęs ir kito suvokimas. Taigi autoriai pabrėžė skirties „savas ir svetimas“, 
„panašus ir skirtingas“ svarbą konstruojant etninį identitetą.

Identitetas kuriamas ir perkuriamas remiantis naratyvais apie gyve-
nimą, gyvenimo istorijų pasakojimais (Lawler 2008: 17). Kaip teigia moks-
lininkai, kitos priemonės, kuriomis identitetas yra konstruojamas ir palai-
komas, yra tradicijos, religija ir bendra lemtis (Hashem 2010 iš Jelen 2011: 
379–380), kankiniai, aukos ir herojai, garbinami mauzoliejuose, o sykiu ir 
mitai, norminė kalba, šalies biurokratija ir švietimo sistema, nacionalinė te-
ritorija su savo infrastruktūra (dažniausiai centru ir periferija), kraštovaiz-
džio ženklais, monumentais ir architektūriniu stiliumi (Weiss 2010, Stoi-
cheva 2009  iš Jelen 2011: 380). Tačiau naratyvas (pasakojimas) dažnai yra 
suvokiamas kaip svarbiausias veiksnys kuriant identitetą (Eder 2009: 232). 

Reikia paminėti, kad dažnai yra skiriamas Vakarų ir Rytų Europos 
etniškumas, tautos konceptualizavimas (Kohn 1944: 329 iš Hansen, Hesli 
2009: 2). Vienas iš pirmųjų Vakarų Europos pilietinį ir Rytų Europos etno-
grafinį (angl. ethnographic) nacionalizmą priešpriešino istorikas ir psicho-
logas Hansas Kohnas. Teigiama, kad pilietinis nacionalizmas skatina tole-
rantišką piliečių požiūrį ir įtrauktį, o etninis nacionalizmas trukdo valsty-
bės integralumui (Kohn 1944; Ignatieff 1993 iš Hansen, Hesli 2009: 2). Ši 
dichotomijos idėja buvo labai palaikoma socialinės identiteto teorijos šali-
ninkų, tačiau buvo ir kritikuojama, kaip neapimanti plataus spektro etninių 
identitetų, kuriuos gali rinktis valstybės piliečiai  (Brown 2000 iš Hansen, 
Hesli 2009: 3), tad kai kurie autoriai siūlo hibridinio identiteto, apimančio 
ir pilietinio, ir etninio identiteto bruožus, sąvoką (Hansen, Hesli 2009: 4).

Identitetui tirti ypač tinkami yra pasienio regionai, ir šiuos tyrimus 
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atlieka tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslininkai. Pasienio regionai dažnai pa-
tiria ne vienos valstybės įtaką ir juose gyvenančių žmonių identiteto tyrimai 
yra aktualūs konceptualizuojant etninio, kultūrinio, pilietinio ir kt. identiteto 
konstravimą, valstybių įtaką šiam procesui (žr., pavyzdžiui, Wilson, Hastings 
2000: 12). Mokslininkų teigimu, kalba yra viena iš svarbiausių etniškumo pa-
laikymo priemonių (Hurd 2006: 19), taip pat ir socialinė atmintis yra svar-
bi brėžiant grupės ribas (Hurd 2006: 25). Istorinių tėvynių (angl. kin-state) 
vykdomos politikos įtaka etninių grupių identitetui ir etniniams procesams 
aptariama klasikiniuose R. Brubakerio tekstuose (Brubaker 1995).

Lietuvos akademinėje erdvėje terminas identitetas yra dažnai varto-
jamas ir mokslininkai aptaria šio termino vartojimo įvairiuose moksluose 
ir įvairiems reiškiniams apibūdinti klausimus (pavyzdžiui, žr. Čiubrinskas 
2008b, Daukšas, Čiubrinskas 2008, Taljūnaitė 2008, kt.). Antropologas Vy-
tis Čiubrinskas nurodo, kad Lietuvoje socialiniuose ir humanitariniuose 
moksluose dažnai sinonimiškai vartojamos identiteto ir tapatybės sąvokos, 
tačiau pabrėžia, jog identiteto sąvoka yra platesnė, nes apima ne tik pana-
šumo, bet ir skirtingumo nuo kito, kitokio aspektus (Čiubrinskas 2008a: 7). 
Nors Lietuvos akademinėje erdvėje užsimenama, kad kolektyvinio iden-
titeto sąvoka yra problemiška, tačiau teigiama, kad egzistuoja toks reiški-
nys kaip kolektyvinio priklausomumo jausena, kuriai apibūdinti tinka šis 
terminas (Čiubrinskas 2008b: 13). V. Čiubrinskas apžvelgia žymiausius 
antropologų ir kitų mokslininkų darbus ir pateikia konceptualų modelį, 
kaip identitetas gali būti tyrinėjamas socialinės ir kultūrinės antropologijos 
požiūriu (Čiubrinskas 2008b). Mokslininkas skiria „identiteto kaip savi-
monės“ ir „identiteto kaip veiklos“ sampratas (Čiubrinskas 2008b: 14) ir 
pabrėžia galios aspektą konstruojant identitetą, identiteto procesiškumą, 
aptaria socialinės antropologijos metodologinio požiūrio pranašumus tyri-
nėjant identitetą (Čiubrinskas 2008b). Kita vertus, paskutiniu metu kai ku-
rie mokslininkai kritikuoja identiteto sąvoką ir siūlo tam tikrų alternatyvų. 

Identiteto sąvokos kritika ir alternatyvų paieška

Rogerso Brubakerio ir Fredericko Cooperio teigimu, terminas identitetas kaip 
analizės kategorija socialiniuose moksluose neturi aiškaus turinio (Brubaker, 
Cooper 2000: 1) ir taikomas įvairiems ir dažnai skirtingiems reiškiniams įvar-
dinti (Brubaker, Cooper 2000: 6–8). Viena iš autorių siūlomų identiteto termi-
no alternatyvų yra terminas identifikacija (angl. identification), kuriuo pabrė-
žiamas procesiškumas ir atkreipiamas dėmesys į veikėjus, tiesiogiai dalyvaujan-
čius šiame procese (Brubaker, Cooper 2000: 14–17). Kaip teigia mokslininkai, 
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valstybė yra vienas iš stipriausių veikėjų, formuojančių ir „nuleidžiančių iš vir-
šaus“ tam tikras kategorijas, kurios svarbios identifikacijos procese (Brubaker, 
Cooper 2000: 15). Mokslininkų teigimu, nors valstybė turi įrankių „primesti“ 
tam tikras kategorijas per klasifikacines sistemas, surašymus ir susidūrimus su 
biurokratine sistema, ji nėra visagalė ir šios kategorijos gali būti kvestionuoja-
mos (Brubaker, Cooper 2000: 16). Autoriai siūlo vartoti savęs suvokimo (angl. 
self-understanding), bendrumo (angl. commonality), susietumo (angl. connecte-
dness) ir priklausymo grupei (angl. groupness) sąvokas kaip galimas identiteto 
termino alternatyvas (Brubaker, Cooper 2000: 17–20). Kita vertus, nors R. Bru-
bakerio ir F. Cooperio kritinės pastabos dėl identiteto termino ir tyrimų yra, be 
abejonės, taiklios, tačiau šie autoriai iki galo nepaaiškina, kaip taikyti pasiūlytas 
sąvokas tiriant identitetą. 

Kitame tekste R. Brubakeris, Mara Loveman ir Peteris Stamatovas prieš-
tarauja fundamentiniam požiūriui į etniškumą kaip į objektą ir teigia, kad 
etniškumas gali būti suprantamas kaip tam tikras požiūris į pasaulį (Brubaker, 
Loveman, Stamatov 2004: 32). Remdamiesi F. Barth’u mokslininkai teigia, kad 
etniškumas turi būti ne aiškinamas bendrumu ar panašumu, bet suprantamas 
kaip klasifikacijos ir kategorizacijos praktika, kuri apima tiek klasifikaciją, atlie-
kamą pačių grupės narių, tiek klasifikaciją, atliekamą kitų (Brubaker, Loveman, 
Stamatov 2004: 32). Svarbus yra R. Brubakerio, M. Loveman ir P. Stamatovo 
teiginys, kad turime ne žvelgti į etnines grupes kaip į pagrindinius analizės vie-
netus, o verčiau analizuoti, kaip tos grupės yra „padarytos“ arba kokiu būdu 
susidarė ir kokia yra ta „sandara“ (Brubaker, Loveman, Stamatov 2004: 45). 
Pasak autorių, terminais klasifikacija, kategorizacija ir identifikacija grupės 
„sukuriamos“ ir joms priskiriami nariai, bet taip sukurtos grupės neegzistuoja 
savarankiškai, nes yra priklausomos nuo daugybės klasifikacijos, kategoriza-
cijos ir identifikacijos veiksmų, per kuriuos jos nuolat palaikomos privačiame 
ir viešajame gyvenime (Brubaker, Loveman, Stamatov 2004: 45). Autorių tei-
gimu, tokios kategorijos, kaip rasė, etniškumas ir tautiškumas, egzistuoja per 
mūsų suvokimą, supratimą, interpretacijas, reprezentacijas, klasifikacijas, ka-
tegorizacijas ir identifikacijas (Brubaker, Loveman, Stamatov 2004: 45). Tad, 
analizuojant etninių grupių identitetus, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kaip 
patys etninės grupės nariai suvokia, apibrėžia, konstruoja savo identitetą, bet ir 
į tai, kaip kiti veikėjai (jų viešasis ir privatus suvokimas, kasdienio gyvenimo el-
gesys) formuoja arba veikia individualias etninių gupių identiteto pasirinkimo, 
konstravimo strategijas.

Andreasas Wimmeris (2008) siūlo tam tikrą teorinį požiūrį, kuris leistų 
išvengti susikoncentravimo į primordialistinį, instrumentalistinį, esencialisti-
nį, situacinį etniškumo konceptualizavimą, padėtų suprasti, kodėl etniškumas 
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pasireiškia tokiomis skirtingomis formomis, ir paaiškinti etninių ribų kons-
travimo procesą (Wimmer 2008: 972). Mokslininkas pabrėžia individualaus 
veikėjo ir struktūrinio konteksto santykio svarbą konstruojant etniškumą: jo 
teigimu, individualias strategijas nulemia socialinis kontekstas (Wimmer 2008: 
973). Autoriaus teigimu, etninių ribų konstravimo strategijos yra keleriopos: 
tai ir etninių ribų plėtra įtraukiant daugiau populiacijos (angl. expansion), ir 
etninių ribų susiaurinimas (angl. contraction), hierarchinės grupių tvarkos per-
tvarkymas (angl. inversion), individų arba grupės vietos hierarchinėje sistemoje 
pertvarkymas (angl. repositioning), ribų suliejimas (angl. blurring boundaries) 
(Wimmer 2008: 986–989). Veikėjų pasirinkimai nėra visiškai nepriklauso-
mi, juos lemia tam tikras institucinis kontekstas, galios santykiai ir politinio 
pobūdžio susivienijimų tinklas (Wimmer 2008: 990). Mokslininko teigimu, 
„skirtingi veikėjai pasirinks skirtingas ribų konstravimo strategijas, kurios 
priklauso nuo jų padėties galios hierarchijos sistemoje ir politinių socialinių 
ryšių struktūros“ (Wimmer 2008: 997). Panašiai kaip A. Wimmeris, Elizabeth 
Maggie Penn (2008) teigia, kad individų pasirinkimą priklausyti vienai ar ki-
tai bendruomenei ar grupei lemia politinis kontekstas ir tam tikri institucijų 
ypatumai. Joanne Nagel taip pat pabrėžia, kad nors etninė priklausomybė gali 
būti suvokiama kaip nulemta individualaus pasirinkimo, tačiau neturime pa-
miršti, kad mūsų pasirinkimai yra veikiami esamų galimybių rinktis (Nagel 
1994: 156). Nurodomi įvairūs socialiniai institutai, tokie kaip šeima, švietimo 
sistema, ekonomika, valstybė, žiniasklaida ir t. t., kurie, mokslininkų many-
mu, tokioms kategorijoms, kaip lytis, klasė, rasė, etniškumas, suteikia reikšmes 
(Ore 2011: 5, 8, 228). Tad mokslininkai pabrėžia socialinio, politinio konteksto 
svarbą etniškumo ir etninių ribų konstravimui individualiu lygmeniu. Taigi tei-
giama, kad turime kelti klausimą, kodėl pasirenkama viena ar kita etniškumo 
ir etninių ribų konstravimo strategija ir kokią įtaką įvairios institucijos daro 
individo lygmens etniniams procesams. 

Rawis Abdelalas, Yoshiko M. Herrera, Alastair’as J. Johnstonas, Rose 
McDermott (2009) sutinka su R. Brubakerio ir F. Cooperio (2000) kritika dėl 
identiteto termino neapibrėžtumo, tačiau teigia, kad šis terminas gali būti re-
abilituotas. Autorių nuomone, svarbu sukurti tokį analitinį modelį, kuriuo re-
miantis būtų galima tirti įvairių tipų identitetus (Abdelal, Herrera, Johnston, 
McDermott 2009: 18). Mokslininkai siūlo kolektyvinį identitetą apibrėžti kaip 
kategoriją, kuriai būdingas tam tikras turinys ir jo kvestionavimas (angl. con-
testation): turinys apima tokius aspektus, kaip formalios ir neformalios priklau-
symo grupei taisyklės, grupės tikslai, panašumas ar skirtingumas lyginant su 
kitais, grupės pasaulėžiūra (Abdelal, Herrera, Johnston, McDermott 2009: 20). 
Mokslininkų teigimu, šie keturi aspektai „apima įvairias socialinio identiteto 
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reikšmes, o turinio kvestionavimas susijęs su identiteto neapibrėžtumu ir kon-
tekstualumu“ (Abdelal, Herrera, Johnston, McDermott 2009: 20). Autorių nu-
rodomi aspektai iš esmės nagrinėjami ir daugeliu anksčiau apžvelgtų teorinių 
požiūrių, tačiau atkreiptinas dėmesys į mokslininkų siūlymą identitetą anali-
zuoti visais šiais aspektais, kad identiteto termino turinys būtų labiau apibrėžtas 
ir suprantamas. 

Šio teksto autoriai nagrinėja, kuo aptarti teoriniai etniškumo, identiteto 
aspektai yra svarbūs tiriant ir analizuojant Pietryčių Lietuvos etninius procesus. 
Mūsų nuomone, analizuojant pasienio regionų gyventojų etninio, lokalaus, re-
gioninio, pilietinio identitetų konstravimą nepakanka tik aptarti įvairius iden-
titetų modelius ar konfigūracijas, o, atsižvelgiant į identiteto ir etniškumo kon-
ceptualizavimo kritiką, būtina įvairių etninių grupių identitetų modelius ana-
lizuoti kontekstiškai. Analizuojant etninį identitetą dažniausiai apsiribojama 
individo lygmeniu ir nenagrinėjamas tam tikrų institucijų vaidmuo ar struktū-
rinis kontekstas, kurie gali būti svarbūs individualioms identiteto konstravimo 
strategijoms. Mūsų nuomone, atsižvelgiant į mokslininkų išsakytą kritiką, labai 
svarbu ne apskritai tyrinėti identitetą ar identiteto elementus atsietai nuo kon-
teksto, o analizuoti, kaip struktūrinis kontekstas (valstybės(-ių) politika, įvairių 
institucijų veikla) lemia tam tikras identitetų konstravimo strategijas. Toliau 
bus apžvelgtos tam tikros pasirinktos sritys – socialinės atminties išlaikymas ir 
perdavimas, švietimas, politinis ir pilietinis dalyvavimas – ir aptarta jų svarba 
Pietryčių Lietuvos etninių procesų ir etninio identiteto konstravimo analizei. 

Socialinė atmintis ir identiteto kūrimas

Praeities aspektas yra svarbus tiek asmeninei, tiek socialinei tapatybei 
(Hodgkin, Radstone 2006: 5). Kolektyvinių atminties formų ryšys su so-
cialine tapatybe laikomas akivaizdžiu ir atminties tyrimuose (Gillis 1994; 
Assmann 1995; 2008; Olick 2008). Ypač svarbus praeities aspektas etninei, 
tautinei ir kitokiai kultūrinio teritorinio bendrumo pagrindu kuriamai ta-
patybei (Smith 1999c: 245). 

Konkrečioje etninės, pilietinės, regioninės ir lokalios tapatybės 
raiškoje praeities aspekto reikšmė gali būti labai įvairi. Ją daro sudėtingą 
ir šiuolaikinei atminties raiškai būdingos tendencijos, ir daugelio įvai-
rių šiuolaikinių tapatybių kūrimo ir derinimo problemos. Visuome-
nės atminties tyrimai atskleidė šiuolaikinės kolektyvinės ir kultūrinės 
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atminties2 heterogeniškumo ir tautinių pasakojimų reikšmės mažėjimo 
tendencijas (Gillis 1994:17). Demokratizacijos ir globalizacijos, medijų 
ir informacinių technologijų plėtros, socialinės komunikacijos pobūdžio 
kaitos procesuose visuomenės atmintis ne tik darosi heterogeniška, bet ir 
individualėja ir gali būti atsieta nuo grupių ir teritorinių bendruomenių 
(Landsberg 2004; Nora 1989; Gillis 1994). Identitetų raiškos plotmėje iškyla 
ir įvairaus priklausomumo savitarpio derinimo, ir įvairių kultūrinių etni-
nių tapatybių derinimo daugiakultūrėse valstybėse, ir globalizacijos povei-
kio pilietiniam ir tautiniam priklausomumui problemų, kurios savo ruožtu 
daro sudėtingą ir kolektyvinių praeities pasakojimų vaidmenį tapatybių 
darybai. Kita vertus, šiuolaikinių nacionalizmų tyrimuose atskleidžiamas 
ir svarbus etninių grupių praeities pasakojimų ir kitų etninių išteklių vai-
dmuo tiek Vidurio ir Rytų Europos etninių mažumų „atgimimams“, tiek 
etniniams konfliktams (Smith 1999a). Atskleidžiamas ir šių pasakojimų 
raiškos sudėtingumas bei daugiareikšmiškumas: etninių mažumų atstovų 
(„elito“) ir valstybės institucijų kuriamomis kultūrinės atminties formo-
mis išreikštas oficialusis pasakojimas dažnai nesutampa su populiariuoju 
(Hodgkin, Radstone 2006: 13) ir žmonių interpretacijos nebūtinai atspindi 
kultūrinės atminties kūrėjų intencijas, nes žmonės gali ne tik įvairiai inter-
pretuoti oficialiąsias reikšmes, bet ir jas atmesti ar joms prieštarauti (Kans-
teiner 2002: 194).

Tautos praeities pasakojimų (naratyvų) reikšmė tautiniam ir etniniam 
identitetui atskleidžiama daugelyje nacionalizmo teorijų (McCrone 1998: 
63). Įvairioms teorinėms paradigmoms (esencialistinei, teigiančiai, kad tau-
tos esmė glūdi praeityje, o nacionalizmo kūrėjai tik atranda ją istorijos klo-
duose, ir konstruktyvistinei, teigiančiai, kad tautos praeities pasakojimai yra 
sukonstruoti „elito“ ir nuolat perkuriami iš naujo) atstovaujančiose naciona-
lizmo teorijose šių pasakojimų vaidmuo apibūdinamas nevienodai. Nacio-
nalizmo teoretikas A. D. Smith’as savo teorijoje derina abu požiūrius. Kitaip 
negu mano konstruktyvistai, A. D. Smith’o nuomone, tautos praeities pasako-
jimai ne laisvai kuriami „iš nieko“, o grindžiami tiek istorijos ir kitų mokslų 
laimėjimais ir kolektyvine atmintimi, tiek anksčiau egzistavusiais simboli-
niais ištekliais, kurie perkuriami pritaikant dabarties tikslams (Smith 1995).

2 Kultūrinė ir komunikacinė (kolektyvinė) atmintis čia suprantama pagal plačiai taikomą 
J. Assmanno apibrėžtį. Kultūrinė atmintis reiškiama fiksuotomis kultūros formomis (tek-
stais, paminklais, muziejais, ritualais ir pan.) ir perduodama organizuota komunikacija. 
Komunikacinė (kolektyvinė) atmintis – grupėms svarbi dabar gyvenančių kartų atmintis, 
formuluojama ir perduodama neorganizuota neformalia komunikacija (Assmann 2008). 
Pažymėtina, kad šiuolaikinėse visuomenėse kultūrinė ir komunikacinė atmintis gali būti 
aiškiai atskirtos tik teoriniu požiūriu, atminties praktikose jų formos ir metodai yra susiję 
(Welzer 2008: 486).
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A. D. Smith’o „etninio simbolizmo“ teorija gali būti vaisinga tiriant 
etniniu pagrindu susiformavusių Lietuvos etninių grupių etninės, tauti-
nės tapatybės ir istorinės atminties sąryšius: tokiu atveju, greta valstybės 
vaidmens, analizuojama ir etnosimbolinių išteklių, tarp jų tautos praeities 
mitų ir atminties, reikšmė šiuolaikinių nacionalizmų raiškai (Smith 1999a; 
1999c). Praeities pasakojimas svarbus tautinių ir etninių identitetų tęstinu-
mo ir savitumo darybai, taip pat kuria priklausymo bendrijai jausmą. Dėl 
tautos istorijos pasakojimo tauta įsivaizduojama kaip judantis iš praeities 
į ateitį vientisas kolektyvinis subjektas, vientisas „mes“, šiuo pasakojimu 
apibrėžiamas ir šio kolektyvinio „mes“ savitumas – išliekanti laike tautos 
„esmė“ (Reicher, Hopkins 2001:139); taigi istorijos pasakojimu tauta mi-
tologizuojama ir suesminama. Formuojantis identitetui praeities pasakoji-
mas veikia mitų ir simbolių, kurie ypač svarbūs kuriant emocinius priklau-
somumo aspektus, pavidalu. Kilmės ir sakralios teritorijos mitai laikomi 
itin svarbiais identitetui (Smith 1999d).

Šiuolaikinėse tautinėse valstybėse, kurios darosi kultūriškai vis la-
biau nevienalytės, itin aktuali įvairių tautinių ir etninių identitetų derinimo 
problema, o praeities pasakojimai čia taip pat labai svarbūs. Praeities mitai, 
ypač tautiniai, turi tendenciją kurti vieną unifikuotą tautą ar etninę gru-
pę (Smith 1997: 350). Skirtingus istorijos ir kilmės pasakojimus turinčių 
grupių istorijų sąveika ir (arba) konkurencija gali reikštis įvairiai ir turėti 
įvairių pasekmių – nuo įvairių grupių istorijų ir įvairios kilmės derinimo 
kultūrinio pliuralizmo formomis iki atvejų, kai dėl skirtingų istorijos pasa-
kojimų „keitimasis vertybėmis, reikšmėmis ir prioritetais gali ne visuomet 
vykti dialogo ir bendradarbiavimo forma, o būti labai priešiškas, konfliktiš-
kas ir net nesuderinamas“ (Bhabha 1995: 48). Daugelis tyrėjų pažymi skir-
tingų istorinių identitetų derinimo problemos sudėtingumą ir etniniu, ir 
pilietiniu pagrindu susiformavusiose tautinėse valstybėse (Osborne 2001: 
59). Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad „net derinančiai skirtingumus ta-
patybei būtina tam tikra dalis bendrų vertybių“ ir pliuralistinėse tautinėse 
valstybėse svarbu išplėtoti „jungiančias esmines vertybes, kurios nediso-
nuotų tarpusavyje“ ir kuriomis turėtų remtis jų gyventojų tapatybė (Osbor-
ne 2001: 60). 

Kolektyvinės atminties ir erdvės (geografinių vietovių, teritorijų 
ir kt.) ryšiai atskleidžiami jau kolektyvinės atminties tyrimų pradininko 
Maurice’o Halbwachso ir jo šalininkų darbuose. Grupės tapatybę grin-
džiančiuose praeities pasakojimuose „sava“ grupės erdvė ir jos objektai tei-
kia struktūrą grupės atminties konstrukcijoms ir jų funkcionavimui. Ypač 
svarbus „savos“ teritorijos vaidmuo lokalias (regionines) ir tautines tapaty-
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bes grindžiančiuose praeities pasakojimuose. Ši teritorija dažniausiai suvo-
kiama per bendros praeities vaizdinius – kaip turinčių bendrą patirtį žmo-
nių teritorija, kurioje nuo seno gyveno „protėviai“ (Smith 1999b: 149–150). 

Kasdieniame gyvenime grupių ir individų identitetai ne tiek formu-
luojami žodžiais, kiek reiškiami praktikomis ir artefaktais. Savo praeities 
pasakojimų konstrukcijas grupės, nors nevienodu laipsniu, įtraukia į kas-
dienio gyvenimo audinį ir taip padaro konkrečią istoriją „apčiuopiamą kas-
dieniame gyvenime“ (Reicher, Hopkins 2001: 148). Praeities pasakojimai 
reiškiami simbolinę reikšmę turinčiomis kultūrinėmis reprezentacijomis ir 
į identiteto praktikas dažniausiai įtraukiami per „simbolinius kraštovaiz-
džius“ – grupių gyvenamosiose teritorijose esančius simbolinius objektus 
(Osborne 2001: 65). Tokiuose kraštovaizdžio objektuose (tai gali būti pasta-
tai, gamtos objektai, gatvėvardžiai, paminklai, muziejai, minėjimo ritualai 
ir kt.) susiejama erdvė (teritorija), identitetas ir atmintis (Osborne 2001: 
45). Viešosios erdvės dėl jų matomumo ir simbolinės reikšmės yra ir galių 
konkurencijos, ir stiprių kolektyvinių emocijų vieta (Hodgkin, Radstone 
2006: 12). Viešosios atminties vietos yra kuriamos bendruomenės ar bent 
jai sutinkant, todėl jos neišvengiamai įrašomos į tautinio identiteto pasako-
jimus (Hodgkin, Radstone 2006: 11). Lokalioje daugiaetninėje teritorijoje 
esančios erdvinės tautinių ir kitų „didžiųjų“ pasakojimų reprezentacijos 
turi ir vietos atspalvį: atstovaujantys etniniams pasakojimams ženklai ne-
išvengiamai įtraukiami į socialinius ir kultūrinius vietos kontekstus (Nija-
kowski 2007: 31). 

Tos pačios simbolinės vietos gali būti ir dažnai yra naudojamos iš-
reiškiant prieštaringą atmintį (pavyzdžiui, prie to paties paminklo gali būti 
atliekami įvairių grupių minėjimo ritualai), toje pačioje teritorijoje daž-
niausiai yra skirtingus ar prieštaringus istorijos pasakojimus išreiškiančių 
simbolinių vietų ir paminklų (Hodgkin, Radstone 2006; Nijakowski 2007; 
Nikžentaitis 2004; Safronovas 2011). Skirtingas ar prieštaringas praeities 
interpretacijas išreiškiančių kultūrinės atminties artefaktų ir atminimo 
praktikų buvimas toje pačioje teritorijoje neretai rodo kovą dėl simbolinio 
šios teritorijos užvaldymo – etninių grupių simbolinio dominavimo toje 
teritorijoje (Giordano 2008; Nijakowski 2007; Nikžentaitis 2011). Simboli-
nės prieštaringų interpretacijų „kovos“ gali vykti tiek dėl teritorijos, tiek dėl 
simbolinių vietų, tiek dėl konkrečių simbolių (Giordano 2008). 

Aptartieji teoriniai ir empiriniai tyrimai atskleidžia, kad, nepaisant 
daugelio veiksnių, menkinančių istorinės atminties reikšmę šiuolaikinių 
identitetų formavimosi procesams, istorinė atmintis yra svarbi etninės ir 
teritorinės tapatybės raiškai, etninės mobilizacijos, etninių grupių „kovų“ 
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dėl simbolinio dominavimo teritorijoje ar panašiems procesams (Smith 
1999a; 1999b; Nijakowski 2007). Taip pat šie tyrimai padeda atkreipti dė-
mesį į simbolinių erdvės objektų, atspindinčių įvairių etninių grupių pra-
eities pasakojimus, reikšmę tiriant etninių, regioninių ir lokalių tapatybių 
ryšį su istorine atmintimi. Šie simboliniai kraštovaizdžių objektai reikšmin-
gi tiek etninių, tiek teritorinių ir pilietinių tapatybių raiškos praktikoms. 
Simbolinių kraštovaizdžio objektų svarbos toje teritorijoje gyvenančių gru-
pių tapatybės raiškai tyrimai gali atskleisti tiek įvairių tapatybių sąsajas, tiek 
etninių grupių savitarpio santykius. Pietryčių Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, 
kad šiame regione istorinė atmintis yra svarbi lenkų etninei tapatybei ir 
teritoriniam jos aspektui (Daukšas 2008); tuo tarpu kitų regiono etninių 
mažumų tapatybė tyrinėta mažiau. Savita regiono istorija – dažna jo poli-
tinės priklausomybės kaita, gyventojų migracija ir kiti procesai – lemia ir 
sudėtingą, neretai prieštaringą jo gyventojų istorinę atmintį. Tyrimai rodo, 
kad šio regiono istorija gana skirtingai, kartais prieštaringai interpretuoja-
ma Lietuvos ir Lenkijos istoriografijoje (Nikžentaitis 2004). Šie skirtumai 
atsispindi ir regiono kultūrinėje atmintyje, kurioje vyrauja lenkų tautinės 
grupės pasakojimas ir yra atminties ženklų, prieštaraujančių Lietuvos isto-
rijos pasakojimui (Čepaitienė 2013). Todėl svarbu tirti, kaip šie ir kiti re-
giono kultūrinės atminties simbolinėse reprezentacijose „įrašyti“ praeities 
pasakojimai yra interpretuojami pačių gyventojų, ką jie reiškia jų etninei, 
pilietinei, regioninei ir lokaliai tapatybei. Atliekant empirinius tyrimus gali 
būti keliami šie klausimai: ar ir kaip šioje raiškoje atsispindi simbolinės 
„kovos dėl teritorijos“, kokiu laipsniu istorinė atmintis atlieka regiono etni-
nes grupes integruojantį ar skiriantį vaidmenį, ar joje esama prieštaringų 
interpretacijų? Kokie praeities pasakojimai (etninių tėvynių, vietos, Lietu-
vos, regiono) gyventojams svarbiausi, koks jų tarpusavio santykis? 

Švietimas, etninės mažumos, identitetas

Švietimas yra viena iš svarbiausių sričių tyrinėjant etninį, pilietinį identi-
tetą. Ashoko Swaino teigimu, švietimo sistema yra labai svarbi formuojant 
individo ir grupės identitetus ir konstruojant tautinį identitetą (Swain 2005: 
1–2). Etninių mažumų grupių atveju svarbu, kaip tarpusavyje sąveikauja 
etninis, pilietinis identitetai ir kokį vaidmenį atlieka švietimas formuojant 
šiuos identiteto tipus. Sociologai, antropologai ir kiti mokslininkai tyrinėja 
švietimo sistemą socialinės reprodukcijos, mažumų teisių, socialinės inte-
gracijos ir kitais požiūriais. 

Socialinės reprodukcijos požiūriu švietimo sistema suvokiama kaip 
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reprodukuojanti ir įtvirtinanti socialinę struktūrą, socialinę nelygybę ir 
kultūrinę tvarką, būdingą tam tikrai visuomenei (Collins 2009: 34). Pa-
vyzdžiui, kai kuriais atvejais tyrėjai atskleidė, kad etninių mažumų grupių 
vaikų mokymosi rezultatai buvo prastesni ne dėl jų gimtosios kalbos, o 
todėl, kad jie buvo kitaip negu kiti traktuojami mokyklose (Collins 2009: 
39–40). Taip pat pažymima, kad skirtingos mokyklai ar švietimo sistemai 
ir vaikų šeimoms būdingos kultūrinės nuostatos taip pat gali turėti įtakos 
vaikų mokymosi rezultatams (Okuma-Nystrőm 2009: 30). Jameso Collinso 
teigimu, XX a. devintame dešimtmetyje švietimo kaip socialinės reproduk-
cijos kryptis tapo ne tokia populiari tarp tyrėjų, nors socialinės nelygybės 
toli gražu nemažėja (Collins 2009). Daugelis šios krypties mokslininkų ke-
liamų klausimų apie socialinės nelygybės ir švietimo sąsajas yra aktualūs 
suvokiant šiandienines realijas, vis dėlto šioje kryptyje labiau pabrėžiamas 
socialinio sluoksnio, o ne etninis aspektas. Kita vertus, minėtos įžvalgos 
būtų labai aktualios, jei socialiniai ir etniniai aspektai būtų glaudžiai susiję. 

Willas Kymlicka ir Wayne’as Normanas teigia, kad demokratijos ko-
kybė priklauso ne tik nuo teisinės sistemos tobulumo, bet ir nuo tam tikrų 
valstybės piliečių bruožų: tautinio, regioninio, etninio ar religinio identi-
tetų sąveikos, tolerancijos vienas kitam, pilietiškumo (Kymlicka, Norman 
2010: 6). Mokslininkų teigimu, etninių mažumų atveju svarbūs yra etni-
nių mažumų teisių ir solidarumo su politine bendruomene, taip pat įvai-
rių bendruomenės grupių lygiateisiškumo klausimai (Kymlicka, Norman 
2010). Autoriai teigia, kad, priešingai nei baiminamasi, tam tikrų teisių di-
ferenciacija nereiškia, jog neišlaikoma socialinių visuomenės grupių lygybė 
(Kymlicka, Norman 2010: 31). Nuogąstavimai, kad mažumų teisės priešta-
rauja tam tikros politinės bendruomenės solidarumui, esantys nepagrįsti, 
nes tikimasi, jog toks bendrumas jau egzistuoja tarsi savaiminė duotybė 
(Kymlicka, Norman 2010: 37). Kaip teigia W. Kymlicka ir W. Normanas, 
specifinės mažumoms suteiktos teisės kaip tik gali teigiamai prisidėti prie 
visuomenės bendrumo ir solidarumo kūrimo (Kymlicka, Norman 2010: 
37). Viena iš tokių teisių galėtų būti teisė į švietimą mažumos kalba.

Etninių mažumų švietimas gali būti analizuojamas integracijos 
(Zepa 2010, Lindemann, Saar 2011, kt.) ir (arba) asimiliacijos (Leončikas 
2007, kt.) teorijų požiūriu. Socialinės integracijos teorijos analizuoja etni-
nių mažumų grupių narių padėtį visuomenės struktūroje ir jų socialinio 
mobilumo galimybes (Beresnevičiūtė 2005). Aiškinamasi, ar vienodas švie-
timas garantuoja tas pačias socialinio mobilumo galimybes įvairių etninių 
grupių nariams (Beresnevičiūtė 2005, Zepa 2010, Lindemann, Saar 2011). 
Etninių mažumų švietimo ir socialinio mobilumo galimybės yra analizuo-
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jamos socialinių klasių skirtumų, neigiamų daugumos nuostatų, skirtingos 
motyvacijos, socialinio ir kultūrinio kapitalo ir ekonominių išteklių požiū-
riu, t. y. skirtingas socialinio mobilumo galimybes siekiama paaiškinti tam 
tikrais individams, etninėms mažumoms ar visuomenės daugumai būdin-
gais ypatumais (Modood 2004). Šia prasme aktualūs yra tyrimai, atlikti pa-
našią į Lietuvos istorinę patirtį turinčiose visuomenėse. 

Kristina Lindemann ir Ellu Saar (2011) teigia, kad etninių grupių pa-
dėtis Estijos švietimo sektoriuje yra kiek nevienoda. Autorių teigimu, rusų 
tautybės tėvai Estijoje turi pasiekti aukštesnį nei estų tėvų išsilavinimo lygį, 
kad suteiktų savo vaikams tokias pat galimybes (Lindemann, Saar 2011: 67). 
Mokslininkės apžvelgia Vakarų Europos šalių tyrėjų nurodomas imigrantų 
vaikų prastesnių mokymosi pasiekimų priežastis: kultūrinio kapitalo trūku-
mas, kalbos barjeras, trūkumas žinių apie švietimo sistemą, aspiracijų skir-
tingumas ir kt. (Lindemann, Saar 2011: 67–70). Tačiau, autorių nuomone, 
Estijos atveju nė vienas iš šių aiškinimų nėra pakankamas, o svarbiausios 
tam tikrų socialinių ir etninių netolygumų švietimo srityje priežastys yra 
susijusios su tuo, kaip švietimas yra organizuotas instituciškai (Lindemann, 
Saar 2011: 87–88). K. Lindemann ir E. Saar teigia, kad aukštasis mokslas 
Estijoje yra įgyjamas iš esmės tik estų kalba, o tai riboja galimybes tos vi-
suomenės dalies, kuri nėra įvaldžiusi šios kalbos pakankamai kokybiškai. 
Nors Estijoje vykdoma mokyklų reforma turėtų užtikrinti, kad tautinių 
mažumų nariai mokėtų estų kalbą, iš tikro tai pavyksta ne visada ir todėl 
pakankamai neįvaldžiusieji valstybinės kalbos mokykloje toliau studijuoti 
gali tik turėdami pakankamai lėšų mokėti už studijas privačiose aukštojo 
mokslo įstaigose (Lindemann, Saar 2011: 69–70). Tad valstybinės kalbos 
žinios yra labai svarbios etninių mažumų nariams siekiant adekvačiai kon-
kuruoti darbo rinkoje ir turėti geras socialinio mobilumo galimybes. Raivo 
Vetikas, analizuodamas Estijos integracijos politiką, išskiria keletą esminių 
neišspręstų klausimų: pilietybės politika, valstybinės (estų) kalbos mokė-
jimas, vienodas švietimas, skirtingas įvairių visuomenės grupių požiūris į 
Rusijos vykdomą politiką (Vetik 2011). Kalbėdamas apie švietimą autorius 
teigia, kad sovietmečiu buvo lygiagretus švietimas estų, rusų kalbomis, o 
nepriklausomoje Estijoje norima pereiti prie vienodo švietimo, užtikri-
nančio vienodas karjeros galimybes visų etninių grupių nariams, tačiau tai 
nėra teigiamai vertinama dalies rusų etninės grupės narių (Vetik 2011: 43). 
Manytume, kad panašiai yra ir Lietuvoje: čia esama priešingų nuomonių 
dėl švietimo sistemos kaitos ir pasekmių etninėms mažumoms, o įvairios 
interesų grupės pateikia skirtingų argumentų. Šie klausimai yra aktualūs 
ir Pietryčių Lietuvoje, tad išsamesnė prieštaringų argumentų analizė leistų 
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suprasti įvairių šalių požiūrius ir galbūt padėtų pasiekti produktyvesnį kal-
bėjimą ir abipusį supratimą. 

Lietuvoje etninių mažumų švietimą yra tyrinėję sociologai, etnologai 
(Kalnius 1998, Leončikas 2007, Merkys ir kt. 2007, kt.). Tadas Leončikas 
2005–2006 m. atliko kiekybinį ir kokybinį tyrimus, kurių metu buvo ap-
klausti pirmokų tėvai, parinkę savo vaikams mokyklas lietuvių, lenkų arba 
rusų mokomąja kalba. Mokslininkas siekė išsiaiškinti mokyklos pasirinki-
mo, asimiliacijos ir socialinio mobilumo sąsajas. T. Leončikas teigia, kad 
švietimo lietuvių kalba pasirinkimas yra vienas iš svarbių etninių mažumų 
asimiliacijos požymių (Leončikas 2007: 33) ir klausia,  „kas vis dėlto ska-
tina tėvus pasirinkti mokyklą, kurioje gali iškilti kalbinis barjeras ne tik jų 
vaikui, bet ir jiems patiems?“ (Leončikas 2007: 51). T. Leončikas interpre-
tuoja empirinius duomenis remdamasis asimiliacijos teorijomis ir teigia, 
kad mokyklos lietuvių kalba pasirinkimas yra tiesiogiai susijęs su socia-
linio mobilumo strategija (Leončikas 2007: 115). Švietimo lietuvių ar kita 
(lenkų, rusų) kalba pasirinkimo analizė yra labai svarbi aiškinantis etninių 
grupių tapatybės klausimus. Pataisytas švietimo įstatymas (2011), kuriuo 
suvienodinami lietuvių kalbos egzaminų reikalavimai įvairių mokomųjų 
kalbų mokyklų abiturientams, sukėlė kai kurių etninių grupių protestus. 
Tad tebėra aktualus tas pats klausimas – kodėl tėvai (rusai, lenkai, balta-
rusiai, lietuviai) parenka savo vaikams mokyklą ar darželį ne savo gimtąja 
kalba? Kaip siejasi etninis įvairių grupių gyventojų identitetas ir mokyklos 
gimtąja ar valstybine kalba pasirinkimas? Kaip skirtingų mokomųjų kalbų 
mokyklų abiturientai interpretuoja savo ateities karjeros galimybes? Kokių 
sunkumų kyla mokytojams įgyvendinant ugdymo procesą daugiakalbėje ir 
daugiakultūrėje aplinkoje? Ar švietimo sektoriaus tam tikra kalba pasirin-
kimas siejasi su tėvų socialiniu sluoksniu ir socialinio mobilumo galimy-
bėmis? Kokie bendresni etniniai procesai Pietryčių Lietuvoje atsiskleidžia 
analizuojant švietimo sektoriaus kaitą (pavyzdžiui, mokyklų tam tikra mo-
komąja kalba skaičiaus kaitą)?

Sociologai Aistė Balžekienė, Audronė Lapienienė, Gediminas Mer-
kys, Audronė Telešienė (2008) analizavo daugiakultūrio ir daugiakalbio ug-
dymo perspektyvas ir kliūtis Vilniaus rajone. Mokslininkai pabrėžia įvairių 
kultūrinių, etninių grupių komunikacijos svarbą, daugiakultūriškumo ir 
daugiakalbystės svarbą modernioms demokratinėms valstybėms (Balže-
kienė, Lapienienė, Merkys, Telešienė 2008: 147–151). Autoriai aptaria ty-
rimo „Mokymosi prieinamumas Vilniaus rajono gyventojams“ (Merkys ir 
kt. 2007) duomenis ir teigia, kad daugiakultūriškumo ir daugiakalbystės 
plėtros kliūtys šiame regione yra etnocentrizmas ir tautinė netolerancija, 
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kurios apraiškos yra būdingos įvairių etninių grupių vietos gyventojams ir 
kai kurioms vietos organizacijoms ir institucijoms (Balžekienė, Lapienienė, 
Merkys, Telešienė (2008: 163). Šios autorių įžvalgos tik dar sykį patvirtina, 
kad švietimo sektorius yra svarbi sritis tyrinėjant etniškumą ir etninį iden-
titetą, etninių grupių tarpusavio komunikaciją.

Identitetas ir politika: etninių mažumų politinio ir pilieti-
nio dalyvavimo aspektai

Kai kurie mokslininkai, pavyzdžiui, Leonie Huddy, teigia, kad, nors socia-
linių mokslų tyrėjai vartoja identiteto sąvoką, identitetas nėra plačiau apta-
riamas politinio elgesio ir politinės psichologijos tyrimų kontekste (Huddy 
2001: 127). Autorė atkreipia dėmesį į keletą svarbių aspektų tyrinėjant po-
litinį identitetą, tokių kaip identiteto formavimasis ir politinių veikėjų arba 
įvykių vaidmuo identiteto įtvirtinimo procese, įvardinant specifinius tam 
tikros identiteto grupės interesus ir priešpriešinant juos kitos grupės intere-
sams. Šiuo atveju svarbu atsakyti į klausimą, kaip identitetas yra įgyjamas, 
taip pat analizuoti jo vystymąsi nuo nereikšmingo, silpno, nesvarbaus iki 
reikšmingo, stipraus ir svarbaus. Mokslininkė teigia, kad svarbu įsigilinti į 
grupės identiteto reikšmę, leidžiančią suvokti identiteto įtaką grupės narių 
elgesiui, požiūriams ir vertybėms (Huddy 2001: 150). Dažniausiai politolo-
gai tiria rasinių, etninių, religinių grupių politinį dalyvavimą etninių ma-
žumų politinėse partijose, taip pat šių grupių narių dalyvavimą politikoje ir 
politinį elgesį (Political parties... 2008; Barreto 2010; Freedman 2000; Me-
doff 2002, Bugajskij 2002). Taip pat tyrinėjami rinkėjų mobilizacijos veiks-
niai (Rosenstone, Hansen 1993), etninis politinio dalyvavimo aspektas 
(etniškumo sąsajos su išteklių paskirstymo procedūromis, kurios palankios 
vienoms etninėms grupėms, bet nepalankios kitoms) (Crowley 2001: 102). 

Politinės psichologijos specialistai, tyrinėjantys identitetą, aiškinasi 
politikos ir kolektyvinio identiteto sąsajas. Pavyzdžiui, analizuojama, kaip 
politizuotas Vokietijos imigrantų identitetas virsta radikaliu kolektyviniu 
(Simon 2011: 147, 150), kokia yra kolektyvinio identiteto (identifikavimo 
procesų) reikšmė dalyvavimui įvairiuose socialiniuose judėjimuose (Stry-
ker, Owens, White 2000). Socialiniai judėjimai savo ruožtu mokslininkų 
apibūdinami kaip kolektyvinės strategijos siekiant socialinių pokyčių arba 
kaip priešinimasis nenorimiems socialiniams pokyčiams (Simon 2011: 
140). Tyrinėjama ir politinio dalyvavimo įtaka identiteto turiniui ir prasmei 
(Reicher, Drury 2011). Kalbama ir apie politizuotą kolektyvinį identitetą 
(pavyzdžiui, socialinių psichologų Berndo Simono ir Berto Klanderman-
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so politizuoto kolektyvinio identiteto teorija), siejamą su etninių grupių 
politine mobilizacija. B. Simonas ir B. Klandermansas politizuotą kolek-
tyvinį identitetą apibrėžia kaip kolektyvinio identiteto formą, kuri moty-
vuoja grupės narius politiniam aktyvumui (Simon 2011: 137–157; Simon, 
Klandermans 2001: 320). Jie teigia, kad svarbūs veiksniai kolektyviniam 
identitetui politizuotis yra kova dėl galios, valdžios ir tam tikras socialinis 
kontekstas, kai į kovą dėl galios įsitraukia keli veikėjai (visuomenės daugu-
ma ir gausiausia etninė, socialinė mažuma, taip pat daugiausia galios tu-
rintys valdžios atstovai (pavyzdžiui, vyriausybė). Mokslininkai mano, kad 
mažumų grupės siekia laimėti trečiųjų asmenų (vyriausybės arba visuo-
menės daugumos) palankumą ir kai tai atsitinka, kolektyvinis identitetas 
politizuojasi (Simon, Klanderman 2001: 321–323). Be šių, minimi ir kiti 
veiksniai (pavyzdžiui, politinių lyderių vaidmuo), lemiantys kolektyvinio 
identiteto politizavimąsi (Simon, Klandermans 2001: 321–323). 

Išanalizavus pastarųjų rinkimų (savivaldybių tarybų 2011 m. ir Sei-
mo 2012 m.) duomenis matyti, kad Pietryčių Lietuvos gyventojai dažniau 
balsuoja už politinę partiją Lietuvos lenkų rinkimų akciją (LLRA), atsto-
vaujančią lenkų etninei mažumai. Taigi tyrinėjant etninių grupių identitetą 
svarbu atsižvelgti į politinį aspektą grupių mobilizacijos procesuose ir jo 
įtaką identitetui.

Lietuvoje nėra daug sociologinių, politologinių tyrimų, skirtų etni-
nių mažumų, ypač Pietryčių Lietuvoje, politinio dalyvavimo (dalyvavimo 
politinėje veikloje) veiksniams nustatyti. Politologas Algis Krupavičius, ty-
rinėjęs Lietuvos etninių mažumų politinį dalyvavimą, nurodo keletą Lietu-
vos etninių mažumų dalyvavimo politikoje veiksnių, iš jų: politinės mobili-
zacijos kanalai (partijos ir politinis elitas, politiniai pasirinkimai); politinė 
komunikacija (kalbos mokėjimas, kaip sąlyga gauti išsamią informaciją ir 
dalyvauti viešojoje diskusijoje); realios ar tariamos diskriminacijos pojūtis; 
politinei komunikacijai ir saviorganizacijai itin reikšminga tautinių mažu-
mų geografinė koncentracija; narystė nevyriausybinėse organizacijose ir 
partinės tapatybės stiprumas, t. y. socialinis ir politinis asocijuotumas, ir kt. 
(Krupavičius 2000). 

Neretai sociologų ir politologų tyrimuose politinis ir visuomeninis 
piliečių aktyvumas yra siejamas su tarpusavio pasitikėjimu. M. Bartuškaitė 
ir A. Žilys (2011), apžvelgdami politinio ir socialinio pasitikėjimo klausi-
mus politologų ir sociologų tyrimuose, teigia, kad kai kurie autoriai pabrė-
žia teigiamą ryšį tarp piliečių dalyvavimo bendruomenės veikloje ir pasiti-
kėjimo, be to, skirdami politinį ir pilietinį pasitikėjimą, šiuos veiksnius sieja 
su visuomenės dalyvavimu bendroje veikloje ir demokratijos konsolidacija 
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(Putnam 2001, Almond, Verba 1963 iš Bartuškaitė, Žilys 2011: 28). Kita 
vertus, šiuolaikiniuose tyrimuose pasitikėjimo ir savanoriško dalyvavimo 
ryšys kvestionuojamas, nes sunku nustatyti, kas yra pasekmė, o kas rezul-
tatas (Milner 2001, 2002 iš Bartuškaitė, Žilys 2011: 29). Kai kurie socialinį 
ir politinį pasitikėjimą analizuojantys Lietuvos tyrėjai įžvelgia socialinio 
pasitikėjimo ir pilietinės visuomenės procesų akumuliacijos ryšį (Žiliu-
kaitė 2006, 2008; Juška, Poviliūnas 2010  iš Bartuškaitė, Žilys 2011: 28), o 
kiti kvestionuoja Roberto Putnamo minimą socialinio kapitalo ir paramos 
politinėms institucijoms ryšį (Matonytė 2004  iš Bartuškaitė, Žilys 2011: 
28). Pavyzdžiui, sociologė Vida Beresnevičiūtė, tyrinėjusi įvairias pilietines 
(taip pat ir etninių mažumų) Lietuvos organizacijas, pažymi, kad jos yra 
labiau orientuotos į savo narių, o ne bendruomenės poreikius, ne į bendrą 
veiklą, skatinančią bendruomenės solidarumą (Beresnevičiūtė 2006: 44; 
Beresnevičiūtė 2005).

Kalbėdamas apie pilietinį ir politinį dalyvavimą politologas Janas W. 
van Deth’as sako, kad teiginys, jog įsitraukimas į savanoriškų organizacijų 
veiklą yra susijęs su dalyvavimu politinėje veikloje, yra pagrįstas nuomone, 
kad, kai piliečių interesai yra pažeidžiami, jie ieško galimybių keisti tokią 
padėtį ir, suformavę interesų grupę, gina savo interesus. Tačiau jis atkrei-
pia dėmesį į faktą, kad tam tikrais laikotarpiais, kai tam tikrų visuomenės 
grupių interesai buvo pažeidžiami, nebuvo užfiksuotas didesnis skaičius 
asociacijų, ginančių šių grupių interesus, todėl daro išvadą, kad ši nuomo-
nė nepasitvirtina, t. y. kad piliečių interesų pažeidimas nėra pakankamas 
kolektyvinės organizacijos veiksnys (van Deth 1997: 9). Kita vertus, V. Be-
resnevičiūtė pažymi, kad, priešingai nei Vakarų Europoje, kur socialiai pa-
žeidžiamos grupės nėra linkusios vienytis į įvairias organizacijas savo pro-
blemoms spręsti (Beresnevičiūtė 2005: 88), Lietuvoje nevyriausybinis sek-
torius yra gana monoetninis, o tai skatina etninių mažumų grupių narius 
intensyviau bendrauti tarpusavyje nei su kitomis (įskaitant ir daugumos) 
etninėmis grupėmis, t. y. didina socialinį uždarumą ir etninės atskirties ga-
limybę (Beresnevičiūtė 2005: 89). 

Pilietinės organizacijos įvairiose studijose yra vadinamos skirtingai: 
savanoriškos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos (NVO), pilieti-
nės organizacijos, visuomeninės organizacijos, ne pelno siekiančios orga-
nizacijos. Taip pat kyla diskusijų, kokias organizacijas galime vadinti nevy-
riausybinėmis (plačiau žr. Žiliukaitė 2006; Pilietiškumas ir pilietinė visuo-
menė 2002). Mes vartosime savanoriškų organizacijų sąvoką, kurią siūlo 
vartoti studijos „Neatrasta galia. Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis“ 
autoriai (Žiliukaitė, Ramonaitė, Nevinskaitė, Beresnevičiūtė, Vinogradnai-
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tė 2006). Savanoriškos organizacijos sąvoka, pasak autorių, apima platų 
spektrą organizacijų, tokių kaip visuomeninės organizacijos ir asociacijos, 
paramos ir labdaros fondai, taip pat politinės partijos ir organizacijos, reli-
ginės bendruomenės, kurios gali būti apibrėžtos tokiais bendrais bruožais, 
kaip „laisva valia įkurtos, remiasi savanoriška naryste, nepriklausomos nuo 
valdžios, ne pelno organizacijos“ (Žiliukaitė 2006: 21). Kai dėl nevyriausy-
binio sektoriaus Pietryčių Lietuvoje (Eišiškėse, Švenčionyse ir Šalčininkuo-
se), 2013 m. atlikus žvalgybinius tyrimus matyti, kad kai kurios iš jų neati-
tinka NVO apibrėžimo, nes yra kultūros namų arba mokyklos ansambliai, 
chorai, šokių kolektyvai ir yra iš dalies finansuojamos valstybės lėšomis.

Dar keli pastebėti (be jau minėtų) aspektai, susiję su etninių mažu-
mų pilietinėmis organizacijomis, – tai etninių mažumų polinkis į kultūri-
nius interesus, susijusius su etninės tapatybės išsaugojimu ir puoselėjimu, 
ir palyginti didelis organizacijų skaičius (Beresnevičiūtė 2005; Фреюте-
Ракаускене 2007; Lavrinec 2000). V. Beresnevičiūtė Lietuvos etninių ma-
žumų organizacijas įvardina kaip ne socializuojančias, o labiau gynybines 
(Beresnevičiūtė 2005: 89). Taigi etninių NVO pobūdis ir veiklos sritys, 
taip pat jų gausa ir iš dalies geografinis išsidėstymas, atitinkantis etninių 
mažumų demografinius ypatumus, kalba apie labiau privatų, o ne pilieti-
nį jų pobūdį (Beresnevičiūtė 2005: 88–89). Politologė Iris Marion Young 
skiria privačias (kurių veikla daugiau individualistinė, teikianti naudą jų 
nariams), pilietines (kurių veikla skirta vietos, miesto, šalies ar net pasau-
lio gyvenimui gerinti) ir politines asociacijas (Young 2000: 160–162). Pir-
minių kokybinių tyrimų 2013 m. duomenys rodo, kad Pietryčių Lietuvoje 
(Eišiškėse, Švenčionyse ir Šalčininkuose) savanoriškų organizacijų veiklos 
kryptys taip pat siejasi su kultūra ir sportu, kita vertus, veikia ir politinių 
organizacijų (LLRA ir Darbo partijos) skyriai. 

Taigi analizuojant pilietinį ir politinį dalyvavimą galima nustatyti 
etninių ir gyventojų daugumos bendruomenių konsolidaciją, konsolidaci-
jos strategiją, pagal savanoriškų organizacijų veiklos kryptis, tikslus ir už-
davinius nustatyti pagrindinius etninių grupių socialinius poreikius. Viena 
vertus, tyrinėjant lenkų, rusų, baltarusių ir kitas savanoriškas organizacijas 
galima atskleisti jų vaidmenį pilietiniame Lietuvos visuomenės gyvenime 
ir etninių mažumų grupių saviorganizacijos pilietiniame sektoriuje tipus. 
Kita vertus, analizuojant pilietinį ir politinį dalyvavimą, etninės, pilietinės 
ir politinės mobilizacijos procesus, galima atskleisti jų svarbą ir įtaką etni-
nio, regioninio ir pilietinio identiteto raiškai ir turiniui.
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Išvados

Pietryčių Lietuvos regionas pasižymi etnine, kultūrine, kalbine įvairove. Pas-
taraisiais metais šis regionas sulaukė žiniasklaidos, politikų, mokslininkų dė-
mesio dėl etninių mažumų grupių mobilizacijos ir viešai išreikšto nepritari-
mo Švietimo įstatymo pataisoms, dėl viešųjų užrašų kalbos. Šis regionas gali 
būti apibūdinamas kaip pasienio regionas, kurio gyventojai ne kartą patyrė 
sienų ir valstybės politikos kaitos padarinius. Pasienio regionai yra tinkamos 
vietovės tyrinėti etninio, lokalaus, regioninio, pilietinio identitetų konstravi-
mo ir valstybių politikos sąsajas (žr. pvz. Wilson, Hastings 2000). 

Per Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį buvo atliekami įvai-
rūs Pietryčių Lietuvos regiono ir jo gyventojų istorinės raidos tyrimai, bet 
jų krypčių spektras išsiplėtė palyginti neseniai, apytikriai per pastarąjį de-
šimtmetį. Greta vyravusių XX a. paskutiniame dešimtmetyje politinės Piet- 
ryčių Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio diskurso interpretacijų palaips-
niui susiformavo kitokiais požiūriais (antropologiniu, sociologiniu) grįstos 
tyrimų kryptys. Reikšminga, kad šie tyrimai įtraukia vis daugiau ne tik lie-
tuvių, bet ir kitų Pietryčių Lietuvos etninių grupių (ypač lenkų) istorinės 
raidos, tarpusavio santykių, švietimo ir identiteto, istorinės atminties klau-
simų. Kita vertus, vis dar yra pagrindo teigti, kad panašių klausimų plėtotė 
bus perspektyvi ir ateityje. Šios plėtotės pagrindas galėtų būti aktyvesnis 
šiuolaikinių teorinių ir metodologinių, tarpdiscplininių požiūrių taikymas 
analizuojant iš istorinės perspektyvos Pietryčių Lietuvos regiono etninių 
grupių demografinius ypatumus ir socialinės raidos bruožus, šių grupių 
tarpusavio santykiams poveikį dariusius istorinius veiksnius, istoriškai nu-
lemtas identiteto kaitos ar pasirinkimo priežastis, identiteto konstravimo 
sovietmečiu peripetijas ir kt. Šiuo metu yra aktuali ne tik etninių grupių 
konfliktų, bet ir teigiamos savitarpio santykių patirties istorija. Plėtotini ne 
tik lenkų, bet ir kitų regiono etninių grupių (rusų, baltarusių) praeities ir 
identiteto tyrimai. Stinga studijų, tiriančių etninių mažumų kultūros pa-
veldą Pietryčių Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Panašių tyrimų plėtotė 
prisidėtų prie visuomenėje įsišaknijusių istorinių ir etninių stereotipų revi-
zijos, leistų paaiškinti jų sklaidos priežastis, taip pat teiktų galimybę plačiau 
panagrinėti Pietryčių Lietuvos regiono ir jo gyventojų praeitį. 

Identiteto, taip pat ir etninio, tyrimai yra populiarūs Lietuvos ir už-
sienio socialiniuose, humanitariniuose moksluose. Tačiau, kaip pažymi 
mokslininkai (Brubaker, Cooper 2000), terminas identitetas ne visada var-
tojamas tiksliai, gana dažnai jis nėra apibrėžiamas ir vadovaujamasi ben-
dru šio termino turinio supratimu. Etninių procesų arba etninio identiteto 
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socialiniuose tyrimuose dažnai apsiribojama individo lygmens etniškumo, 
etninio identiteto konstravimo aptarimu. Tačiau identiteto tyrimų kritikai 
(Brubaker, Cooper 2000, Wimmer 2008, Penn 2008, Nagel 1994, kt.) tei-
gia, kad svarbu ne tiesiog įžvelgti ir apibūdinti identiteto raišką ar kaitą, o 
analizuoti identitetą kaip procesą, t. y. tai, kaip formuojasi vienoks ar kitoks 
identiteto tipas, kaip įvairios institucijos, struktūrinės kontekstinės priežas-
tys lemia vienokio ar kitokio identiteto pasirinkimą. Šio straipsnio autoriai 
kelia klausimą, kaip reiktų tyrinėti Pietryčių Lietuvos regione vykstančius 
etninius procesus ir kokios tyrimų kryptys būtų tinkamiausios. 

Mūsų nuomone, turint galvoje mokslininkų išsakytą identiteto sąvo-
kos ir tyrimų kritiką (Brubaker, Cooper 2000, Wimmer 2008, Penn 2008, 
Nagel 1994, kt.), tyrinėjant ir interpretuojant Pietryčių Lietuvos etninių ma-
žumų etninį, lokalų, pilietinį identitetus, svarbu analizuoti, kaip struktūrinis 
kontekstas (valstybės(-ių) politika, tam tikrų institucijų (kultūrinių, švieti-
mo, pilietinių ir politinių organizacijų) veikla) veikia tam tikras identitetų 
konstravimo strategijas. Taip pat būtina įvairių etninių grupių identitetų mo-
delius analizuoti kontekstiškai, t. y. ne susitelkiant į vieną pasirinktą grupę, 
o aiškinantis, kaip įvairių etninių grupių (rusų, lenkų, baltarusių, lietuvių) 
nariai konstruoja ribas tarp grupių ir kas (kokie struktūriniai veiksniai, inte-
resų grupės) daro įtaką šių ribų kaitai. Autorių nuomone, tyrinėjant Pietryčių 
Lietuvos etninių mažumų gyventojų identitetus, ypač aktualūs švietimo, po-
litinio ir pilietinio dalyvavimo ir istorinės atminties išlaikymo ir perdavimo 
klausimai. Išsamesnė šių išskirtų sričių analizė leistų giliau pažvelgti į identi-
teto Pietryčių Lietuvoje formavimosi procesus ir sąlygas.

Istorinė atmintis, pasak mokslininkų (Hodgkin, Radstone 2006; Gil-
lis 1994; Assmann 1995; 2008; Olick 2008, kt.), yra svarbi tiek asmeninei, 
tiek socialinėms tapatybėms ir jų konstravimui, ypač tiriant etninius, tau-
tinius, kultūrinius identitetus (Smith 1999c; McCrone 1998). Kadangi tiek 
lietuvių, tiek Pietryčių Lietuvos istorinių mažumų nacionalizmai yra su-
siformavę etniniu pagrindu, istorijos pasakojimai šiuo atveju yra svarbus 
tapatybės konstravimo išteklius. Pietryčių Lietuvos istorinės, kultūrinės 
atminties reprezentacijos yra tyrinėtos sociologų, antropologų, istorikų, 
tačiau jų reikšmė šio regiono etninių mažumų identiteto konstravimui, jo 
raiškai ištirta menkai. Tiriamo regiono etninių mažumų identitetų konstra-
vimui labai svarbios yra regione esančių simbolinių kraštovaizdžio objektų 
reikšmės. Regiono kultūrinės atminties tyrimai rodo, kad šie kraštovaiz-
džio objektai atspindi gana skirtingus, kartais prieštaringus etninių grupių 
istorijos pasakojimus. Todėl svarbu tirti, kaip šie regiono kultūrinės atmin-
ties simbolinėse reprezentacijose „įrašyti“ praeities pasakojimai yra inter-
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pretuojami pačių gyventojų, ką jie reiškia jų etninei, pilietinei, regioninei ir 
lokaliai tapatybei.

Analizuojant etninio, pilietinio identitetų raišką ir kaitą svarbus yra 
švietimo sektorius (žr., pavyzdžiui, Kalnius 1998, Merkys ir kt. 2007, Le-
ončikas 2007, Balžekienė, Lapienienė, Merkys, Telešienė 2008). Kaip tei-
gia mokslininkai, švietimo sistema yra būdas valstybei įtvirtinti tam tikrą 
vyraujantį diskursą ir formuoti visuomenės bendrumą (Swain 2005). Kita 
vertus, švietimas gimtąja kalba gali būti suvokiamas kaip būtinas etninei 
tapatybei, etniškumui puoselėti ir viena iš etninių mažumų teisių (Kymlic-
ka, Norman 2010). Aktyvus etninių mažumų grupių pasipriešinimas Švie-
timo įstatymo pataisoms leidžia teigti, kad švietimo klausimas Pietryčių 
Lietuvos regiono gyventojams yra svarbus ir glaudžiai susijęs su etniniais 
klausimais. Tad tyrinėjant etninį, pilietinį identitetus Pietryčių Lietuvoje 
svarbu atskleisti, ar ir kaip įvairių etninių grupių (lenkų, rusų, baltarusių, 
lietuvių) nariai sieja etniškumo, etninio identiteto ir mokyklos mokomo-
sios kalbos pasirinkimo klausimus, ar etniškumą įvairių etninių grupių na-
riai suvokia kaip socialinio mobilumo kliūtį; ar ir kaip etniškumas reiškiasi 
ugdymo procese mokyklose kita negu mokinio gimtoji mokomąja kalba ir 
kokių sunkumų kyla mokyklos administracijai, mokytojams įgyvendinant 
ugdymo programas daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje; ar ir kaip 
švietimo sektorių veikia Lietuvos valstybės ir istorinių tėvynių vykdoma 
politika, interesų grupės, ekonominiai veiksniai. Švietimo sistema tam tikra 
prasme gali būti suvokiama kaip veidrodis, atspindintis platesnius sociali-
nius, etninius procesus, tad mokyklų įvairiomis mokomosiomis kalbomis 
ir mokinių skaičiaus regione kaitos apžvalga leistų daryti platesnius apiben-
drinimus apie čia vykstančius etninius procesus. 

Analizuojant pilietinį ir politinį dalyvavimą, etninės, pilietinės ir 
politinės mobilizacijos procesus, galima atskleisti šių procesų įtaką etni-
nio, regioninio ir pilietinio identiteto raiškai ir turiniui ir etninių mažumų 
grupių Pietryčių Lietuvoje saviorganizacijos pilietiniame sektoriuje tipams. 
Iš pastarųjų rinkimų (savivaldybių tarybų ir Seimo) duomenų matyti, kad 
Pietryčių Lietuvos gyventojai dažniau balsuoja už Lietuvos lenkų rinkimų 
akciją – politinę partiją, atstovaujančią lenkų etninei mažumai. Lietuvoje 
nėra daug sociologinių, politologinių tyrimų, analizuojančių etninių ma-
žumų politinio dalyvavimo veiksnius, ypač Pietryčių Lietuvoje. Kaip teigia 
politologai (Krupavičius 2000), tokie veiksniai, kaip politinė komunikacija, 
saviorganizacija, narystė nevyriausybinėse organizacijose, partinės tapa-
tybės stiprumas (socialinis ir politinis asocijuotumas), gali lemti etninių 
mažumų dalyvavimą politikoje. Tad analizuojant pilietinį ir politinį daly-
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vavimą galima nustatyti etninių mažumų ir gyventojų daugumos bendruo-
menių konsolidaciją, jos strategiją, pagal savanoriškų organizacijų veiklos 
kryptis, tikslus ir uždavinius nustatyti pagrindinius etninių grupių sociali-
nius poreikius. Tyrinėjant lenkų, rusų, baltarusių ir kitas savanoriškas or-
ganizacijas galima atskleisti jų vaidmenį pilietiniame Lietuvos visuomenės 
kontekste. 
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Trends of the Ethnicity and Identity Research in 
the Social Sciences and their Application for the 
Investigation of Ethnic Processes in Southeastern 
Lithuania

Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, 
Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė
Institute For Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre 

S U M M A R Y:  The article outlines certain theoretical and methodological perspectives in 
social sciences, which address the issues of ethnicity and identity. Particular attention is paid 
to the critical approaches towards the term ‘identity’, which discuss the scientific validity of 
the concept. The authors discuss the possibility of application of some theoretical perspec-
tives for the investigation of ethnic processes in Southeastern Lithuania. A short survey 
of certain trends in the investigation of the ethnic processes in Southeastern Lithuania in 
terms of history, sociology, politology, linguistic sciences is presented. Analysis of the stu-
dies conducted in Lithuania after 1990 allowed to draw a conclusion that so far there was a 
lack of investigation of ethnic processes and ethnic minority identities in the Eastern and 
Southeastern region of Lithuania. Analysis of the theoretical approach to the identity leads 
to the conclusion that addressing structural premises is very important for the analysis of 
ethnic processes. The authors of the article single out such key spheres for the analysis of et-
hnic processes as education, social memory, political and civic participation in Southeastern 
Lithuania. It is argued that to analyze the ethnic processes and ethnic identity formation it 
is necessary to investigate the process whereby historical (social) memory is transmitted on 
the level of individuals (different generations) and institutions (museums, organizations); 
how social memory is employed for the identity formation in different ethnic groups; if 
and how ethnicity becomes important in the processes of the selection of school with a 
certain language of instruction; how ethnicity and ethnic identity become important for the 
mobilization of ethnic groups in the sphere of  politics and what  characteristics of group 
self-organization in civic sector are.   

K e Y  w o R d S :  ETHNICITY, ETHNIC GROUP, IDENTITY, SOCIAL MEMORY, EDU-
CATION, POLITICAL AND CIVIC PARTICIPATION, SOUTHEASTERN LITHUANIA. 
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The Impact of Vilnius City on the Transformation 
Trends of the Sparsely Populated EU East Border 
Region

Donatas Burneika, Rūta Ubarevičienė, Gintarė Pociūtė, 
Edis Kriaučiūnas
Lithuanian Social Research Centre, Institute of Human Geography
and Demography, Vilnius

S U M M A R Y:  This paper analyses the general trends of the socio-economic development 
of the multicultural Vilnius city region. It is located in South-East Lithuania, which stands 
out as the poorest area of Lithuania in terms of its socio-economic situation. Moreover, 
in a broader context, Vilnius city region is also located in the middle of the international 
Central European region, which is often perceived as one of the most “depressed” areas of 
the contemporary EU. Together with the systemic reforms of the early 1990s the profound 
economic and social changes have started, in which the Vilnius city region has been expe-
riencing one of the most significant transformations throughout Lithuania. It is obvious 
that at present the main factor of the intense development of  South-East Lithuania is the 
presence of Vilnius city. It has been growing very fast during the recent decades, thus a si-
gnificant impact on the population structure and the economy of the surrounding areas has 
been made. The main questions of this paper are: what is the effect of Vilnius’ development 
on the surrounding region and how profound this impact is. The process of transformations 
of the rural area into the urban one, changes of the population structure, ethnic landscape 
and economic processes are of greatest concern in the given paper. The Vilnius city region is 
the area of very dynamic changes, where  socio-economic tension of various kinds is almost 
inevitable, while the means of planning and sustainable development are quite limited.

K e Y w o R d S :  VILNIUS CITY REGION, SOUTH-EAST LITHUANIA, SOCIO-ECO-
NOMIC DEVELOPMENT

Introduction

The development of the Vilnius metropolitan region is one of the most evi-
dent examples of the post-Soviet spatial transformations taking place in 
Lithuania in the recent decades. The most prosperous city of Lithuania is 
developing in the area, where the demographic decline displays the most 
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negative trends across the country (Burneika at al. 2013). Almost all East 
Lithuania1, with the exception of the Vilnius urban region, is now turning 
into the sparsely populated zone, which can be distinguished by the low 
population density, weak economy and shrinking networks of social infras-
tructure. The density of rural population is less than 12,5 persons per squ-
are kilometre in most rural districts, with the exception of those adjacent 
to Vilnius city. 

Significant economic and demographic changes took place in the 
Vilnius city region in the last decades. Vilnius city became one of the most 
important factors facilitating the development of the surrounding district 
municipalities. Its impact on the development of more remote areas is more 
ambiguous and has positive as well as negative sides. Like many other post-
Soviet capital cities,  Vilnius also experiences the transformation and ex-
pansion of its urban space (Gentile et al. 2012; Kostinskiy 2001; Sýkora and 
Ouředníček 2007; Nuissl and Rink 2005; Hamilton et al. 2005; Timar and 
Varadi 2001; Boren and Gentile 2007; Kok and Kovács 1999; Krišjāne and 
Bērziņš 2009). These processes are often related to the conversion of the 
rural space into the urban one in the adjacent city areas (Novak and Sýkora 
2007; Ouředníček 2007; Tammaru et al. 2009). The encounter of the two 
different societies (rural and urban) goes in line with these changes. The su-
burbanising population is as a rule economically more prosperous, urban 
life style is predominant and usually those people have weak relations with 
the new local environment. The difference in terms of the socioeconomic 
status between the residents of Vilnius and the residents of its surrounding 
rural region is more than obvious. The average wage in the Vilnius city 
municipality was 1.5-1.65 times higher than in the surrounding munici-
palities in 2001, when the process of suburbanization gained momentum 
(Statistics Lithuania 2013). In 2012, the difference exceeded 1.7 times in 
Šalčininkai and was lower in the Vilnius district municipality (1.36 times). 
The difference of income between the newcomers and the old residents of 
the Vilnius city region should have been even greater, because owning a 
private house in the vicinity of Vilnius city is quite expensive. The dispari-
ties between urban and rural life styles were discussed in many studies (cf. 
Krupickaitė 1999).  

The process of suburbanisation may lead to a series of social, eco-
nomic, political and cultural transformations. Diverse social tension  may 
arise in such areas due to partly different value systems, needs, worldviews 

1 Eastern Lithuania is usually perceived as an area, which includes the counties of Vilnius, 
Alytus and Utena.
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and opportunities between the arriving urban residents and the original 
rural population. In the case of the Vilnius region, it also means the in-
tersection of two different ethnic groups, represented by different political 
parties. This factor may contribute  further to the potential political tension 
in the area (Ubarevičienė et al. 2012). 

The process of the city sprawl itself is not the only one that alters the 
social situation in the surrounding region. More remote areas of the region 
play a role of a social “trashcan” of the city, when socially disadvantaged pe-
ople are being “exported” to the more remote areas of  East Lithuania that 
have an oversupply of the poor quality housing facilities. Such phenomenon 
causes additional problems for the development of the area (Burneika and 
Ubarevičienė 2011). Various economic and social relations between the city 
and its surroundings also have an impact on their social environment and 
economic performance. Vilnius city is the main destination point of inner-
migration from other parts of Lithuania. This process is also one of the rea-
sons of the population decline in the peripheral parts of East Lithuania.  

The aim of the given paper is to explore the main trends of the socio-
economic development in the Vilnius city (functional) region or namely the 
area, the development whereof  is being substantially influenced by the exis-
tence of the capital city. The city is surrounded by the region characterized 
by a significantly different ethnic, cultural, political and economic context. It 
is not surprising that such situation may generate a number of challenges for 
the development of the area. It may have both positive and negative effects in 
the various fields of human environment. It may create opportunities in some 
places and (or) raise conflicts elsewhere. It is important to gain more unders-
tanding about the Vilnius region and use the knowledge when planning deci-
sions are made. On the other hand, the situation of sharp contrasts enables us 
to detect a scale of the on-going spatial and socio-economic transformations, 
because we can easily follow changes over time.

This paper uses several economic and demographic indicators to 
measure the influence of Vilnius city on the development of the surroun-
ding region. Resident income tax and added value per capita created by 
employees reflect the influence of the city on the economy of the region. 
Meanwhile, altering ethnic composition and population redistribution il-
lustrate the process of urban expansion and allows the  identification of  the 
areas characterised by  the most rapid changes.

This paper is part of the research funded by a grant No. SIN-02/2012 
(“Sparsely Populated Areas and their Residents in Lithuania”) from the Li-
thuanian Research Council.
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Vilnius City Region – Defining the Study Area

Vilnius city functional region, South-East Lithuania, Vilnius country (Vil-
niaus kraštas), Vilnija – there are many names for the area analyzed in this 
paper. It is a territory, the development whereof  has always been influenced 
by the proximate existence of the Vilnius city. We think that the most appro-
priate term to describe this territory from the researchers’ point of view is the 
Vilnius city functional region, emphasizing thereby the functional character 
of this nodal region. Many social phenomena, including multi-ethnic struc-
ture, originated in the city and gradually penetrated into the surrounding 
region. The same applies to economics – the general world-wide tendencies 
of decentralization resulted in the suburbanization of businesses; non-central 
locations have become more profitable in many aspects (Reckien and Mar-
tinez-Fernandez 2011). There is no doubt that Vilnius remains an important 
source of jobs, income, goods and services for the residents of the region. Ho-
wever, little is known about the effect of Vilnius on the adjacent region and 
how strong the impact is. Therefore, our aim is to get a deeper insight into the 
role of the Vilnius city on the development of the entire region.

The concept of city region has been important in the regional science 
for a long time and its relevance persists until the present days. In the literatu-
re, city region is often perceived as a territorial system, where the central city 
is the most important factor for the development of an area and vice versa 
(Jonas and Ward 2007; Harrison 2010). Nowadays, there is a large body of 
urban planning and geography literature devoted to the analysis of the func-
tional relationships between cities and their hinterlands (cf. Parr 2010). Jane 
Jacobs, one of the most influential urban researchers, argued that city-regions 
are even more functional than the nation-states in which they are located (Jo-
nas and Ward 2007). City region typically includes two constituent elements: 
the city and the  territory surrounding it. According to Parr (2010) obvious 
complementarities exist between the two zones in terms of the supply and the 
demand relationships that form the basis for a strong zonal interdependence. 
Thus, city region is like a system that functions as a single unit. Usually, such 
regions are the most important centres of  national economies within which 
they are situated. Capital city regions typically include the whole country and 
even the areas beyond, though with the distance the functional relations tend 
to decrease. Therefore, the limits of any city region are relative and vague and 
thus should not be interpreted literally. 

The term “city functional region” (or “metropolitan region” in the 
case of major cities) could be employed in order to define the area, which 
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is closely related to the city by means of strong mutual dependences. Such 
processes as everyday commuting could illustrate close and intense functio-
nal relations and as a consequence mutual influence on the socio-economic 
processes. Obviously such relations involve very remote areas but in our case 
we deal with the areas, where central or metropolitan city makes a decisive 
influence on the trends of their development. Socio-economic development 
of this region is strongly influenced by the core city and vice versa.  

City or urbanized space can be (and often is) considered as a region 
itself. In this case the term “urban region” could be used. It represents an 
area that has emerged as a result of continued peripheral urban growth 
(Parr 2010), though it is not necessarily a purely urban space. The term 
“wider city” sometimes refers to this space as well. In this case “Vilnius 
urban region” is a territory where actual residents of Vilnius permanently 
live and work (wider Vilnius).  The limits of the urban region go beyond the 
administrative city limits and roughly coincide with the zone of suburbani-
zation. Administrative city limits define only the legal city, while the actual 
city includes much wider and much more complex structure. There is little 
sense to make a distinction between those suburbanising inside the present 
city borders and outside them (though sometimes the term “suburbs” is 
used only to the neighbourhoods outside the city limits). In both cases we 
should regard those people as actual residents of Vilnius. The main factor 
determining the place of residence is the proximity of the city, thus the 
formal limits become insignificant. The Vilnius urban region is not a pure 
urban space either; it is an area, where the city already exists, though rural 
spaces and lifestyles may dominate there, especially in the peripheral parts 
(in the case of Vilnius city, rural spaces could be found even in the middle 
part of the administrative city). 

A wider concept, “Vilnius city functional region” – the main object 
of our study – is treated as a functionally united spatial system, where Vilnius 
is one of the main factors of the development of the area and vice versa. For 
the simplicity, the term “Vilnius city region” could be used as a synonym. 
This area could be regarded as a Vilnius labour market region, because it 
coincides with the zone of commuting flows going towards the core city, but 
of course commuting to the city is not the exceptional process  that makes the 
given space a functional region. Functional relations and personal contacts 
are intense in this zone, thus we could expect that the processes of change are 
also clearly visible here. Economic, social and other relations consolidate this 
territory and it should be qualified as an integral region. 

The relative limits of the Vilnius city (functional) region were esta-



E t n i Š K u m o  s t u d i j o s   2 0 1 3 / 2
E t H n i C i t y  s t u d i E s   2 0 1 3 / 2

54

blished during the previous research of the authors (Fig. 1, Ubarevičienė et 
al. 2011). Several indicators (intensity of traffic flows, patterns of suburban 
transportation, land prices, evolution of city limits) as well as direct obser-
vations during the field trips had been used to determine the limits and 
structure of the given region. According to our estimations, the Vilnius city 
region involves the municipalities of the Vilnius county (except Ukmergė) 
as well as parts of Molėtai and Varėna municipalities from two adjacent 
counties. The limits of the region denote the distance, which is acceptable 
for a number of people to maintain  permanent (daily) ties with the city 
under present economic and infrastructural conditions. The fact that the 
permanent commuting flows already exist allows us to claim that there is a 
potential for the further sprawl of the Vilnius urban region into more dis-
tant areas. In fact, this area almost corresponds to the so called South-East 
Lithuania, or the region with mixed ethnical structure. 

In the remaining part of the paper we will analyse the impact of 
Vilnius city on the demographic and economic development of the sur-
rounding region. Our exploratory analysis will be based on the territorial 
concepts presented above. We will start with the analysis of the recent de-
mographic changes (changes in population and its ethnic structure) caused 
by the urban sprawl. In the next chapter we will discuss the most evident 
transformations of the economic development of the South-East Lithuania 
as a consequence of the impact made by Vilnius city.

Figure 1. Simplified structure of the Vilnius city region.
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The Impact of Vilnius City on the Population Change in 
South-East Lithuania

All major cities of Central and Eastern Europe followed a similar path of 
rapid and profound changes in their spatial organization since the demi-
se of the Soviet Union (Novak and Sýkora 2007; Sýkora and Ouředníček 
2007; Nuissl and Rink 2005; Sailer-Fliege 1999). These changes were de-
termined by the transition from the centrally planned economies, to mar-
ket-led economies (Gentile et al. 2012; Stanilov 2007; Kostinskiy 2001). 
The most significant spatial changes in Vilnius are related to the process 
of urban sprawl into the surrounding rural region that started short after 
1990s. What makes Vilnius unusual in an international context is that the 
city is situated within the region with the lowest population density and the 
fastest rates of depopulation in all Lithuania. This can be illustrated by the 
statistical data from 1989, 2001 and 2011 population census.

8 out of 13 the most sparsely populated municipalities of Lithuania are 
located in the South-East Lithuania (Statistics Lithuania 2012). The lowest 
density of rural population is in Anykščiai, Ignalina, Zarasai, Švenčionys 
and Varėna district municipalities, where it dropped below 10 residents per 
square km. The density of rural population in Molėtai, Utena and Ukmergė 
district municipalities fails to reach 12.5 residents per square km as well. 
All these municipalities could be defined as  sparsely populated regions. 
Moreover, the pace of depopulation is increasing there since 2000 and it is 
the highest in the country (15–20% and more). For example, Ignalina dis-
trict municipality is shrinking by more than 2% a year. Population decline 
is most evident in the peripheral rural areas, which are shrinking already a 
few decades. Both factors – out-migration and natural change – determine 
the population decline in  East Lithuania (out-migration comprises a larger 
part in the rest of the country). The proportion of the potential emigrants is 
relatively small in this part of Lithuania, because of the ageing population. 
In some settlements old-age pensioners constitute more than a half of the 
residents. For example, in the municipality of Ignalina the negative natural 
change resulted in the 70%  decrease of the population. 

Different trends can be observed in theVilnius urban region. The 
processes of urban sprawl and suburbanization have a substantial influ-
ence on the demography of the Vilnius district and Trakai municipalities 
and partly on Šalčininkai and Širvintos district municipalities. In fact, apart 
from the Vilnius suburbanization effect, those municipalities suffer from 
the same processes as the remaining part of South-East Lithuania. Accor-
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ding to the population census data (Statistics Lithuania 2002; Statistics 
Lithuania 2012), the population in the Vilnius suburban zone increased 
by about 30,000 (+20%), whereas in the city itself it decreased by 40,000 
(–7%) since the restoration of Lithuanian independence. The process of ur-
ban sprawl of the last decade is illustrated in Figure 2 (due to the inconsis-
tent statistical territorial units, we were not able to show the changes in the 
earlier years). It can be seen that the increase of population took place in 
a relatively small number of elderships (seniūnija, LAU2 regions) situated 
around the city of Vilnius. This area may be considered to be a zone of in-
tense suburbanization and it mainly corresponds to the middle part of the 
Vilnius urban region (compare to Fig. 1). It can be seen that the population 
decrease is lower throughout the Vilnius city functional region, compared 
to the tendencies of sharp population decline prevailing in the remaining 
part of East Lithuania (or at the outskirts of the Vilnius city region). Under 
such circumstances a stable number and even slight decrease in the popula-
tion can also be associated with the direct or indirect impact of  Vilnius city. 
This implies that the city of Vilnius has a stronger influence on the region 
(e.g. providing better jobs, services, market, etc.) and diminishes the rates 
of an out-migration.

Figure 2. Change in a population in the Vilnius city region in 2001 - 2011 on the eldership level
(seniūnija, LAU2).
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The number of the rural population was increasing in the Vilnius district 
municipality during the last decades, though it is difficult to estimate the 
exact rate of the growth. According to the data of the Department of Sta-
tistics (Statistics Lithuania 2013) there were 90,700 residents in 2012, while 
the representatives of administrations of the LAU2 regions claim that there 
were some 96,000 residents at the same time (these differences appeared 
due to the different methods of data collection used). The actual number of 
the residents should be even higher, because many of them (due to various 
reasons) failed to report officially their place of residence in the Vilnius 
district municipality. Since 1989 the number of population in Gineitiškės 
(Zujūnai eldership) increased 9 times, in Antežeriai (Zujūnai eldership) 7 
times and in Didžioji Riešė 4 times (Riešė eldership). However, some bigger 
settlements in the peripheral part of the region were shrinking (e.g. Kalve-
liai and Paberžė). 

According to 2001 and 2011 Lithuanian population census data, 
most of the LAU2 regions, bordering with Vilnius city, were growing bet-
ween 2001 and 2011. The highest growth took place in LAU 2 regions to the 
north-west of the city: the population in Riešė and Avižieniai increased by 
more than 70%, in Sudervė - by some 45%, in Bezdonys by 39%, in Zujūnai 
by more than 20%. These are the areas with a better connection with the 
city, better infrastructure, better land supply and, perhaps, better image. 
Historically, the majority of industrial and related activities have been loca-
ted in the southern part of the city. Although the increase of the population 
also took place to the south and east of Vilnius, the process of suburbaniza-
tion was slower there.  More remote LAU2 regions were losing population, 
however, the decline was slower there than in the areas in the periphery of 
the Vilnius functional region. The dominant factor of the depopulation rate 
was the location of an area. The further from the Vilnius city municipality 
an area is located, the more intense depopulation is taking place. There are 
little doubts that Vilnius plays a decisive role in determining the trends of 
the demographic development of the region. The areas that are not affected 
by the process of suburbanization suffer from the same problems as the 
remaining sparsely populated East Lithuania. The suburbanisation inside 
Vilnius city municipality was also evident but the central part of the city has 
been facing population decline since 1990. This is the phenomenon typical 
of many European cities (Steinführer and Haase 2007; Panagopoulos and 
Barreira 2012).
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The Impact of Vilnius City on the Ethnic Structure in 
South-East Lithuania

One of the most distinctive features of the South-East Lithuania is its et-
hnic structure. The intense process of suburbanization is strongly associ-
ated with the changing ethnic composition in the Vilnius urban region. 
The changing ethnic structure in the suburban zone confirms that the main 
driving force of the population change is an inflow of newcomers, instead 
of natural change of population due to the increasing birth or decreasing 
death rates. Moreover, substantial changes of the ethnic composition can 
help us to identify the areas where the actual process of suburbanization 
takes place. Therefore, the analysis of the changing ethnic structure of the 
Vilnius region is an important part of this research. 

The recent process of rapid urban sprawl and an unusual spatial pat-
tern of the region’s ethnic composition encourage the researchers to pay 
more attention to the current socio-spatial development of the Vilnius urban 
region. Being aware of the historical context is important for a better unders-
tanding of the on-going processes. According to the findings of some authors 
(cf. Gaučas 1997), Vilnius city was playing the role of one of the main driving 
forces for the changes in the  ethnic composition of the surrounding region 
at least since the beginning of the 19th century. Therefore it  is not erroneous 
to define this multiethnical area as the Vilnius city region even from the his-
torical point of view. Direct and indirect impact on the other social and eco-
nomic processes existed as well. Of course, being one of the major sources of 
the diffusion of the Polish culture into Lithuania, Vilnius cannot be regarded 
as the only factor for the processes of ethnic and economic development in 
the area throughout the ages, but its importance cannot be questioned.

The situation became opposite at the end of the 20th century. After 
the repatriation of the Polish population in 1945–46 and 1956–59, which 
mostly involved urban residents (cf. Eberhardt 2011, Czerniakiewicz and 
Cerniakiewicz 2007, Stravinskienė 2004), Russian and Lithuanian ethnic 
groups started to be more dominant in the city, whereas Polish residents re-
mained prevailing in the surrounding areas. The repatriation from the rural 
areas, according to Czerniakievicz and Cerniakiewicz (2007), was limited 
because of the fear of the Lithuanian SSR administration that the depopula-
tion and labour force shortage might start there. This led to the emergence 
of the ethnic segregation in the Vilnius region. The sharp ethnic contrast 
between the central city and its surroundings remained evident down to 
the recent days, when the process of urban sprawl  started to change the 
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given situation. The city of Vilnius has started to “export” people to the 
surrounding region (not language or culture as it was before). 

Figure 3 shows the ethnic segregation in the Vilnius region and the 
changes in the ethnic landscape between 2001 and 2011. Comparison of 
maps shows that the percentage of the Polish population decreased in the 
outskirts of the city during the sample period. The decline was most evident 
to the north and north–west of the city. The share of the Polish population 
decreased by 27% in Sudervė eldership, by 22% in Riešė eldership and by 
19% in Aviežieniai eldership; by more than 10% it also decreased in Dūkštos, 
Bezdonys, Mickūnai and Zujūnai elderships. These are the areas where the 
process of suburbanization was the most intense in the recent decades (Fig. 
2). The research of Ubarevičienė, Burneika and van Ham (the results are not 
published yet, but can be found in IZA discussion papers, http://ftp.iza.org/
dp7012.pdf.) confirmed that the majority of the new residents in those areas 
are ethnic Lithuanians; therefore it leads to the decrease of the proportion 
of Polish population in the suburban zone. The rapid changes in the ethnic 
composition could potentially have political consequences at the local level 
and may cause social tension in the region, due to the intensified contacts 
between two different social, economic and ethnic groups, represented by 
different political parties. The ethnic composition is more stable in the rural 
part of the region, outside the zone of suburbanization. Ethnic minorities still 
dominate clearly there, especially in the outskirts of the region. 

The total number of population increased by 37,000 in LAU2 regi-
ons, which were gaining population in 2001–2012 (fig. 2), meanwhile the 
number of Poles decreased by 2,000 in this zone (Statistics Lithuania, 2002; 
Statistics Lithuania, 2012). The decline in the share of the Polish population 
also took place throughout the rest of the rural part of the region. This  hap-
pened basically due to the more intense shrinkage of the Polish population 
compared to the decrease of the total population. This can be accounted 
for the faster rates of decline of “usual” rural population in the whole East 
Lithuania; in the Vilnius region the absolute majority of native rural popu-
lation are Poles. It could also be related to the processes of periurbanizati-
on, which are taking place in more remote areas of the region. Some other 
processes (e.g., changes in ethnic identity, low rate of natural increase, more 
intense migration flows to Vilnius city of native population comparing to 
newcomers) may cause the decrease in the share of Polish population as 
well. The demographic processes in the rural areas of East Lithuania sug-
gest that the natural decrease of the rural, predominantly Polish, populati-
on is the main reason of the population decline there.
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Figure 3. Ethnic landscape of the Vilnius city region in 2001 and 2011 on the eldership level (seniūnija, 
LAU2).

The Impact of Vilnius City on the Economic Development 
in the Surrounding Region

The processes discussed in the previous sections of the paper are, in fact, an 
outcome of various social and economic transformations taking place in Li-
thuania in the last decades. Fast economic growth of Vilnius led to the incre-
ase in migration flows to the city and sprawl of its urban space. It is not only 
residential suburbanization that is taking place in this region. It also involves 
suburbanisation of Vilnius economy, spatial expansion of its labour market 
and intensification of all other economic relations with the region. Economical 
phenomena are usually much less attached to a certain place than people, who 
change their place of residence quite seldom due to various economic, social 
and psychological barriers. However, economic transformations can be regar-
ded as an indicator of the forthcoming social changes, because sooner or later 
changing economic conditions result in the changing social environment. 

Most of the statistical indicators of the economic development were the 
worst in  East Lithuania since the early 1990s (see Figure 5, Burneika 2007). 
There are various reasons for such  negative trends. First of all, historical-geo-
graphical reasons determine the processes of peripherization of the given area. 
It is located  between East and West Europe and suffers from the negative pro-
cesses characteristic of other peripheral regions. Eastern Lithuania is a part of 
a bigger international peripheral problem region, which could be found in the  
environs of the eastern EU border. The eastern parts of Estonia, Latvia, Lithu-
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ania, Poland, Slovakia, Hungary and most western, frontier area parts of Euro-
pean Russia, Belarus and Ukraine can be described as less developed areas of 
the respective countries. The whole area, including Moldova, could be titled as 
a Middle European depression zone (Daugirdas and Burneika 2006). Other re-
asons of the weak economy of the region may be found in the historical context 
(delayed land use reforms in the pre-war period, forced repatriation of most 
educated, “unreliable” for the soviet regime persons in 1945–1946 (Eberhardt 
2011), human factor or poor resources of the region). The area has poor agri-
cultural resources, which used to form the background of the whole economy 
throughout  ages. Farmers of East Lithuania face a lot of obstacles, which makes 
a profitable agriculture more complicated. Almost all rural LAU2 regions of the 
South-East Lithuania have the status of “the land unfavourable for agriculture”. 
The total area of the unused lands increased from 1% to 24% between 1990 and 
2007 (Aleknavičius and Aleknavičius 2010). 

Economically, Vilnius city region could be defined as an area, the deve-
lopment whereof is influenced by the stronger functioning of the Vilnius city 
market than that of the remaining part of  East Lithuania. Otherwise, the en-
tire region underwent quite similar economic and demographic trends until 
the early 1990s. Single labour market area is the best indicator to evaluate the 
range of the  economic impact of Vilnius, because it reveals a zone of the most 
active everyday economic contacts. Although many indicators could be used 
to measure the spatial range of the economic influence of the city, only some of 
them are available at the municipal level. The most obvious impact of the sin-
gle labour market could be traced by making use of the State Tax Inspectorate 
(STI) data – redistribution of the income tax of natural persons according to 
their official place of residence (State Tax Inspectorate 2013). Income tax is the 
main source of income of municipal budgets in Lithuania. It is being redistri-
buted according to the official place of residence of employees instead of their 
working place. Therefore data of STI could reveal the hidden migratory proces-
ses (both everyday migrations and actual permanent change of residence) and 
some actual hidden financial flows in the region. Most of the municipalities 
located in the Vilnius region receive sufficient income from the capital city. It is 
not surprising that the share of the collected income tax, which is received from 
the employees working in Vilnius city, drops in line with the distance from the 
city (see Figure 4). It can be seen that the area of the impact almost corresponds 
to the area of the established labour market region. Only Varėna and Molėtai 
districts seem to be less dependent on the Vilnius labour market (nevertheless, 
more than 20% of their municipality income is generated in Vilnius). It can be 
assumed that the economic influence of the city is quite limited though still 
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noticeable there. Other municipalities “earn” more than one third of their bud-
gets in Vilnius city. One could easily notice that the higher proportion of the 
income tax collected in the Vilnius city municipality also corresponds to the 
municipalities of mixed ethnic structure. It is also evident that with the excep-
tion of Švenčionys district, the relative importance of the Vilnius labour market 
increased since 2007, notwithstanding economic crisis, which hit this region 
most seriously in Lithuania.

Figure 4. Income of the South-East Lithuania’s municipal budgets from the resident income tax, collected 
in the Vilnius city municipality in 2007-2012 (based on the data of the State Tax Inspectorate, www.vmi.lt)

The positive impact of the Vilnius labour market on the development of muni-
cipalities that are in close proximity to the city is obvious. This factor alongside 
with the others (such as suburbanisation of Vilnius economy), makes a decisive 
influence on the economy development trends in the Vilnius city region. Many 
economic indicators, including the relative differences of added value per capita 
created by employees, show that this area was less developed compared with the 
rest of the country at the beginning of the independence period (see Figure 5). 
Having in mind the soviet economy it may be stated, that the region had a very 
weak local development  potential  in the first years of independence and this 
gradually led to a greater depression. At the same time this was also the region 
of the fastest development since that time (see Figure 6). The impact of the city 
is the only reasonable explanation of these positive trends, since other negative 
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factors of the economic development (poor resources of various kinds) are still 
existent  there. Although the impact of the negative factors of the economic de-
velopment of the East Lithuania still persists their relative importance is starting 
to decrease due to the changing economy. The natural resources play only the se-
condary role in the region, since traditional branches of  economy are not of the 
first importance here. Human mobility is increasing and capital becomes much 
more mobile. As in many other countries, the economy of the Vilnius city regi-
on is becoming much more dependent on the development of the metropolitan 
urban region than on the traditional local resources. The city of Vilnius is now 
playing the role of an anchor sustaining the development of a quite wide region. 

Figure 5. Relative differences of added value per capita created by employees in the East Lithuanian munici-
palities in 1996 (based on the data of  Statistics Lithuania, http://db1.stat.gov.lt/).

Since the city of Vilnius has a positive impact on the development of the 
neighbouring municipalities, they stopped being the least developed in Lithu-
ania. The processes, which we described in this paper, were exerting influence 
on the development of  East Lithuania, especially on its central part. In some 
periods the municipalities surrounding the city were growing even faster than 
Vilnius city itself. The main differences between Vilnius city and the remaining 
part of the region appeared immediately after the market reforms of 1990s, 
when Vilnius  started to develop much faster than the rest of the country. Even 
though the economy of the city never ceased growing, it had stopped experien-
cing an exceptionally fast development in the new millennium. On the contra-
ry, it started to have a positive impact on the surrounding region. 
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Figure 6. Relative differences of the added value per capita growth created by employees in Lithuanian mu-
nicipalities in 1996 - 2011 (based on data of Statistics Lithuania, http://db1.stat.gov.lt/)

Generalisation and conclusions

Vilnius city was playing a decisive role in the formation of the social, economic 
and cultural landscape in the surrounding region during the last centuries. The 
complete transformation of the  social, ethnic and economic system of the city 
in the second half of the 20th century has changed the character of this impact 
during the subsequent decades. The city of Vilnius will continue to be a decisive 
factor in the development of the South-East Lithuania in the near foreseeable 
future and will continue to change positively the developmental trends of the 
East EU border area falling within the impact zone of the city.

The impact of Vilnius city on the socio-economic processes in the South-
East Lithuania commenced immediately after 1990s and it now stretches far 
beyond its administrative borders. The area, which experiences an exceptional-
ly positive influence on the economic development of the region, corresponds 
to the commuting zone of Vilnius city. Most of the municipalities falling within 
this zone were developing faster than Lithuanian average since mid 1990s.

The impact on the demographic structure is related to the processes of 
urban sprawl and outward mobility that changed not only the number of the 
population, but also the ethnic landscape of the region. These demographic 
changes are most significant to the north and north-west of the city. Some 
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settlements grew 7–9 times during the last decades. The ethnic structure of 
these areas is under the rapid transformation as well, and the ethnic Lithu-
anians now make up the majority of the population in the previously Polish 
dominated lands. 

The development of Vilnius city and its urban sprawl into the surroun-
ding region  transformed substantially the demography in the outskirts of the 
city limits, while economic impact can be felt throughout the multi-ethnic regi-
on of  South-East Lithuania. We may expect that the same trends will continue 
and the „lithuanisation“ of the Vilnius urban region will persist, because it is 
not likely that suburbanisation processes will stop in the near future. The city 
itself will experience a different impact, because the processes of suburbanisa-
tion and immigration from all parts of Lithuania and foreign countries might 
change its population structure.  

 The development of Vilnius and the sprawl of its urban region will con-
tinue, thus the city will become more and more important factor of the de-
velopment of the region. The consequences of this spread will depend on the 
success of coordination of such processes in the city and in other municipalities 
as well as on the direction of regional planning. So far, however, almost no coo-
peration, common planning and regulation of the processes of suburbanisation 
in different municipalities exist and there are no signs for its development in 
the near future. Changes in the administrative system of the country and intro-
duction of the regional level of self-governance could also help to solve many 
problems related to the urban sprawl and would encourage not only residential, 
but also the economical (commercial) suburbanisation.

 The pace and consequences of the depopulation will be different in dif-
ferent parts of East Lithuania. The shrinkage of population and the social and 
economic service networks will be evident in all rural areas, except the zone of 
suburbanisation. The development of the new social networks is highly needed 
for the original population as well as for the newcomers in the zone of subur-
banization, otherwise political and social tensions are almost inevitable in the 
area.

In the new sparsely populated areas the state policy should be directed 
not to the preservation of population or the existing service networks, but to 
the creation of the new social networks. The strengthening of the local com-
munities and local self-governance, improvment of communication networks, 
simplification of land use conversion procedures, dissemination of objective 
information related to the on-going processes and other similar actions would 
be much more beneficial for the prosperity and satisfaction with life  of the 
local population.  
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Vilniaus miesto plėtra – kaitos tendencijos retai 
gyvenamame ES rytinio paribio regione 

Donatas Burneika, Rūta Ubarevičienė, Gintarė Pociūtė,  
Edis Kriaučiūnas
Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir
demografijos institutas, Vilnius 

S A N T R A U K A :  Politinės ir su jomis susijusios ekonominės reformos ir natūralūs miestų 
kaitos procesai lėmė intensyvią teritorinę Vilniaus miesto kaitą, kuri  reiškiasi ir itin sparčia 
urbanizuotos teritorijos plėtra, apimančia net teritorijas, esančias už administracinių miesto 
ribų. Ši plėtra vyksta daugianacionaliniame regione, kurio gyventojų tautinė sudėtis, taip 
pat ir socialinė struktūra iš esmės skiriasi nuo esamos Vilniaus miesto. Dėl miesto plėtros 
keičiasi ne tik gyventojų skaičius, socialinė struktūra, bet ir tautinė sudėtis. Tai gali kelti 
įvairių socialinių įtampų regione. Šiuo metu tokia gyventojų kaita sparčiausiai vyksta te-
ritorijose šalia miesto administracinių ribų, bet kaitos požymių yra ir toliau nuo Vilniaus 
esančiose savivaldybėse. Šį daugianacionalinį regioną, kuriame vyrauja lenkų tautybės gy-
ventojai, galima bent iš dalies  laikyti istoriniu Vilniaus miesto regionu, nes būtent miestas 
buvo vienas svarbiausių tokios etninės sudėties susiformavimo ir plėtros šaltinių. Šiuo metu 
vyksta priešingas procesas, kai lietuvių tautybės gyventojai, migruodami į miesto priemies-
čius, keičia Pietryčių Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad 
šiuo atveju būtent migracija, o ne kultūros reiškinių difuzija yra pagrindinė tokios kaitos 
priežastis, todėl yra didesnė socialinių konfliktų tikimybė.

 Spartus miesto ekonomikos vystymasis taip pat ėmė daryti įtaką ekonominiams pro-
cesams regione. Šiuo metu akivaizdi miesto įtaka ekonominiams procesams apima platesnes 
teritorijas nei su suburbanizacija susiję procesai. Ekonominės įtakos zona iš esmės sutampa su 
Pietryčių Lietuva dažnai vadinamu daugianacionalinės sudėties regionu. Tokia ekonominės 
įtakos zona daugiausia būna susijusi su švytuoklinėmis migracijomis, ekonominių veiklos 
rūšių suburbanizacija ir intensyviais prekių ir paslaugų mainais. Tai zona, kurioje socialinės 
struktūros kaitos procesai, susiję su miesto vystymusi, jau vyksta arba turi didžiausią poten-
cialą prasidėti artimiausiu metu. Šiuo metu tokiu Vilniaus miesto ekonominiu funkciniu re-
gionu galima laikyti visas Vilniaus apskrities savivaldybes, išskyrus Ukmergės savivaldybę. 
Dėl tokios miesto įtakos arčiausiai miesto esančios savivaldybės vystėsi sparčiau, nei viduti-
niškai augo šalies ūkis, ir nebėra tarp vargingiausių šalies savivaldybių. Fizinių asmenų paja-
mų mokesčių perskirstymo duomenys taip pat rodo, kad Vilnius yra svarbiausia darbo vieta 
ne tik miesto, bet ir gretimų teritorijų gyventojams. Jis tapo vienu svarbiausiu aplinkinių 
savivaldybių biudžetų pajamų šaltiniu  bei pagrindiniu jų ekonominio vystymosi veiksniu.  
 
PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  VILNIAUS MIESTO REGIONAS, PIETRYČIŲ LIETUVA, 
SOCIOEKONOMINĖ RAIDA.
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Pluralism of Traditions in a Catholic Majority Soci-
ety: Catholic Hegemony vis-à-vis Nationalism and 
Ethnic Experience

Ingo W. Schröder
Department of Comparative Cultural Research, University of Marburg, Germany
Faculty of Social Science, Vytautas Magnus University 

Vita Petrušauskaitė
Institute for Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre, Vilnius 

S U M M A R Y:  Anthropological studies of state-making have stressed the need to analyse 
the creation of a hegemonic notion of culture and nation, which must overcome heteroge-
neity in terms of ethnic and cultural diversity. The article seeks to highlight some aspects 
of historical processes through which the Catholic Church has struggled for the establish-
ment of a consensual discourse of a homogeneous Catholic Lithuanian nation. Based on the 
Gramscian analysis of hegemony, the authors present two examples of contestations of Cath- 
olic hegemony in Lithuania – the complex understanding of the role Catholicism plays in 
the idea of the Lithuanian nation and its cultural heritage and the national antagonism be-
tween Polish and Lithuanian ethnic groups within the Catholic community.
 

K e Y w o R d S :  CATHOLIC CHURCH, HEGEMONY, LITHUANIAN NATIONAL IDEN-
TITY, LITHUANIAN POLES.

Theoretical Reflections

In this essay the two authors wish to stress the need for a longue durée per-
spective on processes of state-making, social and religious diversification, 
and political hegemony in the Lithuanian territory.1 The present paper is in-
tended as a preliminary sketch that highlights certain trajectories and themes 
we consider important in this respect and by no means as the final word 

1 Ingo W. Schröder’s research was funded by the Volkswagen Foundation as part of the 
research project „The Catholic Church and Religious Pluralism in Lithuania and Poland“ 
(2007–2010), based at the Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle/Saale 
(Germany). Vita Petrušauskaitė worked as a research assistant in this project in 2008–
2010. Fieldwork in Lithuania was conducted in 2008–2010.
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on the given issue. Further historical-anthropological research in this field 
is clearly needed. In concrete terms, the paper aims to look at claims to he-
gemony in Lithuanian society through the lens of diversity. Throughout its 
history, the territory of the contemporary Lithuanian state has been home 
to a heterogeneous array of ethnic and religious groups. Only recently, in 
the wake of massive population shifts caused by World War II and the Soviet 
regime, has this diversity decreased. It has been further removed from the 
public eye by a dominating discourse of ethnic and religious homogeneity of 
a Catholic Lithuanian nation. In the following we set out to disaggregate this 
discourse by focusing on the inherent contestations of Catholic hegemony 
with special reference to the experiences of Poles in the Vilnius region.

With a population of 84% ethnic Lithuanians and 77% Catholics 
(Statistics Lithuania 2013) the contemporary Lithuanian state gives the im-
pression of exceptional homogeneity. In terms of the religious field, Lithua-
nia today exhibits the characteristics of a Catholic majority society, i.e., 
a society that has for centuries been dominated by the Catholic Church. 
Other examples include Ireland, Portugal, Spain, Italy, Poland, and Croatia. 
Typical for such Catholic majority societies is the marginal position of 
all “other” religions, but also the fact that the statistical dominance of the 
Catholic Church masks a wide variety in the attitudes toward Catholicism 
and modes of belonging to the Catholic Church throughout the popula-
tion, as well as substantial differences within the church itself (cf. Schröder 
2012). The recent census identifies about 5% of the population as Russian 
Orthodox or Old Believer, a number that more or less equals the popula-
tion figure of the Russian minority. No other religion reaches even 1%; 16% 
of the respondents gave no religious affiliation (Statistics Lithuania 2013). 

The question we set out to address in this paper is how such im-
ages of homogeneity in present-day Lithuania’s religious field can be under-
stood with regard to the historical contexts of diversity. We will present brief 
sketches of two examples of such diversity, ethnic pluralism and the complex 
understanding of the role Catholicism plays in the idea of the Lithuanian na-
tion and its cultural heritage. Theoretical approaches to religious homogene-
ity invite reflections on hegemony, which invoke an old political-economic 
tradition in the anthropology of Christianity propagated by the likes of Ellen 
Badone (1990), Eric Wolf (1991), and Mart Bax (1991). Religion is under-
stood there as a political reality, a social relationship that aligns groups and 
individuals vis-à-vis the sources of social power. The concept of hegemony 
was introduced by Antonio Gramsci in his effort to theorize subaltern con-
sciousness as the product of power inequalities (cf. Gramsci 1971, Crehan 
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2002, Kurtz 1996, Morton 2007, Smith 2004). In Gramscian terms, hegemo-
ny emerges out of a widely varied set of actions and ideas that are rooted in 
the class experience and historically accumulated understandings. It repre-
sents a view of the world that naturalizes elite domination through a diverse 
set of strategies in the realm of culture. Culture structures people’s perception 
and experience of the everyday reality in such a pervasive way that the hege-
monic view is accepted as absolute throughout society. The subaltern people’s 
common-sense view of the world, on the other hand, remains inchoate and 
fragmented and can only under specific historical circumstances be orches-
trated into counter-hegemonic resistance. In Gramsci’s writings, hegemony 
encompasses a wide range of power relations from direct coercion to willing 
consent, which structure a world of inequality where subaltern people are 
prevented from producing coherent accounts of the world from their own 
perspective. Any religion has the potential of constituting a “common lan-
guage or way of talking about social relationships that sets out the central 
terms around which and in terms of which contestation and struggle can 
occur” (Roseberry 1994: 361), as well as legitimating a unified “tradition” of 
historical vision, described by Raymond Williams as the most evident ex-
pression of hegemony that offers a “historical and cultural ratification of a 
contemporary order” (1977: 116). 

What a hegemonic idiom strives to overcome is the “spontaneous 
philosophy” of common sense. Common sense as the concepts and beliefs 
held by ordinary people is viewed by Gramsci as a fragmentary collection 
of ideas and opinions drawn from differing philosophies, ideologies, re-
ligion, folklore, and experience (Gramsci 1971; cf. Green and Ives 2009). 
While common sense is by its very nature disorganized, incoherent and 
fragmented, its resilient strength lies in the fact that it represents an ac-
cumulated local history, everyday experience, and social relationships that 
contradict a unified hegemonic idiom. Religion plays an important role 
in the common-sense perspective: on the one hand, because of the lasting 
influence of “folklore”, i.e. local historic culture and its popular religious 
beliefs on the current common sense, which tends to encompass aspects 
that are in opposition to the church doctrine. On the other hand, because 
of people’s different individual religious experiences and everyday life sce-
narios that may contradict the official doxa (cf. Fulton 1987). In the follow-
ing, we will sketch some aspects of the hegemonic process through which 
the Catholic Church has struggled for the establishment of a consensual 
discourse of a homogeneous Catholic Lithuanian nation by overcoming 
heterogeneity in terms of ethnic and cultural diversity.



E t n i Š K u m o  s t u d i j o s   2 0 1 3 / 2
E t H n i C i t y  s t u d i E s   2 0 1 3 / 2

72

Catholicism and the Creation of Lithuanian National 
Identity

Even if the Catholic Church has been celebrated as the “oldest national insti-
tution of Lithuanian society” (Vardys 1978: 7), its role in the struggle to gain 
and regain Lithuanian national independence has been far from unambigu-
ous. In historical retrospect, notions of the Lithuanian nation and its cultural 
heritage do by no means automatically encompass Catholicism (Balkelis 
2009, Krapauskas 2000, Spires 1999, Valantiejus 2002). Romantic interest in 
the Lithuanian cultural heritage dates back to the first half of the 19th century. 
The so-called “first national awakening” gained political momentum with the 
emergence of the middle class by mid-century, particularly in response to the 
intensified oppression and Russification pressure by the Tsarist government 
after the aborted Lithuanian-Polish insurrection of 1863. The Lithuanian na-
tionalists were a motley array of intellectuals that included clerics as well as 
cultural Romanticists and secular, even some anti-clerical minds. The move-
ment was marked by a constant struggle between the clergy and the secular 
intelligentsia over dominance. The church hierarchy was divided between 
Lithuanian and Polish national identification and viewed the Lithuanian ren-
aissance with skepticism, fearing that it would weaken the Catholic influence 
by alienating the Polish population. Many among the liberal intelligentsia, 
on the other hand, had only superficial ties to Catholicism. They envisioned 
the  national culture that was expressed through language and customs, the 
roots whereof went much deeper than Christianization and glorified the late-
medieval pagan Grand Duchy as the golden age of the Lithuanian nation. In 
general terms, the Catholic influence on the national awakening was repre-
sented by the activities of individual clergy rather than by a unified policy 
of the church as an institution. Political cooperation notwithstanding, there 
never developed a consensus about the nation as essentially Catholic, as did 
in Polish nationalism. As the national fervor increased after the failed revolu-
tion of 1905, a network of patriotic associations, clubs, and periodicals flour-
ished across Lithuania, and for the first time intensive efforts were made to 
educate the peasantry in national culture. Here the Catholic Church enjoyed 
great support and thus came to play a more important role in the years pre-
dating independence in 1918.

During the first years of the new Lithuanian Republic the Catholic 
Church truly dominated both the political arena (through the Christian 
Democrats and allied parties) and civil society (through its numerous lay 
associations). Religion became a compulsory subject in all schools. This 
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period of dominance was short-lived, however, ending in 1926 with the 
coup by Antanas Smetona who established an authoritarian regime with a 
populist-nationalist agenda, which was decidedly secular. In practice, Sme-
tona entered into a compromise with the church which shared many of his 
nationalist views and was still too powerful to be alienated completely. 

Severe repression notwithstanding, the time of Soviet occupation 
(1940–1989) of Lithuania allowed the Catholic Church to maintain a mor-
al reputation among at least part of the population (Streikus 2011; Vardys 
1978). This was possible because the Church was the only institution able to 
retain at least some degree of independence from the Soviet rule and create 
an image of suffering, as it were, in the name of the Lithuanian nation. Thus 
for a long time the church became a symbol of national opposition partly by 
default, due to the lack of concerted activity by any other dissident group. In 
the final phase of Lithuanian nationalist resistance, it could be claimed, prob-
ably in something of an overstatement, that “most nationalists, irrespective 
of their religious beliefs, support the church as an institution that is fostering 
national values” (Girnius 1989: 113). The Catholic Church and the nascent 
secular nationalist “folk culture” movement of the late 1960s indeed shared 
the concern that Lithuanian culture, whose essential symbolic markers were 
seen to be language and religion, was under threat by the project of Soviet 
modernization. The secular nationalists, much like their 19th-century fore-
bears, created an image of a glorious past, remnants of which could still be 
traced in the “traditional” peasant culture, as the foundation for revitaliz-
ing national identity. In their neo-Romanticist vision of cultural authenticity 
there was little room for Catholicism. In fact, three perspectives on Lithua-
nian nationalism that converged only in the final phase of the independence 
movementcan be discerned – the Catholic Church, the “folk culture” move-
ment that pursued the preservation of an essentialist image of cultural herit-
age and secular political activists like the Lithuanian Helsinki group. To some 
extent, the strategic alliance of these three groups came to be dominated by 
the church in the final phase of the independence struggle partly because of 
the latter’s infrastructural advantages (cf. Christophe 1997, Lane 2001, Senn 
2002, Vardys and Sedaitis 1997). 

At the moment of independence there might have been a wide-
spread feeling of consensus about the history of the Lithuanian nation, but 
like public support for the Catholic Church, this soon evaporated. In con-
versations with young urban middle-class individuals of today we generally 
met  two kinds of answers to the question in what way Catholicism was 
connected to Lithuanian national identity. One came from the minority of 
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people who professed to be Catholic believers who – not unexpectedly – 
accorded to Catholicism a prominent role. The other kind came from the 
majority of “others” and was less clear-cut. Most interlocutors did not see 
a strong link between Catholicism and their understanding of national 
identity (less so than sports anyway, as some jokingly remarked), although 
many were willing to acknowledge the important role played by the Catho-
lic Church in the country’s history. In general, they were much more likely 
to invoke the pre-Christian past as the historical roots of authentic Lithua-
nianness. Those who were active in or at least sympathetic toward folk cul-
ture and folklore even described Catholicism as a foreign intrusion and as 
something ultimately alien to true Lithuanian identity. Such ideas of na-
tional identity are matched by public and official views of the nation’s his-
tory that glorify the pagan Grand Duchy and its rulers.

It thus appears quite obvious that the Catholic Church is by no 
means able to dominate the politically charged discourse on national iden-
tity, and has hardly ever been able to do so since the time of the first nation-
al awakening. It seems much more appropriate to view both discourses – 
nationalism and Catholicism – as ideologies that have been struggling, with 
each other and with other competing ideologies, for hegemony throughout 
recent Lithuanian history.

Lithuanian Catholicism and Polish Ethnic Identity

In addition to having to secure the role of Catholicism in creating a Lithuanian 
national identity, the Catholic Church in Lithuania had to establish itself as an 
independent national institution representing the new Lithuanian nation. Until 
the late 19th century, regional Catholic religious identity had often been equat-
ed with Polish cultural identity (“a Catholic equals a Pole”; cf. Magocsi 2010, 
Kruszewski 1996) and Polish was the only language besides Latin to be used 
in mass. Although some of the key figures of Lithuanian national movement 
had been clerics, the position of the Catholic Church toward the Lithuanian 
national movement was by no means unequivocal, as mentioned above. The 
Church itself became a site where the competition between national ideologies 
was played out (cf. Raškauskas 2007; Streikus 2011; Staliūnas this issue). 

Nationalist antagonism within the Catholic community was especially 
exacerbated by shifting state borders that affected organizational structure of 
the Church (Streikus 2011). When two independent nation-states were formed 
in the aftermath of World War I, the Polish-Lithuanian conflict over territorial 
control of the Vilnius Region did not leave the Catholic Church unaffected. 
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In addition to local conflicts over what languages should be used in mass and 
tensions among the clergy (Matulaitis 1998), serious diplomatic disagreements 
had developed between the new nation states and the Holy See over the es-
tablishment of church provinces (Kasparavičius 2008). After the Concordat of 
1925 had established the church province of Wilno, thereby acknowledging 
Poland’s claims to the city, Lithuania broke off diplomatic relations with the 
Holy See and renewed them only after important advances toward establish-
ing a Lithuanian church province had been made in 1927. Although the estab-
lishment of a separate Lithuanian church province helped to ease the strained 
relationship with the Lithuanian political elite, the unresolved Vilnius question 
continued to remain a source of tension not only in the political but also in the 
religious field. 

The conflict came to a head in 1939–1940, after a part of the Vilnius 
region, including the city, was returned to Lithuania by the Soviet–Lithuanian 
Mutual Assistance Treaty and the Holy See appointed the Lithuanian Arch-
bishop Mečislovas Reinys as apostolic administrator of Vilnius. Laukaitytė 
(2007) has provided a detailed account of how attempts to integrate the Vilnius 
archdiocese into the Lithuanian Catholic Church were met with open hostility 
not only in parishes, but also in the highest diocese offices. In the aftermath 
of World War II, the conflict was not resolved but rather silenced. After the 
annexation of Lithuania by the Soviet Union, religious life was severely con-
strained and following deportations of priests to prison camps or their forced 
repatriation to Poland, the clergy’s potential to play a role in forming a national 
identity was drastically reduced (Miklaszewicz 2001).

Under these new circumstances of state-church relations, the Catholic 
Church was no longer able to actively support either one or the other national 
ideology, but only to put itself in a position of uneasy opposition to the com-
munist regime (Miklaševič 2012). Nevertheless, conflicts between Poles and 
Lithuanians continued to resurface in the religious field, even if at a much 
lesser degree. During a pilot survey in 2010, a sacristan in a parish in Vilnius 
remembered that in the 1960s–1970s conflicts2 between the two ethnic groups 
in churches were rather common but never turned violent.Anti-Polish senti-
ments of local communist party leaders are mentioned by Miklaszewicz (2001: 
270) as an important reason for closing down of the Vilnius seminary that led 
to the lack of Polish priests in the Vilnius region. Signals that the conflict be-
tween Polish and Lithuanian Catholics had not been resolved became espe-
cially visible during the Lithuanian national independence movement of the 

2 Such as preventing the other ethnic group from entering the church or interfering with 
their singing during mass.
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late 1980s and early 1990s. After the restitution of the main Roman Catholic 
Cathedral to the Church in 1989, disputes over what languages should be used 
during church services reemerged in public discourse. 

Although Polish demands for regional autonomy in the Vilnius and 
Šalčininkai regions challenged the Lithuanian nationalist ideology in the quest 
for independence (see Sirutavičius, this issue), a similar challenge never arose 
in the religious field. Important steps to strengthen the role of the Church in 
the newly re-established nation state were made by the Holy See. In 1991, the 
Lithuanian church province was reorganized and two metropolitan archdio-
ceses established that incorporated Vilnius into the ecclesiastical structure of 
the Lithuanian church province. After more than fifty years of status ambiguity, 
the sensitive issue of the Vilnius archdiocese was resolved in favor of Lithuania. 
The position of Pope John Paul II was especially important for the strengthen-
ing  of the Lithuanian clergy role in Vilnius. During his visit to Vilnius, the Pope 
sought to alleviate ethnic tensions within the Catholic community and called 
for a closer cooperation of Polish and Lithuanian episcopates. 

The Catholic Church in Lithuania made an effort to attend to the needs 
of Polish parishioners – at the time of the field research in 2010, most parishes 
in the city of Vilnius were bilingual and masses were held in both Polish and 
Lithuanian several times a day. The parishioners’ communication with priests 
and church administration rarely gave rise to ethnic conflict, as most priests in 
Vilnius were fluent in both languages and communicated with parishioners in 
the language most convenient for the latter. Contrary to other areas (education, 
local administration, minority rights, etc.) there appeared to be no ethnic con-
flicts within the Catholic community, although several interlocutors indicated 
that such conflicts had existed in the past. They noted, however, that there was 
little communication between two language communities in parishes and the 
relationship between the groups was “smooth, but like water and oil - close 
proximity, yet no interaction”. 

The Polish community has, to some extent, maintained a distinct iden-
tity within the Lithuanian Catholic Church. This identity is first and foremost 
based on the language but further strengthened by a shared historical experi-
ence, the differential importance accorded to religious symbols (such as the 
pilgrimage site of Aušros vartai/Ostra Brama, the painting of Mercy Jesus, the 
Church of the Holy Spirit etc.). This part of identity – not the Catholic identity 
per se but the ethnic experience of religion – can be describe as subaltern with 
regard to the Lithuanian Catholic Church at large. 

A conflict over the transfer of the painting of the Divine Mercy is il-
lustrative of how under specific historical circumstances the religious common 
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sense of Lithuanian Poles can be orchestrated into resistance. The conflict start-
ed in 2004 when Archbishop Audrys Juozas Bačkis of Vilnius issued an order 
to transfer the painting from the Church of the Holy Spirit, where services were 
conducted only in Polish, to the Church of the Holy Trinity nearby, which, as 
stated in the decree of the archbishop, would be open to believers of all nation-
alities.3 Several interlocutors remarked that the painting of a vision of the Polish 
nun Maria Faustina Kowalska, who was canonized in 2000 by Pope John Paul 
II, had great symbolic value for the Church of the Holy Spirit community and 
maintained that it was the Polish community of Vilnius that started the cult of 
the painting. The connection between the church and the painting was further-
more strengthened by the fact that a meeting of Lithuanian Poles with Pope 
John Paul II in 1993 took place in the Church of Holy Spirit, where he came 
to pray at the painting of Divine Mercy. Annual week-long festivals of divine 
mercy, organized at the Church of Holy Spirit, used to attract many members 
of the Polish community of Vilnius. 

Immediately after the decree was issued in 2004, protests against it 
were organized and soon developed into a serious and drawn-out conflict with 
petitions, the collection of signatures, letters from churches and NGOs in Po-
land, and a vigil at the painting that lasted for about one and a half years, before 
the painting was finally forcefully removed from the church. The conflict finally 
ended in August 2006, when the court acquitted a priest accused of physically 
injuring a parishioner who attempted to prevent the removal of the painting. 
In 2010, after four years had elapsed since the conflict came to a close, all Polish 
interlocutors unequivocally stated that they still remembered the incident with 
a bitter feeling. They claimed that the behavior of the church hierarchy was un-
acceptable as the feelings of the religious community had been completely ig-
nored and no compromise had been sought. The arguments against the trans-
fer often included remarks that the decision to transfer the painting was made 
without consultation of the parish community, that the new church was too 
small to accommodate all the pilgrims and worshippers and that the transfer 
itself was humiliating to the holiness of the painting. Yet none of the interlocu-
tors framed this conflict in terms of an ethnic conflict (unlike some statements 
by the archbishop and the Lithuanian media suggest); they viewed it rather as 
a conflict between the Archbishop of Vilnius and the parish community. The 
interlocutors also noted that Lithuanian Catholics remained indifferent to the 
outcome of the conflict and did not interfere, mainly because they knew too lit-
tle about the painting. Currently the painting is displayed in the Church of the 

3 Decree of Archbishop Audrys Juozas Bačkis, March 8, 2004, available in Lithuanian at 
http://vilnius.lcn.lt/ganytojai/arkivyskupas/dekretai/d20040308/ (June 7, 2010).
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Holy Trinity, as prescribed by the Archbishop’s decree, but, as one interlocutor 
noted, only few of the local Polish Catholics go to worship there.

While the controversy over the painting cannot be described as a 
predominantly ethnic conflict, the common ethnic background has undoubt-
edly helped to create an oppositional identity vis-à-vis the Lithuanian Catho-
lic Church. However, the fact that throughout the conflict the authority of the 
Lithuanian Catholic Church or the identification as Lithuanian Catholics was 
never seriously questioned by the Lithuanian Poles indicates that the Lithua-
nian Catholic Church has been successful in establishing a hegemonic consen-
sus concerning the terms of a shared identity.

Concluding Remarks

Anthropological studies of historical processes of state-making have stressed 
the importance of the creation of a hegemonic notion of culture and nation, 
aside from the standard repertoire of coercive means (cf. Joseph and Nugent 
1994, Krohn-Hansen and Nustad 2005). History is also a key factor in under-
standing the reasons why a Catholic hegemony exists in Lithuania – history in 
the double sense of a past and the cultural construction of this past. Through-
out this history, Catholic hegemony has not been the opposite of pluralism, but 
has rather accommodated the latter within an idiom of shared identity and a 
shared tradition. Thus, the “full internalization of the hegemonic form” (Wil-
liams 1977) does not necessarily imply the spread of a unified faith across the 
society, but the rather general acceptance of a long-term, durable identity that 
includes the recognition of – or the acquiescence to – the dominant position of 
the Catholic Church. In other words, hegemony has produced a widely inter-
nalized, naturalized mode of thought concerning the societal role of Catholi-
cism. The hegemonic discourse allows for a wide range of modes of belonging 
to the Catholic Lithuanian nation, the unifying element whereof is the lack of 
contestation rather than the agreement to all aspects of this identity. 
 The existence of different “traditions”, that is, different trajectories of 
local experience, fails to subvert the dominance of the Catholic Church in the 
religious field, because these traditions do not pose a fundamental challenge to 
the consensual understanding of the Lithuanian identity that includes the no-
tion of being Catholic. The differential understandings of Lithuanian national-
ity and experiences of being ethnically different sketched above have obviously 
failed to erode the hegemonic idiom of Lithuanian identity or to weaken the 
dominant position of the Catholic Church in the religious field. The persist-
ence of a Catholic habitus can be linked to a number of socio-historical factors, 
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the most obvious among them being the specific historical situation of Lithua-
nia that prevented any other religious domination from attaining a powerful 
position throughout the Lithuanian territory – except for Russian Orthodoxy, 
which was rejected as the religion of the oppressors – and the politics of the 
Catholic Church of striving for an alliance with the dominant political forces 
in Lithuanian society, rather than ever opposing them, thus successfully laying 
claim over time to ideological dominance. 
 However, while the Catholic Church has succeeded in curtailing 
Polish-Lithuanian common-sense challenges to a unified Catholic identity, it 
has been less successful in overcoming the prevailing ideas of Lithuanian na-
tionality and cultural heritage, let alone the widespread secularism and reli-
gious indifference of today. For this reason, Catholic hegemony in contempo-
rary Lithuanian society is concentrated on the field of religion (and possibly 
related fields like family or gender roles), whereas the outcome of the struggle 
of Catholicism with the competing ideologies in other social and political fields 
is much less certain. 
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visuomenėje: katalikiškoji hegemonija santykyje su 
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Vita Petrušauskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius 

S A N T R A U K A :  Antropologinėse studijose, kuriose analizuojami valstybės kūrimo proce-
sai, pabrėžiama būtinybė analizuoti hegemoninės tautos ir kultūros sampratos įtvirtinimą, 
peržengiantį etninę ir kultūrinę visuomenės įvairovę. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į 
keletą istorinių procesų, kurių metu Katalikų bažnyčia Lietuvoje siekė įtvirtinti bendrą su-
tarimo diskursą dėl homogeniškos katalikiškosios lietuvių tautos sampratos. Remdamiesi 
A. Gramsci’o hegemonijos analize, autoriai pateikia du prieštaros katalikų hegemonijai Lie-
tuvoje pavyzdžius – nevienareikšmę katalikybės vaidmens lietuvių tautos istorijos ir kul-
tūros paveldui sampratą ir tautinės lietuvių ir lenkų nesantaikos atspindžius katalikų ben-
druomenėje. 
  
PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  KATALIKŲ BAŽNYČIA, LIETUVIŲ TAUTINĖ 
TAPATYBĖ, LIETUVOS LENKAI.
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Tautinių mažumų apsauga tarptautinėje teisėje
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Europos Sąjungos teisės institutas

S A N T R A U K A :  Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsauga dažniausiai valsty-
bėms yra opi sritis. Tai patvirtina ir šių asmenų apsaugos raida tarptautinėje teisėje. Tautinių 
mažumų apsauga sudaro tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sistemos dalį. Nors tautinių 
mažumų apsauga buvo pradėta kurti dar Tautų Sąjungos laikais, po Antrojo pasaulinio karo 
tarptautinė bendrija šių asmenų apsaugą pradėjo kurti iš naujo pirmiausia bendrųjų žmo-
gaus teisių pagrindu, vėliau priimdama ir specializuotus dokumentus šių asmenų teisėms 
garantuoti. Šiuo straipsniu yra siekiama išanalizuoti tautinėms mažumoms priklausančių 
asmenų apsaugą pagal tarptautinės teisės dokumentus, nustatyti teisinius pagrindus, kurie 
sudaro tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos sistemą. Straipsnyje anali-
zuojant tarptautinės teisės pagrindus, skirtus tautinėms mažumoms priklausančių asmenų 
apsaugai, kartu atkreipiamas dėmesys ir į bendrųjų žmogaus teisių įtaką tautinėms mažu-
moms priklausančių asmenų apsaugai. Tarptautinė žmogaus teisių teisė sudaro esminius 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos pagrindus. Vis dėlto bendrųjų žmo-
gaus teisių dokumentų ir institucijų praktikos analizė rodo, kad veiksmingiausiai tautinėms 
mažumoms priklausantys asmenys yra ginami specializuotų dokumentų pagrindu. Atsi-
žvelgiant į tai, straipsnio pirmoji dalis yra skirta tautinėms mažumoms priklausančių asme-
nų apsaugos istorinės raidos analizei: nagrinėjami Tautų Sąjungos sukurti tautinių mažumų 
apsaugos pagrindai. Antroji dalis yra skirta Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentų pa-
grindu kuriamos apsaugos analizei. Trečiojoje ir ketvirtojoje straipsnio dalyse nagrinėjami 
regioniniai dokumentai, kuriuos priėmė Europos Taryba ir Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacija, svarbūs tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugai. 
Straipsnio pabaigoje yra pateikiamos tyrimo pagrindu padarytos išvados. 

PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  TAUTINĖS MAŽUMOS, TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS 
TEISIŲ APSAUGA, TAUTŲ SĄJUNGA, JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA, EURO-
POS TARYBA.

Įžanga

Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsauga priklauso tarptautinės 
žmogaus teisių teisės – tarptautinės viešosios teisės srities – reguliavimo da-
lykui. Pažymėtina, kad ilgą laiką tarptautinė teisė reguliavo tik santykius tarp 
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valstybių, tačiau po Antrojo pasaulinio karo įsikūrus Jungtinių Tautų Orga-
nizacijai žmogaus teises imta nuosekliai reguliuoti tarptautiniu lygiu. Atsi-
žvelgiant į tai, kad tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsauga yra 
sudedamoji tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sistemos dalis, šių asmenų 
apsaugai yra reikšmingi bendrąsias žmogaus teises įtvirtinantys dokumentai, 
formuojantys esminius šios apsaugos pagrindus. Vis dėlto tarptautinė teisė 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos pagrindus kuria ne tik 
bendrąsias žmogaus teises įtvirtinančiais dokumentais, bet ir specializuotais 
šių asmenų apsaugai skirtais dokumentais. Nors nė viename tarptautiniame 
dokumente nepateikiamas tautinės mažumos apibrėžimas, įvairių tarptautinių 
dokumentų nuostatų analizės pagrindu, taip pat teisės doktrinoje pripažįstama, 
kad tautinėms mažumoms priklausantys asmenys išsiskiria iš daugumos gy-
ventojų savo etnine kilme, kalba, religija ir (ar) kultūra, tradicijomis ir sudaro 
mažiau nei pusę valstybės gyventojų (Girasoli 1995; Alfredson 2005: 163–172). 
Šių kriterijų pagrindu yra konstatuojamas tautinės mažumos buvimo valsty-
bėje faktas. Būtent kiekybinis tautinės mažumos statusas ir išskirtiniai bruožai 
leidžia teigti, kad šie asmenys yra priskirtini potencialiai pažeidžiamoms as-
menų grupėms. Išskirtiniai objektyvieji bruožai (etninė kilmė, kalba, religija, 
kultūra, tradicijos) leidžia identifikuoti šiuos asmenis kaip tautinę mažumą 
valstybėje. Subjektyvieji bruožai – noras išgyventi kaip grupei išsaugant savo 
tapatybę, t. y. objektyviuosius bruožus – suponuoja specifinės apsaugos poreikį. 
Tautinės mažumos samprata yra atskiros analizės vertas klausimas, kuris nėra 
šio straipsnio objektas. Šiuo straipsniu yra siekiama nustatyti tarptautinius tei-
sinius pagrindus, kurie sudaro tautinėms mažumoms priklausančių asmenų 
apsaugos sistemą, ir įvertinti jų veiksmingumą garantuojant tautinėms mažu-
moms priklausančių asmenų teises. Veiksmingumas yra vertinamas pagal ap-
imtį, kuria atitinkami dokumentai saugo tautinėms mažumoms priklausančius 
asmenims. Be to, straipsniu yra siekiama nuosekliai parodyti tautinėms mažu-
moms priklausančių asmenų apsaugos pagal tarptautinę teisę raidą, įvertinant 
apsaugos apimties kaitą. 

Tautinių mažumų apsaugos pagrindai Tautų Sąjungoje

Tautų Sąjunga pradėjo kurti tautinių mažumų apsaugos sistemą, pagrįstą 
požiūriu, kad tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims yra rei-
kalinga specifinė, išskirtinė apsauga. Nors į Tautų Sąjungos paktą nebuvo 
įtrauktos nuostatos, reikšmingos tautinėms mažumoms priklausančių as-
menų apsaugai, vis dėlto Tautų Sąjungos laikais buvo priimti dokumentai, 
aktualūs tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugai. Tautinių 
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mažumų apsaugos sistema buvo grindžiama Mažumų sutartimis (angl. Mi-
norities Treaties), kurios buvo sudarytos tarp šalių nugalėtojų, jų sąjungi-
ninkių ir naujai susikūrusių ar savo sienas praplėtusių valstybių. Be to, kai 
kurios valstybės (Albanija, Estija, Suomija, Latvija, Lietuva) 1921–1932 me-
tais vienašalėmis deklaracijomis taip pat pripažino tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teises (plačiau žr. Račkauskaitė-Burneikienė 2012: 
19, 20). Pažymėtina, kad „Tautų Sąjungoje susitarimas dėl mažumų apsau-
gos apėmė tris formas: pirmiau nurodytas mažumų sutartis, deklaracijas, 
taip pat taikos sutartis su pralaimėjusiomis valstybėmis, apėmusias nuosta-
tas dėl mažumų apsaugos. Mažumų sutartimis pirmiausiai buvo numatytas 
vienodo elgesio reikalavimas. Įtvirtinus lygybės principą, kitomis nuos-
tatomis buvo suteikiamos specialios garantijos: laisvas kalbos vartojimas 
privačiuose pokalbiuose, prekyboje, religijoje, spaudoje arba įvairių rūšių 
leidiniuose, arba viešuose susirinkimuose; nemokantiems valstybinės kal-
bos, atitinkamos sąlygos vartoti savo pačių kalbą žodžiu ir raštu teismuose; 
taip pat teisė valdyti savo lėšomis, steigti, kontroliuoti labdaros, religines 
ir visuomenines institucijas, mokyklas ir kitas mokymo įstaigas su teise 
jose vartoti savo pačių kalbą ir laisvai išpažinti savo religiją“ (Račkauskaitė-
Burneikienė 2012: 19–20). Taigi po Pirmojo pasaulinio karo kurta tautinių 
mažumų apsauga buvo pagrįsta ne tik lygybės principu, tačiau ir požiūriu, 
kad tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims yra reikalingos spe-
cialios garantijos, būtinos šių asmenų tapatybei išsaugoti. 

Fransesco Capotorti pabrėžia, kad Tautų Sąjungos laikais priimti doku-
mentai įtvirtino dvejopo pobūdžio nuostatas: vienos užtikrino vienodą elgesį 
su tautinėms mažumoms priklausančiais asmenimis, kitos nustatė specialias 
jų apsaugos priemones (Capotorti 1991: 19). Šį požiūrį patvirtino ir Nuolati-
nis tarptautinis teisingumo teismas (toliau – NTTT), byloje Minority Schools 
in Albania pateikęs išaiškinimą, kad yra du svarbiausi tautinių mažumų ap-
saugos priemonių tikslai: pirma, užtikrinti, kad su asmenimis, priklausančiais 
rasinėms, religinėms ar kalbinėms mažumoms, būtų elgiamasi taip pat kaip ir 
su kitais valstybės piliečiais, antra, užtikrinti tinkamus būdus jų rasinėms ypa-
tybėms, tradicijoms, tautiniams bruožams išsaugoti. NTTT patvirtino, kad šie 
du reikalavimai yra tarpusavyje glaudžiai susiję, ir nebūtų tikros lygybės tarp 
daugumos ir mažumos, jeigu mažuma turėtų atsisakyti to, kas sudaro jos esmę 
(Permanent Court of International Justice, series A. B., No. 64, 1935: 17). Va-
dinasi, po Pirmojo pasaulinio karo tautinėms mažumoms priklausantiems 
asmenims kurta apsauga neapsiribojo diskriminavimo draudimo ir lygybės 
principų užtikrinimu, o atkreipė dėmesį ir į tai, kad šių asmenų apsauga turi 
garantuoti tapatybės, išskirtinių bruožų išsaugojimą. Tai leidžia daryti išvadą, 
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kad po Pirmojo pasaulinio karo tautinė mažuma buvo suprantama kaip ypa-
tinga asmenų grupė, kuriai reikia specifinio valstybių dėmesio.

Vis dėlto reikia pažymėti tai, kad po Pirmojo pasaulinio karo kurta 
tautinių mažumų apsauga turėjo esminių trūkumų: jos pagrindus sudarė mi-
nėtos Mažumų sutartys1, deklaracijos (Albanija, Estija, Suomija, Lietuva, La-
tvija), taikos sutartys su pralaimėjusiomis valstybėmis2, vadinasi, tautinių ma-
žumų apsauga nebuvo kurta tarptautiniu universaliuoju ar regioniniu būdu, 
sudarant daugiašales sutartis, ir apsiribojo tik valstybėmis, nurodytų sutarčių 
dalyvėmis, ir valstybėmis, kurios paskelbė minėtas deklaracijas. Taigi nors 
Tautų Sąjungos kurta tautinių mažumų apsaugos sistema buvo grindžiama 
nurodytais dokumentais, ji pripažino tautinėms mažumoms priklausančių 
asmenų išskirtinius bruožus kaip pagrindą garantuoti teises, užtikrinančias 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų ypatybių išsaugojimą.

Tautinių mažumų apsauga pagal Jungtinių Tautų 
Organizacijos dokumentus

Naująjį tautinių mažumų apsaugos sistemos laikotarpį pradėjo Jungtinių 
Tautų Organizacija, įkurta 1945 m. Nors Jungtinių Tautų Organizacijos (to-
liau – JTO) chartijoje (JTO chartija, Žin., 2002, Nr. 15-557) nebuvo įtvirtin-
tos žmogaus teisės ir nebuvo paskelbtos nuostatos, tiesiogiai reikšmingos 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugai, vis dėlto joje pa-
skelbtas diskriminavimo draudimo principas, o pagarba žmogaus teisėms 
ir laisvėms apibrėžta kaip vienas iš JT siekių3. Francesco Capotorti pažymi, 
kad žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos principas, įtrauktas į šią 
chartiją, lėmė tai, kad atskiros nuostatos mažumų atžvilgiu nebuvo įtvirtin-

1 1919 m. birželio 28 d. šalių nugalėtojų ir jų sąjungininkių sutartis su Lenkija, 1919 m. 
rugsėjo 10 d. šalių nugalėtojų ir jų sąjungininkių sutartis su Čekoslovakija, 1919 m. 
rugsėjo 10 d. šalių nugalėtojų ir jų sąjungininkių sutartis su Serbų, Kroatų ir Slovėnų 
karalyste, 1919 m. gruodžio 9 d. šalių nugalėtojų ir jų sąjungininkių sutartis su Rumunija, 
1920 m. rugpjūčio 10 d. šalių nugalėtojų ir jų sąjungininkių sutartis su Graikija.

2 1919 m. rugsėjo 10 d. taikos sutartis su Austrija, 1919 m. lapkričio 27 d. taikos sutartis su 
Bulgarija, 1920 m. birželio 4 d. taikos sutartis su Vengrija, 1920 m. rugpjūčio 10 d. taikos 
sutartis su Osmanų imperija (Turkija).

3 Jungtinių Tautų Chartijos 1 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad „Jungtinių Tautų tikslai yra 
įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant ekonominio, socialinio, kultūrinio 
ir humanitarinio pobūdžio tarptautines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą visoms 
žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos bei 
religijos“. Jungtinių Tautų Chartijos 55 straipsnio c punktu nustatyta, kad „siekdamos 
sudaryti stabilumo bei gerovės sąlygas, būtinas taikiems ir draugiškiems tautų savitarpio 
santykiams, pagrįstiems tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, Jungtinės 
Tautos padeda siekti, kad visada būtų gerbiamos žmogaus teisės bei pagrindinės laisvės ir 
jų laikomasi, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos ar religijos“.
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tos (Capotorti 1991: 27, 137 paragrafas). 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (toliau – VŽTD) (Visuoti-

nė žmogaus teisių deklaracija, Žin., 2006, Nr. 68-2497), priimtoje 1948 m., 
pirmą kartą tarptautiniu lygiu paskelbtas žmogaus teisių katalogas. Nors 
šia deklaracija nenustatytos tautinėms mažumoms priklausančių asmenų 
teisės, jos 2 straipsnio 1 dalyje paskelbtas diskriminavimo draudimo prin-
cipas, kurio turinys yra svarbus tautinėms mažumoms priklausančių asme-
nų tapatybės apsaugai bendrųjų žmogaus teisių kontekste: „kiekvienas turi 
teisę naudotis visomis šioje Deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis 
be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, re-
ligijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, 
turtinės, gimimo ar kitokios padėties“ (Žin., 2006, Nr. 68-2497). Draudžia-
ma diskriminacija rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, nacionalinės kilmės 
pagrindais suponuoja vienodą teisių užtikrinimą nurodytais bruožais išsi-
skiriantiems asmenims. Pažymėtina tai, kad nors į VŽTD tekstą tiesiogiai 
nebuvo įtrauktos tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims aktua-
lios nuostatos, „1948 m. gruodį priimtoje 217 C (III) Generalinės Asamblė-
jos rezoliucijoje „Mažumų likimas“ tvirtinama, kad JT negali likti abejin-
gos mažumų likimui, taip pat priduriama, kad buvo sunku priimti vieningą 
sprendimą šiuo subtiliu bei kompleksišku klausimu, turinčiu specifinių as-
pektų kiekvienoje valstybėje“ (Račkauskaitė-Burneikienė 2012: 28).

VŽTD yra unikali tuo, kad šiame dokumente pirmą kartą pasauli-
niu lygiu buvo paskelbtos žmogaus teisės ir pripažinta teisė naudotis jomis 
be jokios diskriminacijos. Pripažinus vienodas galimybes naudotis žmo-
gaus teisėmis, iš karto po Antrojo pasaulinio karo nebuvo manoma, kad 
tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims, be bendrųjų žmogaus 
teisių, yra reikalinga specifinė apsauga: manyta, kad diskriminacijos drau-
dimo principas yra pakankamai veiksmingas ginti visus žmones vienodai, 
nepriklausomai nuo inter alia jų rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, naci-
onalinės kilmės, gimimo ar kitokios padėties. Dėl šios priežasties tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų teisių užtikrinimo klausimas nebuvo 
tiesiogiai nagrinėtas VŽTD (plačiau žr. Račkauskaitė-Burneikienė 2012: 
28–29). Nepaisant to, diskriminacijos rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, 
nacionalinės kilmės pagrindu išskirta tautinė mažuma, garantuojant jai 
vienodą naudojimąsi VŽTD paskelbtomis teisėmis.

Nors 1948 m. Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikalti-
mui ir baudimo už jį (Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikal-
timui ir baudimo už jį, Žin., Nr. 23-855) nėra tiesiogiai skirta tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų teisėms užtikrinti, vis dėlto yra aktuali 
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tautinės mažumos apsaugai: šia konvencija tautinių mažumų objektyviųjų 
bruožų pagrindu užtikrinama apsauga tautinėms mažumoms (plačiau žr. 
Račkauskaitė-Burneikienė 2012: 31). Šios konvencijos 1 straipsniu įtvirtin-
ta genocido samprata ir paskelbta, jog „susitariančiosios šalys patvirtina, 
kad genocidas, nesvarbu, ar jis vykdomas taikos ar karo metu, yra nusikal-
timas pagal tarptautinę teisę, ir įsipareigoja užkirsti jam kelią ir už jį bausti“.

1965 m. Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikini-
mo (Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Žin., Nr. 
108-2957) reikšminga tuo, kad ja nustatyta galimybė valstybėms taikyti specia-
liąsias priemones: „Valstybės dalyvės prireikus turi imtis ypatingų ir konkrečių 
priemonių socialinėje, ekonominėje, kultūros ir kitose srityse ir užtikrinti tam 
tikrų rasinių grupių ar joms priklausančių asmenų tinkamą vystymąsi ir apsau-
gą, kad jie galėtų vienodai naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis 
laisvėmis. Šiomis priemonėmis jokiu būdu neturi būti išsaugotos skirtingų ra-
sinių grupių nelygios ar ypatingos teisės po to, kai pasiekiami tikslai, kuriems 
jų buvo imtasi“ (2 straipsnio 2 dalis). Konvencijos kitame straipsnyje teigiama: 
„Ypatingos priemonės, kuriomis siekiama vienintelio tikslo – garantuoti tam 
tikrą pažangą kai kurių rasinių ar etninių grupių arba asmenų, kuriuos būtina 
ginti, kad jie galėtų vienodai naudotis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvė-
mis ir jas realizuoti, nelaikomos rasine diskriminacija, jeigu jomis skirtingoms 
rasinėms grupėms nesuteikiama ypatingų teisių ir jos nebus taikomos pasiekus 
tikslą, dėl kurio jų buvo imtasi“ (1 straipsnio 4 dalis). Konvencija dėl visų formų 
rasinės diskriminacijos panaikinimo pripažinta, kad yra poreikis objektyviais 
kriterijais išsiskiriantiems (rasinės, etninės grupės) asmenims taikyti ypatingas 
priemones, siekiant išsaugoti jų specifinius bruožus, taip papildant bendrųjų 
žmogaus teisių pagrindu teikiamą apsaugą. Rasinės diskriminacijos panaikini-
mo komitetas, atliekantis šios Konvencijos įgyvendinimo priežiūrą, Bendrojoje 
rekomendacijoje Nr. 32 „Ypatingų priemonių reikšmė ir apimtis Konvencijoje 
dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo“ (The Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination. General Recommendation No. 32, 2009) 
pabrėžė, kad diskriminavimo draudimo ir lygybės principai yra ypatingųjų 
priemonių taikymo pagrindas, skirtas užtikrinti vienodą naudojimąsi žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis (The Committee on the Elimination of Ra-
cial Discrimination. General Recommendation No. 32, 2009: 11 paragrafas). 
Darytina išvada, kad Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas pripaži-
no, jog diskriminavimo draudimo, lygybės principai ir ypatingos priemonės 
sudaro vientisos sistemos, skirtos pažeidžiamų asmenų grupių (rasinių, etni-
nių) apsaugai, elementus, kurie turi būti taikomi in corpore, siekiant nurody-
tiems asmenims užtikrinti vienodą naudojimąsi žmogaus teisėmis.
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1966 m. Tarptautiniu ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktu 
(Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Žin., 2002, 
Nr. 77-3290) (toliau – TESKTP) neįtvirtintos atskiros nuostatos, aktualios 
tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims, tačiau, kaip ir minėtais 
dokumentais, paskelbtas diskriminavimo draudimo principas: „valstybės, 
šio Pakto Šalys, įsipareigoja užtikrinti, kad šiame Pakte išdėstytos teisės bus 
įgyvendinamos be jokio diskriminavimo dėl rasės, odos spalvos, lyties, kal-
bos, religijos, politinių arba kokių nors kitų įsitikinimų, tautybės ar socialinės 
kilmės, turtinės padėties, gimimo ar dėl kokio nors kito požymio“ (2 straips-
nio 2 dalis). Nors TESKTP diskriminavimo draudimo principo taikymas yra 
apribotas pakte išdėstytomis teisėmis, draudžiama diskriminacija rasės, odos 
spalvos, kalbos, religijos, tautybės pagrindu užtikrina TESKTP garantuoja-
mas teises taip pat ir tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims. 

1966 m. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (Tarptautinis 
pilietinių ir politinių teisių paktas, Žin., 2002, Nr. 77-3290) (toliau – TPPTP) 
yra aktualiausia tarptautinė sutartis dėl tautinėms mažumoms priklausančių 
asmenų apsaugos, nes TPPTP 27 straipsniu įtvirtinama nuostata, tiesiogiai 
skirta tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugai: „tose valsty-
bėse, kur yra tautinių, religinių ir kalbinių mažumų, asmenims, priklausan-
tiems tokioms mažumoms, negali būti atimta teisė drauge su kitais jų gru-
pės nariais turėti savo kultūrą, išpažinti ir praktikuoti savo religiją ar vartoti 
gimtąją kalbą“. Taigi TPPTP 27 straipsniu bendrųjų žmogaus teisių kontekste 
atkreiptas dėmesys į tautinėms mažumoms priklausančius asmenis. Jungti-
nių Tautų Žmogaus teisių komitetas (toliau – ŽTK) Bendrajame komentare 
Nr. 23 „Mažumų teisės“ (Human Rights Committee. General Comment No. 
23, 1994) pateikė reikšmingų išaiškinimų dėl TPPTP 27 straipsnio taikymo 
apimties: pabrėžė, kad TPPTP 27 straipsniu garantuojamos teisės neturi būti 
tapatinamos su tautų apsisprendimo principu, garantuojamu tautoms, nes 
jos yra individualios ir naudojimasis šiomis teisėmis nepažeidžia valstybės 
suvereniteto ir teritorinio vientisumo (Human Rights Committee. General 
Comment No. 23, 1994, 2, 3.1, 3.2 paragrafai). Taigi ŽTK išaiškino, kad TP-
PTP 27 straipsniu įtvirtintos teisės negarantuoja mažumoms priklausantiems 
asmenims autonomijos, bet suteikia garantijas valstybėje, kurioje yra TPPTP 
27 straipsniu saugomų mažumų. Vadinasi, ŽTK paneigė požiūrį, kad tauti-
nėms mažumoms priklausantiems asmenims TTPTP 27 straipsniu užtikri-
nama kolektyvinė teisė įgyvendinti tautų apsisprendimo principą. Pažymė-
tina, kad vienodo požiūrio į tautinėms mažumoms priklausančių asmenų 
teisių pobūdį nėra. Saulius Katuoka linkęs pripažinti tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisių kolektyviškumą:
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Apskritai, mūsų nuomone, individualios teisės adresuotos individui, kad jis ga-
lėtų pasirinkti, pripažinti konkrečią teisę ar ne, naudotis konkrečia teise ar ne. 
Mūsų nuomone, individualių teisių visuma ir sukuria kolektyvinę teisę. Tautinių 
mažumų narius sieja solidarumas, bendrumas, o taip pat realizuotos kolektyvi-
nės teisės. Iš kitos pusės, mes galime pastebėti, kad kai kurios individualios teisės 
prarastų savo prasmę, jei jomis naudotųsi vienetai. Pavyzdžiui, teisė į kultūrą, 
teisė į kalbą, tradicijas. Šios teisės pagal savo prigimtį yra kolektyvinės. Kai teisės 
naudojamos drauge su kitomis, jos tampa kolektyvinėmis (Katuoka 2013: 23).

 
Verta pažymėti, kad tautinių mažumų teisėms būdingas tiek indi-

vidualumas, tiek kolektyviškumas: tautinėms mažumoms priklausančių 
asmenų teisės dažniausiai yra formuluojamos kaip asmeniui skirtos teisės. 
Šį teiginį patvirtina ir pati TPPTP 27 straipsnio formuluotė. Kita vertus, 
TPPTP 27 straipsnio formuluotė rodo ir tai, kad šiomis teisėmis mažu-
moms priklausantys asmenys naudojasi kartu, kolektyve. Būtent naudo-
jimasis teisėmis kartu, drauge su kitais tautinei mažumai priklausančiais 
asmenimis rodo šių teisių kolektyvinį naudojimosi būdą.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad ŽTK Bendrajame komentare Nr. 23 nu-
rodė platų subjektų, kuriuos saugo TPPTP 27 straipsnis, ratą: TPPTP 27 
straipsnio garantijų užtikrinimui neturi būti taikomi pilietybės ar nuolati-
nio gyvenimo šalyje kriterijai ir netgi asmenys, kurie yra atvykę dirbti, ar 
valstybės lankytojai turi teisę naudotis TPPTP 27 straipsnio garantijomis 
(Human Rights Committee. General Comment No. 23, 1994: 5.2 paragra-
fas). Akivaizdu, kad ŽTK minėtu Bendruoju komentaru Nr. 23 pateikė labai 
plačią TPPTP 27 straipsnio taikymo sampratą ratione personae požiūriu. Be 
to, ŽTK Bendruoju komentaru Nr. 23 atskyrė TPPTP 2 straipsnio 1 dalimi 
įtvirtinto diskriminacijos draudimo principo4 ir TPPTP 26 straipsniu nu-
statyto lygybės principo5 turinį nuo TPPTP 27 straipsnio garantijų, pabrėž-
damas, kad TPPTP 2 straipsnio 1 dalimi ir TPPTP 26 straipsniu įvirtintos 
teisės yra garantuojamos visiems asmenims, nepaisant to, ar jie priklauso 
mažumoms, ar ne, o TPPTP 27 straipsnis yra specializuotas būtent mažu-
mų apsaugai (Human Rights Committee. General Comment No. 23, 1994: 
4 paragrafas). Taigi ŽTK pabrėžė, kad bendrųjų žmogaus teisių pagrindu 

4 TPPTP 2 straipsnio 1 dalimi nustatoma, kad „kiekviena valstybė, šio Pakto Šalis, 
įsipareigoja gerbti ir visiems esantiems jos teritorijoje bei priklausantiems jos jurisdikcijai 
asmenims užtikrinti teises, pripažįstamas šiame Pakte, be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, 
odos spalva, lytis, kalba, religija, politiniai arba kiti įsitikinimai, tautinė ar socialinė kilmė, 
turtinė padėtis, gimimas ar koks nors kitas požymis“.

5 TPPTP 16 straipsniu nustatoma, kad „visi žmonės yra lygūs įstatymui ir turi teisę į 
vienodą, be jokios diskriminacijos įstatymo apsaugą. Šiuo atžvilgiu įstatymas turi drausti 
bet kokią diskriminaciją ir užtikrinti visiems vienodą ir veiksmingą apsaugą nuo dis-
kriminacijos rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių arba kokių nors kitokių 
pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo ar kokio nors kito 
požymio pagrindu“.
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teikiama apsauga nėra pakankama mažumoms priklausantiems asmenims. 
Darytina išvada, kad šių asmenų teisės turėtų būti reguliuojamos specialio-
mis normomis, kurių tikslas – apsaugoti šių asmenų tapatybę. Atsižvelgiant 
į tai, darytina išvada, kad TPPTP 27 straipsnis yra unikali universalaus 
taikymo tarptautinės teisės norma, suteikianti plačią apsaugą etninėms, 
religinėms, kalbinėms mažumoms, t. y. tautinei mažumai jos objektyviųjų 
bruožų pagrindu.

ŽTK jurisprudencija nagrinėjant individualiąsias peticijas taip pat 
aktuali siekiant įvertinti TPPTP 27 straipsnio pagrindu teiktinos apsaugos 
apimtį. Pavyzdžiui, Ballantyne, Davidson ir McIntyre prieš Kanadą (Ballan-
tyne, Davidson ir McIntyre prieš Kanadą, ŽTK 1993 m. kovo 31 d. spren-
dimas, U. N. Doc. CCPR/C/47/D/359/1989, 1993) byloje ŽTK konstatavo, 
kad TPPTP 27 straipsniu saugomi asmenys turi sudaryti mažumą valstybė-
je, tačiau ne jos dalyje (Ballantyne, Davidson ir McIntyre prieš Kanadą, ŽTK 
1993 m. kovo 31 d. sprendimas, U. N. Doc. CCPR/C/47/D/359/1989, 1993: 
11.2 paragrafas). Vadinasi, nors asmenys gali sudaryti mažumą tam tikroje 
valstybės dalyje, jos nebus saugomos TPPTP 27 straipsnio pagrindu, nes 
minėta nuostata įtvirtinamos garantijos tik tokiems asmenims, kurie suda-
ro mažumą visoje valstybėje. Taigi asmenys, sudarantys mažumą tik tam 
tikroje valstybės teritorijos dalyje, bet nebūdami mažuma valstybės mastu, 
neturi reikalavimo teisės pagal TPPTP 27 straipsnį. 

ŽTK praktika rodo ir tai, kad TPPTP 27 straipsniu garantuojama 
plati apsauga mažumoms priklausantiems asmenims, kuri apima netgi tra-
dicinį mažumoms priklausančių asmenų gyvenimo būdą (gyvenimas re-
zervatuose (Sandra Lovelace v. Canada, no. 24/1977, ŽTK 1981 m. liepos 30 
d. sprendimas, U. N. Doc. Supp. No. 40 (A/36/40) 1981), elnių auginimas 
(Ivan Kitok v. Sweden, no. 197/1985, ŽTK 1988 m. liepos 27 d. sprendimas, 
U. N. Doc. CCPR/C/33/D/197/1985, 1988).

Apibendrintai pasakytina, kad TPPTP 27 straipsniu įtvirtintos plačios 
garantijos etninėms, religinėms, kalbinėms mažumoms, išskiriant jas iš kitų 
TPPTP garantuojamų bendrųjų žmogaus teisių ir pabrėžiant, kad šioms ma-
žumoms valstybės TPPTP 27 straipsnio pagrindu privalo garantuoti specia-
lias teises, neapsiribodamos bendrųjų žmogaus teisių užtikrinimu.

Analizei aktualus ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (Jung-
tinių Tautų vaiko teisių konvencija, Žin., 1995, Nr. 60-1501) 30 straipsnis, 
skelbiantis, kad „tose valstybėse, kuriose gyvena etninių, religinių ar kal-
binių mažumų arba vietinių gyventojų, iš vaiko, priklausančio tam tikrai 
mažumai, ar vietinio gyventojo vaiko negali būti atimta teisė kartu su kitais 
savo grupės nariais naudotis savo kultūra, išpažinti savo religiją, atlikinėti 
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jos apeigas ir vartoti gimtąją kalbą“. Pažymėtina, kad Jungtinių Tautų vai-
ko teisių konvencijos 30 straipsniu pripažįstamos etninėms, religinėms ir 
kalbinėms mažumoms priklausančių vaikų teisės, skirtos šių vaikų tapaty-
bės išsaugojimui ir raiškai. Todėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 
30 straipsnis, kuriuo įtvirtinami objektyvieji tautinės mažumos kriterijai 
(etninė kilmė, religija, kalba, kultūra), yra pagrindas saugoti tautinėms ma-
žumoms priklausančių asmenų tapatybę.

1992 m. Tautinėms, arba etninėms, religinėms ir kalbinėms mažu-
moms priklausančių asmenų teisių deklaracija (Tautinėms, arba etninėms, 
religinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraci-
ja in Mališauskas 1996: 94), nors yra neturintis privalomosios galios doku-
mentas, vis dėlto svarbi tuo, kad išplėtė tautinėms mažumoms priklausan-
tiems asmenims pripažįstamų teisių ratą: „garantuojamos ne tik TPPTP 27 
straipsnyje įtvirtintos klasikinės teisės naudoti savo kultūrą, išpažinti religiją 
bei laisvai vartoti savo kalbą privačiai ir viešai, bet ir naujosios kartos tauti-
nėms mažumoms priklausančių asmenų teisės – teisė aktyviai dalyvauti ša-
lies kultūriniame, religiniame, socialiniame, ekonominiame ir valstybiniame 
gyvenime bei teisė aktyviai prisidėti prie sprendimų, liečiančių tautinę ma-
žumą, priėmimo“ (Račkauskaitė-Burneikienė 2012: 47). Todėl nors ši dekla-
racija dažnai yra vadinama TPPTP 27 straipsnio tąsa, ja numatomas platus 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių sąrašas. Kaip minėta, ši 
deklaracija nesukuria privalomo pobūdžio įsipareigojimų valstybėms, o jos 
įgyvendinimo valstybėse plėtros funkcija yra suteikta JT nepriklausomam 
mažumų klausimų ekspertui (angl. the Independent Expert on Minority Issu-
es), teikiančiam valstybėms pranešimus dėl šios deklaracijos. 

Atsižvelgiant į analizuotų dokumentų nuostatas, darytina išvada, 
kad tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims apsauga JT lygiu yra 
teikiama diskriminavimo draudimo ir lygybės principų pagrindu bendrų-
jų žmogaus teisių kontekste išskiriant objektyviuosius tautinės mažumos 
kriterijus: etninę kilmę, kalbą, religiją, kultūrą. Pažymėtina, kad bendrųjų 
žmogaus teisių apimtis ne visada gali būti pakankama, siekiant veiksmin-
gos tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos, nes bendrosios 
žmogaus teisės neapima mažumai reikšmingų veiksnių – tapatybės raiš-
kos ir jos apsaugos. Išskirtiniu TPPTP 27 straipsniu ir 1992 m. Tautinėms, 
arba etninėms, religinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų 
teisių deklaracija universaliuoju lygiu pripažįstamas poreikis mažumoms 
priklausančių asmenų teises reguliuoti specializuotomis normomis, neap-
siribojant bendrųjų žmogaus teisių pagrindu teikiamomis garantijomis, ir 
taip užtikrinti tautinės mažumos tapatybės raišką ir jos apsaugą. 
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Tautinių mažumų apsauga Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijoje

Analizuojant tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugą tarp-
tautinėje teisėje verta dėmesio Europos Saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (toliau – ESBO) veikla. Pažymėtina tai, kad šios organizacijos 
priimami dokumentai įtvirtina valstybių politinius įsipareigojimus, tačiau 
neturi tarptautinėms sutartims būdingos privalomos teisinės galios. Tačiau 
ESBO veiklos raida atitinka tarptautinės bendrijos požiūrio į tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų apsaugą raidą. 

Vienas pirmųjų ESBO dokumentų, kuriuose buvo minimi tautinėms 
mažumoms priklausantiems asmenims aktualūs klausimai, yra 1975 m. Hel-
sinkio baigiamasis aktas (Helsinkio baigiamasis aktas in Mališauskas 1996: 
178), kuriuo pripažįstama pagarba tautinėms mažumoms priklausančių as-
menų teisėms. 1983 m. Madrido pasitarimo baigiamajame dokumente (Con-
cluding Document of the Madrid Meeting, 1983) pabrėžiamas faktinis tauti-
nėms mažumoms priklausančių asmenų naudojimasis savo teisėmis. 1989 m. 
Vienos susitikimo baigiamajame dokumente (Vienos susitikimo baigiamasis 
dokumentas in Mališauskas 1996: 183) pabrėžtas siekis įgyvendinti Helsinkio 
baigiamąjį aktą ir Madrido pasitarimo baigiamojo dokumento nuostatas dėl 
tautinių mažumų. Svarbu tai, kad Kopenhagos pasitarimo dokumente (Ko-
penhagos pasitarimo dokumentas in Mališauskas 1996: 185) netgi buvo pa-
skelbtos tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisės: kurti švietimo 
įstaigas, laisvai vartoti savo gimtąją kalbą asmeniniame ir visuomeniniame 
gyvenime, skleisti informaciją mažumos kalba, išpažinti savo religiją, palai-
kyti ryšius su kitose valstybėse gyvenančiais tautiečiais.

Itin svarbu tai, kad 1992 m. Helsinkio nutarimu (Helsinkio nutarimas 
in Mališauskas 1996: 207) buvo įsteigta svarbi Tautinių mažumų vyriausio-
jo komisaro pareigybė. Šio komisaro funkcijos apima ankstyvąją prevenciją 
ir skubius veiksmus situacijose, kurios gali išaugti į konfliktus, turinčius 
reikšmės taikai. Tautinių mažumų komisaras lanko valstybes, siekdamas 
įvertinti mažumų padėtį ir pateikti rekomendacijų bei patarimų, kurių pa-
grindu valstybės galėtų spręsti konfliktines situacijas, aiškinantis tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų apsaugai reikšmingus klausimus.

Taigi nors ESBO nepriima tarptautinių sutarčių, įpareigojančių vals-
tybes teisės normų pagrindu, vis dėlto ESBO priimti dokumentai nepa-
neigia poreikio spręsti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių 
problemas tarptautiniu mastu, taip siekiant palaikyti tarptautinę taiką ir 
saugumą.
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Tautinių mažumų apsauga Europos Taryboje

Tautinių mažumų apsaugos sistemos analizei itin aktuali Europos Tarybos 
(toliau – ET) veikla. Ši organizacija buvo įkurta 1949 m., kaip teigiama Eu-
ropos Tarybos statuto 1 straipsnio a ir b dalyse (Europos Tarybos statutas, 
Žin., 2002, Nr. 13-481), „siekti didesnės jos narių vienybės, kad būtų ap-
saugoti ir įgyvendinti idealai ir principai, kurie yra bendras jų paveldas, 
ir skatinama jų ekonominė bei socialinė pažanga. Europos Tarybos insti-
tucijos siekia šio tikslo, aptardamos visiems rūpimus klausimus, priimda-
mos sprendimus ir drauge veikdamos ekonominėje, socialinėje, kultūros, 
mokslo, teisės ir administravimo srityse, toliau remdamos ir plėtodamos 
žmogaus teises ir pagrindines laisves.“ Europos Tarybos statuto 3 straipsniu 
įtvirtinama ši nuostata: „kiekviena Europos Tarybos narė privalo vadovau-
tis teisės viršenybės principu ir principu, pagal kurį visi jos jurisdikcijai 
priklausantys asmenys naudojasi žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis lais-
vėmis, ir turi nuoširdžiai ir aktyviai bendradarbiauti įgyvendinant I skyriu-
je nurodytą Europos Tarybos tikslą“ (Europos Tarybos statutas, Žin., 2002, 
Nr. 13-481). ET statute nustatytiems tikslams siekti 1950 m. buvo priimta 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (Žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista Protokolais 
Nr. 11 ir Nr. 14., Žin., 2011, Nr. 156-7390) (toliau – EŽTK). Nors ši tarp-
tautinė sutartis nėra specializuota tautinėms mažumoms priklausančių as-
menų apsaugai, vis dėlto kai kurios šios konvencijos nuostatos yra aktualios 
šių asmenų teisėms užtikrinti.

EŽTK 14 straipsnyje teigiama, kad „naudojimasis šioje Konvenci-
joje nustatytomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskrimi-
nacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar 
kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažu-
mai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais“. Draudžiamos diskrimina-
cijos  rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, tautinės kilmės ir priklausymo 
tautinei mažumai pagrindu išskyrimas teoriškai sudaro teisinę galimybę 
ginti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises EŽTK pagrindu. 
Tokie patys diskriminacijos draudimo pagrindai nustatomi ir EŽTK Proto-
kolu Nr. 12 (Council of Europe, Protocol No. 12 to the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. CETS No. 177, 
2000). Teorinę galimybę rodo tai, kad EŽTK 14 straipsnis nėra savarankiš-
ko veikimo ir jį taikyti, kaip ir nustatyti pažeidimą, galima tik kartu su kito-
mis EŽTK ar jos protokolų nuostatomis (byla „Relating to certain aspects of 
the laws on the use of languages in education in Belgium“ v. Belgium (merits), 
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no. 1474/62, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) 1968 m. lie-
pos 23 d. sprendimas, Series A no. 6, 1968: 9 paragrafas; Airey v. Ireland, no. 
6289/739, EŽTT 1979 m. spalio 9 d. sprendimas, Series A no. 32, 1979: 30 
paragrafas). Vadinasi, EŽTK 14 straipsnio taikymas yra apribotas bendrųjų 
žmogaus teisių, garantuojamų EŽTK, turiniu. Nors EŽTK Protokolu Nr. 
12 įtvirtinamas bendras diskriminacijos draudimas, kol kas šio Protokolo 
turinys ginant tautinėms mažumoms priklausančius asmenis nėra išplė-
totas EŽTT jurisprudencijoje. Tautinėms mažumoms priklausantiems as-
menims aktualūs klausimai savaime nėra bendrųjų žmogaus teisių turinio 
dalis, todėl kyla klausimas, kiek EŽTK gali veiksmingai ginti mažumoms 
priklausančių asmenų teises.

Kaip pabrėžia Françoise Tulkens, buvusi EŽTT teisėja, EŽTT prak-
tika rodo, kad mažumų teisės yra daugiausia ginamos EŽTK 9 straipsnio 
(minties, sąžinės, religijos laisvė), 10 straipsnio (saviraiškos laisvė), 11 
straipsnio (susirinkimų ir asociacijų laisvė), Protokolo Nr. 1 3 straipsnio 
(teisė į laisvus rinkimus) pagrindu. Françoise Tulkens pabrėžia, kad šios 
teisės yra itin svarbios religijos, kalbos ir tradicijų raiškai kaip fundamen-
taliajam mažumos tapatybės aspektui, todėl galimybė naudotis šiomis tei-
sėmis sudaro mažumos tapatybės pripažinimo ir saugojimo pagrindą (Tul-
kens, Piedimonte 2008: 7).

Pažymėtina, kad EŽTK galimybė ginti tautinėms mažumoms pri-
klausančių asmenų teises pasireiškia siekiu užtikrinti demokratinės vi-
suomenės tikslus (United Communist Party of Turkey and Others v. Tur-
key, EŽTT 1998 m. sausio 30 d. sprendimas byloje Nr. 19392/92, 1998: 57 
paragrafas; Sidiropoulos and Others v. Greece, EŽTT 1998 m. liepos 10 d. 
sprendimas byloje Nr. 26695/95, 1998: 41 paragrafas; Baczkowski and Ot-
hers v. Poland, EŽTT 2007 m. gegužės 3 d. sprendimas byloje Nr. 1543/06, 
2007: 61 paragrafas). Tačiau svarbu tai, kad dažnai, byloje keliant klau-
simus, tiesiogiai aktualius tautinės mažumos tapatybei išsaugoti, EŽTT 
juos laiko nepatenkančiais į EŽTK taikymo apimtį. Pavyzdžiui, Mentzen 
prieš Latviją byloje iškėlus klausimą dėl pareiškėjos pavardės perrašymo 
ir pritaikymo latvių kalbos gramatikos taisyklėms, EŽTT pripažino plačią 
valstybių diskrecijos teisę šioje srityje ir peticiją pripažino akivaizdžiai ne-
pagrįsta ir nepriimtina (Mentzen v. Latvia (dec.), No. 71074/01, 2004 m. 
gruodžio 7 d. sprendimas dėl priimtinumo, ECHR 2004-XII, 2004: 23-29). 
Nors EŽTT pripažįsta, kad asmens vardas ir pavardė patenka į EŽTK 8 
straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) taikymo apimtį 
(Stjerna v. Finland, No. 18131/91, EŽTT 1994 m. lapkričio 25 d. sprendi-
mas, Series A no. 299-B, 1994: 37 paragrafas; Burghartz v. Switzerland, no. 
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16213/90, 1994 m. vasario 22 d. sprendimas, Series A no. 280-B), Mentzen 
bylos atveju EŽTT klausimo dėl galimybės valstybei perrašyti asmens pa-
vardę pagal valstybinės kalbos taisykles atsižvelgiant tik į originalaus var-
do tarimą nelaikė patenkančiu į EŽTK taikymo apimtį. Atsižvelgiant į tai, 
galima pritarti Françoise Tulkens teiginiui, kad EŽTK teikia netiesioginę 
apsaugą mažumoms individualiųjų teisių pagrindu (Tulkens, Piedimonte 
2008: 6). Kristin Henrard teigia, kad tautinės mažumos tapatybės bruožai, 
išskiriantys tautinėms mažumoms priklausančius asmenis iš kitų valstybės 
gyventojų, tokie kaip kalba, religija, švietimas, EŽTK nurodomi labai siau-
rai (Henrard 2000: 143).

Iš esmės nekelia nuostabos EŽTT pasirinkimas tautinėms mažu-
moms priklausančių asmenų teises ginti bendrais demokratinės visuome-
nės tikslais, kurie EŽTT praktikoje nėra sukonkretinami iki specifinių klau-
simų, reikšmingų šių asmenų tapatybės apsaugai, nes EŽTK neįtvirtintos 
specialios nuostatos šių asmenų atžvilgiu. Todėl EŽTT turi galimybę EŽTK 
35 straipsnio6 pagrindu peticijas, grindžiamas tautinėms mažumoms pri-
klausančių asmenų teisėmis, laikyti akivaizdžiai nepagrįstomis. Dažnai dėl 
to tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsauga EŽTK pagrindu 
apsiriboja bendro pobūdžio demokratinės visuomenės tikslais, nesureikš-
minant tautinės mažumos tapatybės elementų. Tai galima paaiškinti jau 
minėtu teiginiu, kad EŽTK nėra tiesiogiai skirta tautinėms mažumoms pri-
klausančių asmenų apsaugai. Kristin Henrad pažymi, kad individualiosios 
žmogaus teisės ir diskriminavimo draudimas yra mažai reikšmingi esminei 
mažumų teisei išsaugoti tapatybę (Henrard 2000: 142). 

Atsižvelgiant į tai galima daryti išvadą, kad nors EŽTK tiesiogiai 
neįtvirtintos tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisės, tautinėms 
mažumoms priklausantys asmenys gali būti ginami bendrųjų žmogaus 
teisių pagrindu, aiškinant jų turinį. Tačiau specializuotos apsaugos mažu-
moms priklausantiems asmenims EŽTK negarantuoja.

1992 m. Europos regioninių, arba mažumų, kalbų chartija (Eu-
ropos regioninių, arba mažumų, kalbų chartija in Mališauskas 1996: 121) 
yra ET sutartis, reikšminga kalbinei tautinės mažumos tapatybei, nes šios 
chartijos tikslas – regioninių, arba mažumų, kalbų apsauga. Šios chartijos 
priežiūrą atliekantis Ekspertų komitetas skatina valstybes dalyves saugoti 
ir puoselėti kalbinę tautinėms mažumoms priklausančių asmenų tapatybę. 

Išskirtinės svarbos yra 1995 m. Tautinių mažumų apsaugos pa-

6 EŽTK 35 straipsnio 3 dalies a punktu nustatoma, kad „peticija, nesuderinama su Konven-
cijos ir jos protokolų nuostatomis, yra aiškiai nepagrįsta arba pateikta piktnaudžiaujant 
individualios peticijos teise“.
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grindų konvencija (Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, Žin., 
2000, Nr. 20-497) (toliau – Konvencija), kaip vienintelė specializuota tarp-
tautinė sutartis dėl tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos. 
Nors ši Konvencija dažnai yra kritikuojama dėl programinio pobūdžio 
nuostatų, kurios palieka plačią vertinimo laisvę valstybėms dalyvėms, ji 
yra unikali tarptautinė sutartis, tiesiogiai skirta tautinėms mažumoms pri-
klausančių asmenų apsaugai. Konvencija įtvirtinamos specialios tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų teisės, taip nesudarant galimybių ver-
tinti, priešingai nei EŽTK atveju, ar tautinėms mažumoms priklausantiems 
asmenims aktualus klausimas patenka į jos taikymo apimtį. Ši Konvencija 
įtvirtina tautinėms mažumoms priklausančių asmenų „teisę laisvai ir ne-
varžomai, privačiai ir viešai, žodžiu ir raštu vartoti savo mažumos kalbą“ 
(10 straipsnio 1 dalis); „teisę savo pavardę (tėvo vardą) ir vardą (vardus) 
vartoti mažumos kalba bei teisę į tai, kad jie būtų oficialiai pripažinti pagal 
Šalių teisinėse sistemose nustatytas sąlygas“ (11 straipsnio 1 dalis); „teisę 
mokytis savo mažumos kalbos“ (14 straipsnio 1 dalis); pripažįstama vals-
tybių dalyvių pareiga sudaryti „sąlygas, reikalingas tautinėms mažumoms 
priklausantiems asmenims veiksmingai dalyvauti kultūriniame, socialinia-
me ir ekonominiame gyvenime bei visuomeniniuose reikaluose, visų pirma 
tuose, kurie jiems yra reikšmingi“ (15 straipsnis). 

Konvencijos 24 straipsnio 1 dalimi nustatoma, kad „Europos Ta-
rybos Ministrų komitetas stebi, kaip Susitariančiosios Šalys įgyvendina šią 
pagrindų Konvenciją“, o Konvencijos 26 straipsnio 1 dalimi įtvirtinama 
nuostata, kad „vertinti priemonių, kurių Šalys imasi šios pagrindų Kon-
vencijos principams įgyvendinti, tinkamumą Ministrų komitetui padeda 
patariamasis komitetas, kurio nariai turi pripažintą patirtį tautinių mažu-
mų apsaugos srityje“. Patariamasis komitetas teikia nuomones valstybėms, 
Konvencijoms dalyvėms, apie Konvencijos įgyvendinimą. Pažymėtina tai, 
kad Patariamojo komiteto teikiamos nuomonės yra individualios kiekvie-
nos valstybės atžvilgiu, nes jomis siekiama įvertinti Konvencijos įgyvendi-
nimo lygį, atsižvelgiant į specifines kiekvienos valstybės sąlygas. Pataria-
masis komitetas savo praktikoje yra išvystęs nuoseklų Konvencijos taikymo 
metodą: kiekvieno Konvencijos straipsnio įgyvendinimo lygis valstybėje 
dalyvėje yra vertinamas atskirai, atsižvelgiant į tai, kuriai konkrečiai tau-
tinei mažumai jis yra aktualus. Taigi Patariamasis komitetas siekia išplėsti 
Konvencijos taikymo apimtį netgi tų asmenų, kurių pati valstybė dalyvė 
nepripažįsta, atžvilgiu. Patariamasis komitetas savo nuomonėse pateikia 
platų Konvencijos aiškinimą nuo ratione personae apimties iki vertinimo, 
kaip turi būti suprantamos įvairios Konvencijos programinio tipo nuosta-
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tos. Šiuo straipsniu siekiama ne atskleisti visą Patariamojo komiteto prak-
tiką, o tik pabrėžti Patariamojo komiteto veiklos aktualumą ir specifiką, 
užtikrinant tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises bendroje 
tarptautinės teisės sistemoje.

Patariamasis komitetas pripažįsta, kad valstybės dalyvės turi plės-
ti Konvencijos taikymą ir tų mažumų, kurių neįtraukė į savo deklaracijas, 
apibrėžiančias Konvencijos taikymo apimtį, atžvilgiu. Nors Patariamasis 
komitetas pripažįsta, kad valstybės turi laisvę (angl. margin of appreciation) 
apibrėžti tautinę mažumą nacionaliniais teisės aktais, kartu pabrėžia, kad 
šia laisve valstybės negali naudotis pažeisdamos tarptautinės teisės princi-
pus (plačiau žr. Račkauskaitė-Burneikienė 2012: 63).

Kaip minėta, kai kurios Konvencijos nuostatos yra programinio 
pobūdžio, t. y. nėra tiksliai apibrėžtos: „šalys tose teritorijose, kuriose tra-
diciškai arba gausiai gyvena tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, 
jiems prašant ir jei toks prašymas atitinka realų poreikį, kiek įmanoma 
stengiasi minėtiesiems asmenims sudaryti sąlygas tautinės mažumos kalbą 
vartoti bendraujant su administracinės valdžios institucijomis“ (10 straips-
nio 1 dalis); „Šalys tose teritorijose, kuriose tradiciškai gausiai gyvena tau-
tinei mažumai priklausantys asmenys, remdamosi savo teisinės sistemos 
reikalavimais, o prireikus ir sutartimis su kitomis valstybėmis, bei atsižvel-
gusios į konkrečias sąlygas, visuomenei skirtus tradicinius vietovių, gatvių 
pavadinimus ir kitus topografinius įrašus stengiasi daryti taip pat ir ma-
žumos kalba, jeigu yra pakankamas tokio žymėjimo poreikis“ (11 straips-
nio 3 dalis); „šalys tose teritorijose, kuriose tradiciškai arba gausiai gyvena 
tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, jei yra pakankamas poreikis, 
savo švietimo sistemose stengiasi kiek įmanoma užtikrinti, kad mažumoms 
priklausantys asmenys turėtų reikiamas galimybes mokytis tos mažumos 
kalbos arba mokytis ta kalba“ (14 straipsnio 2 dalis). Rainner Hofmann 
teigia, kad tokios nuostatos Konvencijoje atsirado kaip kompromisinės 
formuluotės (Hofmann 2005: 5) priimant Tautinių mažumų apsaugos pa-
grindų konvenciją. Patariamasis komitetas savo praktikoje siekia apibrėžti 
ir programinio tipo nuostatas. Pavyzdžiui, Patariamojo komiteto praktika 
leidžia daryti išvadą, kad nuostatos, kuriose vartojama formuluotė „tradi-
ciškai gausiai gyvena“, turėtų būti taikomos tais atvejais, kai kalbama apie 
valstybės teritorijos dalį, kurioje 20 procentų gyventojų sudaro tautinėms 
mažumoms priklausantys asmenys (Advisory Committee. Opinion ACFC/
OP/II(2009)002 2009: 144, 145 paragrafai; Advisory Committee, Opinion 
ACFR/OP/II(2005)007 2005: 133, 134 paragrafai; Advisory Committee. 
Opinion ACFC/OP/II/(2008)004 2008: 161 paragrafas).
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Apibendrinant galima daryti išvadą, kad Tautinių mažumų apsau-
gos pagrindų konvencija suteikiama plačiausia apsauga tautinėms mažu-
moms priklausantiems asmenims, nes ši tarptautinė sutartis yra tiesiogiai 
skirta šių asmenų apsaugai. Bendrųjų žmogaus teisių pagrindu teikiama 
apsauga yra laikytina nepakankama, nes ją taikant dažnai nevertinamos ir 
neapimamos specifinės tautinėms mažumoms priklausančių asmenų tei-
sės. Kristin Henrard pabrėžia, kad žmogaus teisių (kvazi)jurisprudencija 
nepaneigia dviejų ramsčių koncepcijos galiojimo užtikrinant mažumų ap-
saugą ir dar labiau pabrėžia poreikį taikyti specialias teises kartu su diskri-
minacijos draudimo principu ir bendrosiomis žmogaus teisėmis (Henrard 
2006: 17). Todėl galima teigti, kad veiksmingiausiai tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų apsauga yra teiktina dviem pagrindais: 1) užtikri-
nant vienodą naudojimąsi bendrosiomis žmogaus teisėmis ir 2) garantuo-
jant specialias teises, būtinas šių asmenų tapatybės apsaugai.

Išvados

Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsauga buvo pradėta kurti 
dar Tautų Sąjungos laikais. Šios sistemos unikalumą rodo pripažintas po-
reikis tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims garantuoti ne tik 
diskriminavimo draudimo ir lygybės principus, bet ir specialias teises, bū-
tinas šių asmenų tapatybės raiškai užtikrinti. Pripažinta, kad bruožai, iš-
skiriantys tautinėms mažumoms priklausančius asmenis iš gyventojų dau-
gumos, sudaro pagrindą bendrąsias žmogaus teises papildyti specialiomis 
garantijomis.

Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsauga tarptautinėje 
teisėje yra kuriama universaliuoju ir regioniniu lygmeniu. Universaliuoju 
lygmeniu šiems asmenims apsauga pripažįstama diskriminacijos draudimo 
ir lygybės principų pagrindu bendrųjų žmogaus teisių kontekste išskiriant 
objektyviuosius tautinės mažumos kriterijus – etninę kilmę, kalbą, religiją, 
kultūrą (VŽTD, TPPTP, TESKT, Konvencija dėl visų formų rasinės diskri-
minacijos panaikinimo). TPPTP 27 straipsnis ir 1992 m. Tautinėms, arba 
etninėms, religinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių 
deklaracija yra unikalūs, nes įtvirtino specialias garantijas tautinėms ma-
žumoms priklausantiems asmenims universaliuoju mastu. Nors tik TPPTP 
27 straipsniu nustatomos privalomo elgesio taisyklės TPPTP valstybėms 
dalyvėms, minėtoji deklaracija taip pat rodo tarptautinės bendrijos požiū-
rio į tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugą kaitą, pripažįs-
tant poreikį taikyti specializuotas taisykles.
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ESBO priimami dokumentai nenustato privalomų teisinių įparei-
gojimų valstybėms, tačiau patvirtina poreikį spręsti tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisių problemas tarptautiniu mastu, taip siekiant 
tarptautinės taikos ir saugumo užtikrinimo.

Unikalią tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos sis-
temą sukūrė ET. EŽTK per se neįtvirtina tautinėms mažumoms priklausan-
čių asmenų teisių, tačiau šių asmenų apsauga patenka į bendrųjų žmogaus 
teisių turinį. Vis dėlto ši apsauga, siekiant užtikrinti tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų tapatybės raišką, nėra pakankama, nes dažnai ap-
siribojama tik bendraisiais demokratinės valstybės tikslais, specifines 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises paliekant nuošalyje. 
Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija plačiausia apimtimi gina 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises, nes jos nuostatos yra 
tiesiogiai ir specializuotai skirtos tautinėms mažumoms priklausančių as-
menų apsaugai. Darytina išvada, kad tautinėms mažumoms priklausantys 
asmenys yra saugomi veiksmingiausiai, jei bendrosios žmogaus teisės pa-
pildomos specialiomis teisėmis, kurių tikslas – šių asmenų tapatybės puo-
selėjimas ir raiška.
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Protection of National Minorities under the
International Law 

Aistė Račkauskaitė-Burneikienė
Mykolas Romeris university

S U M M A R Y:  Protection of national minorities is a constituent part of the international 
protection of human rights. Although the League of Nations started to create protection of 
national minorities on the basis of treaties,  the protection of national minorities after the 
World War II was concentrated on the equality and  prohibition of discrimination. Univer-
sally applied international documents devoted to the protection of human rights directly or 
indirectly mentioned  the particular questions regarding national minorities: the Universal 
Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights 
(1966), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), UN Decla-
ration on Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (1992). The documents of regional 
application are of particular significance for the protection of national minorities as well: 
even though in a narrow sense, on the basis of Art.14 the European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms (1950) still remains a theoretical background for the 
protection of persons belonging to the  national minorities. European Charter for Regional 
or Minority Languages (1992) is a significant international treaty for the linguistic identity 
of a national minority while the Framework Convention for the Protection of National Mi-
norities (1995) is the main international document establishing special notions for national 
minorities. 

This article focuses on the international legal grounds that create the system of pro-
tection of national minorities. In this context the impact of general human rights on the 
protection of national minorities is briefly introduced. The analysis presented in the article 
confirms that international human rights law safeguards national minorities on the basis of 
equality and prohibition of discrimination in the context of general human rights that are 
supplemented by the special legal notions devoted to national minorities.

The article consists of four chapters. The first chapter introduces the particularities 
of the protection specialized by the League of Nations and the Permanent Court of Interna-
tional Justice. The second chapter focuses on the protection granted under United Nations 
documents. The third and fourth chapters analyze the regional documents adopted by the 
Council of Europe and by the Organization for Security and Co-operation in Europe. At 
the end of the article the conclusions that were arrived at on the basis of the analysis are 
presented.

K e Y  w o R d S :  NATIONAL MINORITIES, INTERNATIONAL PROTECTION OF HU-
MAN RIGHTS, LEAGUE OF NATIONS, UNITED NATIONS ORGANIZATION, COUN-
CIL OF EUROPE.
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Antižydiški pogromai, lenkų ir lietuvių konfliktai 
dėl pamaldų kalbos: dviejų kolektyvinio smurto 
tipų palyginimas

Darius Staliūnas 
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

S A N T R A U K A :  Šiame straipsnyje lyginami du kolektyvinio smurto tipai: antižydiški po-
gromai bei lenkų ir lietuvių konfliktai bažnyčiose XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Lietuvo-
je. Straipsnyje teigiama, kad tarp šių dviejų tipų smurto apraiškų yra tam tikro panašumo: 
jų dažniau būdavo politinių krizių ar bažnytinio autoriteto nuosmukio metu; be to, abiem 
atvejais grasinimai nužudyti paprastai nevirsdavo tikrove. Todėl galima manyti, kad socio-
logo Donaldo Horowitz’o teiginys „Iš gandų apie [būsimą] agresiją dažnai galima gana tiks-
liai spręsti apie būsimos agresijos dydį“ (Horowitz 2001: 87) nei vienais, nei kitais aptartais 
atvejais negali būti patvirtintas. Vis dėlto daugiau nustatyta skirtumų: pagrindinė konfliktų 
bažnyčiose paskata buvo nacionalizmas, o pogromų metu jis nevaidino didesnio vaidmens: 
nepakanta virsdavo pogromu dėl antijudaistinių nuostatų. Skyrėsi ir smurto pobūdis: po-
gromų atveju smurtas būdavo vienakryptis, t. y. žydai niekada nepuldavo krikščionių kaip 
grupės, be to, smurtas išplisdavo; tuo tarpu aptartieji lietuvių ir lenkų konfliktai paprastai 
neperžengdavo bažnyčių ribų, o smurtaudavo abi šalys.

PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  POGROMAI, KOLEKTYVINIS SMURTAS, LIETUVIAI, 
ŽYDAI, LENKAI. 

Įvadas

Viso ilgojo XIX šimtmečio metu Lietuvoje, palyginti su kitais imperijos regio-
nais, buvo nedaug kolektyvinio smurto prieš kurią nors visuomenės grupę pro-
trūkių. Vis dėlto tam tikrų kolektyvinio smurto apraiškų būta. Šiame straipsnyje 
palyginsime du tokio smurto tipus: kolektyvinį smurtą prieš žydus bei lietuvių 
ir lenkų konfliktus dėl pridėtinių pamaldų kalbos katalikų bažnyčiose. Pirmojo 
tipo incidentai paprastai vadinami pogromais1, nors ir antrojo tipo konfliktai to 

1 Pats terminas „pogromas“, kaip žinoma, pradėtas vartoti po 1881–1882 m. antižydiško 
smurto bangos Rusijoje ir tiek anuomet, tiek vėliau paprastai buvo vartojamas būtent 
antižydiškam smurtui Rytų Europoje apibūdinti.
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meto šaltiniuose kartais būdavo pavadinami šiuo terminu2.
Antižydiškas smurtas Rusijos imperijoje, taip pat ir Lietuvoje, jau 

yra tyrinėtojų nagrinėtas3. Ypač daug dėmesio skirta dviem didžiausioms 
pogromų bangoms 1881–1882 ir 1903–1906 m. Heinz Dietrich Löwe yra 
suskaičiavęs, kad carinėje Rusijoje daugiau kaip 95 proc. pogromų įvyko 
per ketverius metus (1881, 1882, 1905, 1906) (Löwe 2010: 177). Pagal įvai-
rius skaičiavimus, vien 1905 m. revoliucijos laikotarpiu Rusijos imperijoje 
įvyko 600–700 pogromų. Tiesa, Lietuva, kaip ir Lenkija bei Kuršas, buvo 
išskirtinė. Čia antižydiško smurto buvo labai nedaug. Lietuvoje per 1905 m. 
revoliuciją įvyko vos keli pogromai.

Nors kolektyviniam smurtui prieš žydus nuo 1881–1882 m. pogro-
mų bangos Rusijos imperijos pietuose prigijo specialus terminas, tačiau ši 
kolektyvinio savateismio apraiška turi daug panašumo su kitomis smurto 
formomis. Sekdami vokiečių sociologu Werneriu Bergmannu, pogromą 
suprantame kaip „vienpusišką, ne valdžios inicijuotą socialinės kontrolės 
formą, grupės vykdomą savateismį (angl. self-help by a group), kuris pa-
sireiškia tuomet, kai nesitikima, kad valdžia apsaugos šią grupę nuo kitos 
etninės grupės keliamo pavojaus.“ Be to, svarbu tai, kad pogromas nėra 
gerai organizuota veikla ir smurtas paprastai yra nukreiptas prieš visą kitą 
grupę, kuri esanti kolektyviai atsakinga (Bergmann 2011: 488). Šį W. Ber-
gmanno suformuluotą apibrėžimą dar papildysime laiko, masiškumo ir 
erdvės aspektais, kad atskirtume nedidelius buitinius konfliktus nuo po-
gromų. Šiame tyrime pogromu laikomi tokie prievartos veiksmai prieš kitą 
grupę, kurie trunka mažiausiai kelias valandas, juose dalyvauja bent kelios 
dešimtys smurtautojų ir prievarta vyksta arba masinio susibūrimo vietose 
(pavyzdžiui, turgaus aikštėje), arba išplinta tam tikroje gyvenamojoje vie-
tovėje. Nuo 1881 iki 1908 m. Lietuvoje būta apie dešimt kolektyvinio anti-
žydiško smurto atvejų, kurie klasifikuotini kaip pogromai4. 

2 Lietuvos lenkų tautinių demokratų (endekų) srovei priklausantis laikraštis „Dziennik 
wileński“ konfliktą Butrimonyse dėl pamaldų kalbos apibūdino kaip lietuvių surengtą 
pogromą prieš lenkus, žr. J. M. [?], Litwoman-pogromca, Dziennik wileński, 1907, nr. 77. 
Kalvarijoje lenkai esą taip pat gąsdino lietuvius, kad surengs jiems „pogromą“, žr. Seinų 
vyskupijos valdytojo raštą Kitatikių dvasinių reikalų departamentui, 1906 m. rugsėjo 23 
(spalio 6 d.), Rusijos valstybinis istorijos archyvas (toliau – RVIA), f. 821, ap. 2, b. 73, l. 74.

3 Pirmieji darbai lietuvių istoriografijoje: Sirutavičius, Staliūnas 2005; Ūdrėnas 2000: 349–
360. Taip pat žr. straipsnio autoriaus tekstus, kuriais remiamasi šiame tyrime.

4 Šiame straipsnyje aptarsime tik didesnio masto pogromus. Čia nepriskaičiuojami Rusijos 
kariuomenės dalinių 1915 m. įvykdyti pogromai, kuriuose vietiniai gyventojai suvaidino 
tik antraeilį vaidmenį.
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Lietuvių ir lenkų konfliktai dėl pridėtinių pamaldų kalbos5 taip pat 
yra etninio smurto apraiška, t. y. tokie fizinės prievartos veiksmai, kai puo-
lamoji grupė yra apibrėžiama pagal etninius kriterijus. Lygindami šio tipo 
kolektyvinio smurto apraiškas su pogromais, pabandysime išsiaiškinti, kuo 
šie du tipai panašūs ir kuo skiriasi. Panašumų atskleidimas parodys, kokios 
situacijos yra ypač palankios kolektyviniam smurtui atsirasti. Tuo tarpu 
skirtumai leis geriau suvokti lietuvių priešiškumo žydams ar lenkų ir lietu-
vių konflikto specifiką. Kartu toks lyginamasis požiūris leis geriau suvokti 
Lietuvos visuomenėje egzistavusią neformalią etninę hierarchiją.

Idėja palyginti šiuos du kolektyvinio smurto tipus nėra visiškai nau-
ja. Probėgšmais juos jau yra lyginęs lietuvių visuomenės veikėjas ir istorikas 
Mykolas Biržiška, kuriam lietuvių ir lenkų konfliktai dėl pamaldų kalbos 
atrodė kur kas baisesni nei antižydiškas smurtas Lietuvoje:

<...> retkarčiais, turgaus dieną ar jomarke, karščiau susiginčijus kuriam pirkėjui 
su pardavėju, įsismaginę bernai ir gaspadoriai kurį įpykusį žydą ir pakumščiuo-
davo („pamokė“) arba langus jam iškrušindavo. Tik visa tai nebuvo taip drama-
tiška, kaip gal kam iš tolo atrodė, kur kas mažiau reikšminga negu Alytaus ar 
kurios kitos parapijos tarpusaviniai lietuvių su „lenkais“ susirėmimai dėl lietuviš-
kųjų ir lenkiškųjų pamokslų, giesmių ar Evangelijų skaitymo (Biržiška 1952: 37).

Nesunku numanyti, kodėl M. Biržiškai susidūrimai dėl pamaldų kal-
bos atrodė baisesni nei kolektyvinis smurtas prieš žydus: apie juos lietuvių 
spauda rašė gerokai daugiau nei apie pogromus ir, kas dar svarbiau, jie buvo 
daug svarbesni lietuvių tautiniam judėjimui, nes iš esmės klausimas buvo 
tas, kuris nacionalizmas – lenkų ar lietuvių – įsigalės tam tikroje teritorijoje.

Šiame straipsnyje pirmiausia trumpai apžvelgsime antižydiško 
smurto protrūkius etninėje Lietuvoje, vėliau – tuos konfliktus tarp lenkų 
ir lietuvių, kurie išaugdavo į fizinį smurtą, ir tada palyginsime abu smurto 
tipus. Šiame tyrime remiamasi tiek istoriografija (ypač konfliktų dėl pamal-
dų kalbos aprašymais), tiek pirminiais šaltiniais: įvairiakalbe to meto peri-
odine spauda, teisėsaugos institucijų surinkta medžiaga, saugoma Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos archyvuose.

5 Pamaldų kalbos problema istoriografijoje aprašyta jau ne kartą: Merkys 2006: 332–377; 
Katilius 2012: 11–58, tačiau smurtas šiuose darbuose specialiai nenagrinėtas.
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Pogromai

1881–1882 m., kai per pietinę Rusijos imperijos dalį nuvilnijo pogromų 
banga, ir etninėje Lietuvoje paaštrėjo krikščionių ir žydų santykiai. Bent 
du susidūrimai atitinka pogromo apibrėžimą. Konfliktas Balbieriškyje 
(Marijampolės aps., Suvalkų gub.) prasidėjo panašiai kaip ir daugelis 
kitų antižydiškų incidentų Lietuvoje XIX a. 9-o dešimtmečio pradžioje: 
1881 m. rugsėjo 20 d. (n. st.) į religinę šventę susirinko minios katali-
kų6. Po pamaldų, apie trečią valandą, vienoje iš žydų parduotuvių kilo 
konfliktas atsiskaitant už prekes, kuris išaugo į apsistumdymą. Kadan-
gi iš pradžių žydų buvo daugiau, jie nuvijo valstiečius iki bažnyčios, 
tačiau šie čia greit „susigrupavo“, apsiginklavo „kas kuo galėjo“ ir puo-
lė žydus; šie išsibėgiojo. Tada valstiečiai ėmė siaubti žydų namus, dau-
giausia – buvusius prie turgaus aikštės: 25–30 žydų namų išmušti langai 
ir sulaužytos durys, sudaužyti baldai ir sugadinti kiti daiktai, gatvėse 
išmėtytos prekės. Kituose šaltiniuose minimi 57 nukentėję įvairios pa-
skirties žydų namai, taip pat ir sinagoga. Šis pogromas atspindi kai ku-
rias tipiškas krikščionių ir žydų kolektyvinio elgesio ypatybes: pirmieji, 
pajutę skriaudą, o kartais ir šiaip norėdami žydus „pastatyti į vietą“, pa-
vartodavo fizinę jėgą ne tik prieš konkrečius žydus, bet ir prieš kitus vie-
šoje erdvėje sutiktus šios etnokonfesinės bendruomenės narius, negana 
to, neretai smurtaudavo ir prieš žydų turtą, taip pat ir maldos namus. 
Tuo tarpu žydai kartais taip pat, pavartodami fizinę jėgą, kolektyviai 
gindavo skriaudžiamą bendratikį, tačiau, kiek yra žinoma, nesmurtau-
davo prieš kitus svetimos bendruomenės narius ir niekada nesiaubda-
vo krikščionių turto, jau nekalbant apie kulto pastatus. Akivaizdu, kad 
tokio skirtingo elgesio modelis buvo nulemtas ne tos aplinkybės, kad 
štetlyje dominavo žydai. Tiesiog žydai žinojo savo vietą. 

Antižydiškas smurtas galėjo išplisti ir gretimose vietovėse, visų pir-
ma – Prienuose, tačiau valdžia ėmėsi atsargumo priemonių – pagausino 
policininkų pajėgas. Tuomet, 1881 m. rudenį, šiame mieste pavyko išvengti 
masinio antižydiško smurto, tačiau 1882 m. rugpjūčio 3 d. (n. st.) pogro-
mas vis dėlto įvyko. Tą dieną religinės šventės proga miestelyje susirinko 
apie 4 000 valstiečių ne tik iš Prienų parapijos, bet ir iš Trakų bei Kalvarijos 

6 Byla „О безпорядках между евреями и христианами в посаде Бальвержишках 
Сувалкской губернии“, RVIA, f. 1405, ap. 80, b. 4364; Ha-tsfirah, 1881 spalio 6(18), no 
39, p. 307; М., Балвержишки, Сувалкской губ. (Корреспонденция «Русскаго Еврея»), 
Русский еврей, 1881 № 40, стб. 1577, ir kt.
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apskričių. Įvairiuose šaltiniuose pateikti įvykių aprašymai iš esmės sutam-
pa7. Kaip aprašo valdininkai, incidentas prasidėjęs turguje nuo konflikto 
tarp krikščionies ir žydės perkant obuolius ir jis galbūt nebūtų išaugęs į 
masinį smurtą, jei ne vienas žydas, trenkęs krikščioniui lazda. Iš pradžių 
buvo smurtaujama tik turgaus aikštėje, tačiau vėliau apie 300 valstiečių mi-
nia, apsiginklavusi akmenimis ir lazdomis ir pasidalijusi į grupes, pradėjo 
siaubti ir gretimas gatves. Pasak vieno liudijimo, smurtautojai dar labiau 
įsiaudrino pamatę miesto aikštėje gulinčią sukruvintą krikščionę moterį8. 
Iš valdžios surinktų duomenų, ypač gausių liudininkų parodymų ir spaudos 
korespondencijų matyti, kad buvo ne tik niokojamas žydų turtas (namai ir 
parduotuvės), bet ir naikinamos prekės, pasitaikė ir žydų turto pasisavini-
mo atvejų9. Nors prasidėjus smurtui žydai, gerai informuoti apie pogromus 
imperijos pietuose ir Varšuvoje, skubiai išsislapstė, tačiau kai kurie vis dėlto 
patyrė fizinį smurtą. 

Kitas didesnis antižydiško smurto proveržis Lietuvoje buvo po kelių 
dešimtmečių.

1900 m. per dvi Šiaurės Lietuvos apskritis – Šiaulių ir Panevėžio – 
nuvilnijo antižydiško smurto banga (Žaltauskaitė 2005: 79–98; Staliūnas 
2013). Tris kartus tas smurtas įgavo pogromui būdingus požymius: 1900 
m. birželio 4 d. – Konstantinavoje10, birželio 18 d. – Linkuvos miestely-
je; birželio 25 d. – netoliese buvusiame Pašvitinio miestelyje. Svarbiausia 
pogromų priežastis buvo konkretūs incidentai, atsitikę 1900 m. pirmoje 
pusėje Konstantinavoje (žinia apie mergaitės pagrobimą, žydų procesiją ir 
buitinis konfliktas tarp žydų ir kunigo darbininkų). Panevėžio ir Šiaulių ap-

7 Įvairių šaltinių, kuriuose pasakojami ir interpretuojami Prienų įvykiai, yra išlikę nemaža: 
byla „О еврейских безпорядках“, RVIA, f. 1405, ap. 82, b. 9007; Ha-melits, 1882 rugpjūčio 
10(22), no. 31; Ha-melits, 1884 kovo 16(28) no. 22, p. 384; byla „О еврейских безпоряд-
ках по Сувалкской губ.“, Rusijos Federacijos valstybės archyvas (toliau – RFVA), f. 102, 
2 skyrius, 1882, b. 280, d. 11; taip pat kitos publikacijos periodinėje spaudoje: Русский 
еврей, Kraj, Рассвет, Недельная хроника Восхода.

8 «Х. В.», Судебная хроника. Дело об антиеврейских безпорядках, бывших в г. Пренах 
3-го августа 1882 г., Русский еврей, 1884 № 18, стб. 25–26. Vėliau aiškinantis nebuvo 
nustatyta, kas į ją metė akmenį.

9 Byla „О еврейских безпорядках“, RVIA, f. 1405, ap. 82, b. 9007; byla „О еврейских 
безпорядках по Сувалкской губ.“, RFVA, f. 102, 2 skyrius, 1882, b. 280, d. 11; Vienos iš 
Trakų aps. apylinkių (numeris nenurodytas) taikos tarpininko raportas Vilniaus guberna-
toriui, 1882 m. rugpjūčio 8 d., Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 380, 
ap. 101, b. 4922, l. 195–196; Vladislavovo (Kudirkos Naumiesčio) ir Marijampolės aps. 
Suvalkų gub. žandarų viršininko raportai Varšuvos apygardos žandarų viršininkui, 1882 
m. rugpjūčio 7 d. ir 11 d., RFVA, f. 110, ap. 24, b. 1310, l. 410, 411. Liudininkų parody-
muose taip pat minima, kad viena žydė „išsipirko“ pasiūlydama smurtautojams pinigų.

10 Dabar – Vaškai, šis pavadinimas taip pat vartotas ir anuomet. 
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skričių valstiečiai ėmėsi smurto prieš žydus, nes, jų supratimu, buvo pada-
ryta skriauda, kurios niekas kitas (visų pirma – valdžia) neatitaisys ir žydų 
nenubaus. Minią mobilizavo nevaldomi gandai, kurie ne tik „informavo“ 
apie žydų nusikaltimus, bet ir drąsino valstiečius. Kadangi labiausiai buvo 
užgauti valstiečių katalikų religiniai jausmai, tai ir į laikiną veikimo ben-
druomenę juos sutelkė bendra religinė tapatybė. Smurtas nebuvo visiškai 
spontaniškas, ypač vėlesniuose pogromuose, nes jam buvo nusiteikiama, 
tačiau nėra jokių duomenų apie kokią nors organizuotą struktūrą, kuri būtų 
inspiravusi pogromus ir jiems vadovavusi. Nors pagrindiniai smurtautojai 
paprastai buvo iš visuomenės užribio grupių, tačiau plačiąja prasme šio-
se smurto akcijose dalyvaudavo visi valstiečių bendruomenės sluoksniai. 
Nors prieš pogromus žydai sulaukdavo grasinimų mirtimi, o po išpuolio 
Pamūšio kaime vienas žydas mirė, be to, pogromų metu kai kurie žmonės 
buvo lengvai sužeisti, tačiau smurto eiga leidžia padaryti nedviprasmišką 
išvadą, kad smurtautojai siekė žydus ne žudyti, bet pamokyti, – mušimu 
viešose vietose ir namų durų bei langų daužymu žydai ne tik buvo baudžia-
mi už tikras ar tariamas jų padarytas skriaudas, bet ir nubrėžiamos aiškios 
hierarchinės vietos visuomenės ribos: žydai viešajame gyvenime turi pa-
klusti katalikiškosios bendruomenės galios monopoliui.

Iš visų 1905 m. revoliucijos laikotarpio antižydiškosios prievartos 
epizodų išsiskiria Dusetų pogromas per 1905-ųjų Velykas (Staliūnas 2012a: 
54–88). Absoliučioje daugumoje liudijimų sakoma, kad tiesioginė pogro-
mo dingstis buvo naktį iš balandžio 16 į 17 d. Dusetose įvykęs gaisras, kurio 
metu daugiausia nukentėjo krikščionių namai ir ūkiniai pastatai. Dusetų 
gyventojai krikščionys įtarė, kad gaisro priežastis buvo padegimas, o kal-
tininkai – žydai. Tarp lietuvių paplito gandas, kad žydai sukėlė gaisrą siek-
dami „pamokyti“ tuos lietuvius, kurie ima verstis prekyba. Įpykę vietiniai 
krikščionys pareikalavo, jog žydai sinagogoje prisiektų, kad jie nekalti dėl 
šio gaisro ir kad, jei sužinos, kas kaltininkai, tuoj praneš krikščionims. Visa 
ši istorija liudija, kad abi šalys – tiek žydai, tiek lietuviai – gana panašiai 
įsivaizdavo, jei taip galima pasakyti, etninę hierarchiją bent jau tuo konkre-
čiu momentu. Lietuviai nesikreipė į valdžią, kad ši vienu ar kitu būdu išsi-
aiškintų, kas kaltas. Vietoj to vietiniai valstiečiai manė turį teisę nurodyti 
kitai grupei – žydams, – ką šie privalo padaryti (prisiekti sinagogoje). Žydai 
tokiam diktatui pakluso, o tai rodė, kad bent jau tam tikru mastu jie pripa-
žino, jog valstiečiai yra stipresnioji grupė. Prie bendros revoliucinės suiru-
tės, apėmusios daugelį Lietuvos vietovių, Dusetose dar prisidėjo ir tai, kad, 
anot lietuviškosios spaudos, treji metai iš eilės buvo blogas linų, kurie čia 
buvo pagrindinis pajamų šaltinis, derlius. Politinių nacionalizmo elementų 
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šiame incidente sunku įžvelgti. Pogromo eiga beveik visuose šaltiniuose ap-
rašoma maždaug vienodai. Po pamaldų susirinkusi minia pirmiausia ėmėsi 
naikinti žydų turtą. Nukentėjusių žydų advokatas pogromą teisme aprašė 
taip: „<...> nieko neliečia, visiems leidžia pabėgti ir pasislėpti, tik turtą plė-
šia“. Tik sulaukę pasipriešinimo, ypač šaudymo, pogromo dalyviai nukreipė 
savo pyktį į pačius žydus. Kaip rašė „Lietuvių laikraštis“, žydų šaudymas 
„dar labiau įpykino piktdarius“11. Šis perėjimas nuo žydų turto naikinimo 
prie smurto prieš asmenis atitinka bendrą antižydiškų ekscesų Rusijos im-
perijoje schemą: prievarta prieš asmenis paprastai kildavo tada, kai žydai 
peržengdavo nusistovėjusias „žaidimo taisykles“ ir pradėdavo naudoti šau-
namuosius ginklus (Klier 2002: 166; Surh 2010: 282, 293). „Ha-tsfirah“ ko-
respondento atsiųstame pogromo aprašyme teigiama, kad vietiniai valstie-
čiai pavirto „laukiniais žvėrimis“ ir plėšė žydų turtą bei siaubė jų namus12. 
Kadangi daugiausia šaudyta buvo iš Abraomo Barono namo, tai čia ir įvyko 
didžiausia šio incidento drama – dalis valstiečių kopėčiomis užlipo į antrą 
aukštą, iš kur buvo šaudyta, nustūmė du ten buvusius šeimininko sūnus – 
Leibą bei Yitzchaką ir pastarąjį kirvio smūgiu nužudė. Dar keli žydai buvo 
sužeisti. Labiausiai tikėtiną pogromo pabaigos versiją pateikė „Lietuvių lai-
kraštis“. Anot šio leidinio, štai kokia buvusi pogromo dalyvių reakcija po Y. 
Barono nužudymo: „Teip atsitikus parsigandę kerštininkai kuo greičiausiai 
spruko iš miestelio ir prisivijo kitus žmones, kurie iš baimes pulkeliais grįžo 
namo.“13 Labai panaši pogromo pabaigos versija užfiksuota ir oficialiame 
kaltinime14. įdomiausia, kad būtent tokią šių įvykių versiją galima perskai-
tyti ir Y. Barono antkapio įraše15. Šių liudijimų iš tiesų pakanka, kad būtų 
galima tvirtinti, jog smurtautojai neketino žudyti žydų ir atsiradus pirmajai 
aukai patys išsigando to, ką padarė.

Konfliktai dėl pridėtinių pamaldų kalbos katalikų
bažnyčiose

Kolektyvinio smurto taikiniai XIX a. Lietuvoje buvo ne tik žydai, bet ir kitos 
etninės ar etnokonfesinės grupės. Lietuvių ir lenkų konfliktų dėl pridėtinių 
pamaldų kalbos Katalikų bažnyčioje atveju turime reikalą ne su pavieniais 

11 Dusetų Agaras [A. Macijauskas], Dusetiškių kerštas, Lietuvių laikraštis, 1905, nr. 34, p. 485.
12 M. Vaits, Ha-pra’ot be-dusiat, Ha-tsfirah, 1905, no. 82.
13 Dusetų Agaras [A. Macijauskas], Dusetiškių kerštas, Lietuvių laikraštis, 1905, nr. 34, p. 

485–486.
14 Kaltinamojo akto kopija, RVIA, f. 1405, ap. 108, b. 6519, l. 41.
15 Kapas išlikęs iki šių dienų Dusetų kapinėse.
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atvejais, bet su nevienkartiniais Vilniaus ir Seinų vyskupijose vykusiais 
konfliktais, kurie neretai išaugdavo ir į kolektyvinį smurtą. Iš tiesų susidū-
rimų bažnyčiose ar šalia jų Lietuvoje įvykdavo gana dažnai. Gali būti, kad 
pirmieji tokie konfliktai dėl pamaldų kalbos įvyko jau 1889 m. pabaigoje 
(Ūdrėnas 2000: 435). 1908 m. Suvalkų gubernatorius tuos susidūrimus tarp 
lenkų ir lietuvių net vadino chroniškais16.

Kaip žinoma, pridėtines pamaldas sudaro Evangelijos skaitymai, 
pamokslai, suplikacijos, rožinys, Graudūs verksmai, procesijų giedojimai, 
gegužinės, birželio ir spalio mėnesių pamaldos. Skirtingai nuo liturgijoje 
vartojamos lotynų kalbos, vadinamosiose pridėtinėse pamaldose buvo ga-
lima vartoti vietines kalbas. Lietuvoje daug kur, net tose vietovėse, kuriose 
absoliučią daugumą sudarė lietuviškai kalbantys tikintieji, pridėtinėse pa-
maldose vyravo lenkų kalba. XIX a. pabaigoje vis daugiau kunigų, vadovau-
damiesi moderniojo nacionalizmo ideologija ir atsižvelgdami į daugumos 
tikinčiųjų kasdieniame gyvenime vartojamą kalbą, pradėjo per pridėtines 
pamaldas vis plačiau vartoti lietuvių kalbą. Kartais toks lietuvių kalbos var-
tojimo sferos išplėtimas bažnyčioje nesukeldavo jokios neigiamos lenka-
kalbių parapijiečių reakcijos; kitais atvejais į aukštesnes bažnytines instan-
cijas pasipildavo skundai, tačiau nesutarimus išspręsdavo dvasininkai. Vis 
dėlto dalis konfliktų sustiprėdavo ir išaugdavo į kolektyvinį smurtą.

Aprašyti tokio smurto eigą, o kartais netgi nustatyti, kas buvo puo-
lančioji, o kas – nukentėjusioji šalis, yra sudėtinga, nes lietuviškoji peri-
odinė spauda kaltindavo lenkus, o šie, žinoma, lietuvius. Vis dėlto bent 
bendrais bruožais galime aptarti svarbesnius konfliktus, o pradėsime nuo 
Seinų vyskupijos17.

Lazdijuose 1896 m. vasario 16 d., kaip rašė įtakingas lietuvių tautinio 
judėjimo veikėjas Kazys Grinius „Ūkininke“, konfliktas prasidėjo lietuviams 
supykus ant lenkų už tai, kad šie trukdė giedoti lietuviškai. Apsižodžiavi-
mas po pamaldų perėjo į muštynes. Iš pradžių geriau sekėsi lietuviams, o 
vakarop, kai dauguma lietuvių jau buvo išsiskirstę po aplinkinius kaimus – 
lenkams18. Tuo tarpu tų pačių metų rugsėjo 2 d., anot lenkių parapijiečių, 
lietuviai akmenimis mėtė į lenkų namų sienas bei langus ir padarė nemažų 

16 Ūdrėnas, 2000: 438; 1908 m. Suvalkų gub. ataskaita, Vyriausias senų aktų archyvas (toliau –
VSAA), KWGG, 6478, k. 35.

17 Aprašant visus incidentus Seinų vyskupijoje daugiausia remiamasi minėtu Algimanto Ka-
tiliaus tyrimu. Jis toliau nebebus nurodomas, o minimi tik papildomi šaltiniai.

18 Kerėpla [Kazys Grinius], Lazdijai, Ūkininkas, 1896, nr. 10, p. 78–79. Čia dar rašoma, kad 
lenkai pasitelkė į pagalbą žydus ir rusus. Tokią informaciją reikėtų vertinti labai atsargiai, 
ypač kai nėra kitų šaltinių.



111

a n t i ž y d i Š K i  p o g r om a i ,  L E n K ų  i r  L i E t u v i ų  Ko n f L i K ta i  d ė L  pa m a L d ų  K a L b o s :
d v i E j ų  Ko L E K t y v i n i o  s m u rt o  t i p ų  pa Lyg i n i m a s

nuostolių19. Kitame skunde sakoma, kad lietuviai lenkus mušę ne tik baž-
nyčioje ar prie jos, bet ir miestelio gatvėse20. 1896 m. spalio 26 d. Simne 
muštynės nekilo tik todėl, kad įsikišo policija. 1899 m. muštynės, dėl kurių 
vyskupas Antanas Baranauskas kaltino lietuvius ir vietinius dvasininkus, 
kilo Veisiejuose. 1899 m. spalio 17 d. keli lietuviai, turėję revolverius, grasi-
no lenkams mirtimi; spalio 20 d. čia didesnių neramumų išvengta tik todėl, 
kad miestelyje atsitiktinai pasirodė kazokų būrys, – iki tol lietuviai neketi-
no paklusti vietiniams policininkams; tų pačių metų gruodžio 19 d. lenkai 
bažnyčioje buvo sumušti ir išvyti iš bažnyčios21. 1903 m. lenkai trukdė vi-
karui Antanui Staniukynui lietuviškai kalbėti rožinį Beržininkų bažnyčioje, 
ir galų gale jis buvo perkeltas į kitą parapiją. Nors tais pačiais metais vietos 
klebonas Tomas Kedys perspėjo, kad, įvedus lietuvių kalbą, gali kilti kruvi-
nos muštynės, tačiau 1904 m. vyskupijos administratorius prel. J. Antana-
vičius leido vartoti ir lietuvių kalbą. Lietuviams pradėjus giedoti, tuoj tą pat 
pradėdavo daryti ir lenkai. Galų gale po vienų pamaldų 1904 m. rugpjūčio 
29 d. (n. st.) lenkai apmėtė lietuvius akmenimis, ir incidentą sustabdė tik 
įsikišusi policija. Kita kartą pasekmės buvo skaudesnės. Kaip buvo rašyta 
„Vilniaus žiniose“, lenkams užpuolus buvo sužeista 18 lietuvių, „iš kurių ke-
turios ypatos su skylėtais pakaušiais vos gyvos teišliko“22. 1906 m. rugpjūčio 
27 dieną (rugsėjo 9 d.) konfliktas įvyko Kalvarijos bažnyčioje, jo metu taip 
pat buvo sužeista keliolika asmenų. Lietuviškojoje spaudoje buvo tvirtina-
ma, kad lenkams šiuo atveju talkino ir kareiviai. Vėliau lietuvių spaudoje 
lenkai buvo kaltinami, kad išmušė langus vietos kunigo ir vargonininko 
namuose23. Valdininkų susirašinėjime minima, kad muštynės persikėlė ir 
į gatvę24. Šioje bažnyčioje konfliktų buvo ir vėlesniais metais, viršų paim-
davo tai vieni, tai kiti. Vienas didesnių incidentų atsitiko 1909 m. vasario 

19 Lazdijų parapijos lenkių prašymas vidaus reikalų ministrui, 1898 m. sausio 12 d., RVIA, f. 
821, ap. 2, b. 73, l. 10–11.

20 Lazdijų parapijos lenkių prašymas imperatorei, 1898 m. vasario 15 d., RVIA, f. 821, ap. 2, 
b. 73, l. 6–7.

21 Suvalkų gubernijos žandarų valdybos viršininko 1899 m. lapkričio 15 d. rašto, adresuoto 
Policijos departamentui, kopija; Varšuvos generalgubernatoriaus 1900 m. sausio 16 d. raštas 
einančiam vidaus reikalų ministro pareigas D. Sipiagin’ui, RVIA, f. 821, ap. 2, b. 73, l. 15–17, 
25. A. Baranauskas taip įvykių nedramatizavo. Seinų vyskupo 1900 m. kovo 3 d. rašte D. Si- 
piaginui teigiama, kad lietuviai „lenkus išstūmė iš bažnyčios“: RVIA, f. 821, ap. 2, b. 73, l. 29–30.

22 Valentas [?], Kodėl uždarė Beržininkų bažnyčią, Vilniaus žinios, 1905, nr. 81; 
Политический обзор, 1918: 52.

23 Lietuvis [?], Kalvarija, Šaltinis, 1907, Nr. 22, p. 344.
24 Marijampolės ir Kalvarijos apskričių žandarų valdybos viršininko pranešimai Policijos 

departamentui, 1906 m. rugpjūčio 27 d. ir 1907 m. spalio 8 d.; Suvalkų gubernatoriaus 
1908 m. vasario 8 d. pranešimas Policijos departamentui, RVIA, f. 821, ap. 2, b. 73, l. 43, 
119, 146–147 (kita šio dokumento kopija: RVIA, f. 821, ap. 2, b. 79, l. 70–73).
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22 d., tuokart bažnyčioje lietuviai primušė lenkus25. 1907 m. gegužės 5 d. 
muštynės įvyko ir Liubave. Pagal lietuvių versiją (kurią išsakė vietinis kle-
bonas), penkiasdešimties lenkų būrys užpuolė bažnyčios tarnų namą, kur 
zakristijono bute buvo keliolika lietuvių; pagal lenkų versiją („Tygodnik Su-
walski“), lietuviai tame name sumušė lenkų parapijiečių vadovą ir šiam į 
pagalbą atskubėjo jo tautiečiai26. Vištytyje, kai 1909 m. pagaliau po kelis de-
šimtmečius trukusių lietuvių prašymų buvo sureglamentuotas lenkų ir lie-
tuvių kalbų vartojimas, tai sukėlė didelį lenkų nepasitenkinimą: susirinkę 
prie klebonijos jie šaukė: mes lietuviams neleisime giedoti bažnyčioje; tegul 
tik pabando giedoti bažnyčioje, mes juos išmesime; mes juos sumušime, 
kraują praliesime, bet savo bažnyčios neatiduosime; bažnyčia mūsų, žemė 
mūsų lenkiška, klebonija mūsų, kapinės mūsų, lietuviams neleisime jose 
laidoti. Vieno incidento metu smurtautojus, nepaklususius vietos valdžios 
atstovams, įstengė sutramdyti tik pasieniečiai. Valdininkų susirašinėjime 
minima, kad smurtauta ne tik bažnyčioje, būta ir vienas kitų užpuolimų 
naktį, akmenų mėtymo, langų daužymo atvejų. Vieno tokio užpuolimo 
metu lietuvis, nematydamas, kas per žmonės susirinko prie jo namų, iššovė 
iš revolverio ir nušovė lenką27.

Tiek lietuviškojoje, tiek lenkiškojoje spaudoje buvo plačiai aprašyti ir 
keli incidentai, kilę Vilniaus vyskupijoje. Butrimonių atvejis šia prasme yra 
tipiškas, nes lietuviškoji spauda kaltę dėl muštynių suvertė lenkams: „Ne-
trukus ginčai perėjo į peštynes. Lietuviai, lenkų stumdomi, galų gale nebe-
teko kantrybes. Kažin kas surikęs: „Jie nori mus išvaryt ne tik iš bažnyčios, 
bet ir iš mūsų namų! Vyrai! Argi mes pasiduosim?“ Ir inerzinti, užgauti, 
netekę kantrybes lietuviai šokę į savo priešininkus taip smarkiai, kad nors ir 
daugiau anų buvę, bet visus įveikę, visus išvaikę. Kraujas pasipylė vienoj ir 
antroj pusėj.“28 Tuo tarpu lenkų spauda tvirtino, kad lietuviai, vedami savo 
klebono, čia surengė lenkams „pogromą“, kurio metu 8 lenkams buvusios 
padarytos „kraujuojančios žaizdos“, o lengvai sužeistų buvę gerokai dau-

25 Suvalkų gubernijos žandarų valdybos viršininko pranešimas Policijos departamentui, 
1909 m. vasario 28 d.; Suvalkų gubernatoriaus pranešimas Kitatikių reikalų departamen-
tui, 1909 m. balandžio 19 d., RVIA, f. 821, ap. 2, b. 79, l. 51, 68.

26 Emde [?], Z Suwalskiego, Tygodnik Suwalski, 1907, no. 20, s. 5; Kazimierz Zaleski, Pols-
ko-litewskie waśnie w parafji lubowskiej, ibid., no. 25, s. 5–6; Bezstronny [?], Jeszcze w 
sprawie lubowskiej, ibid., no. 26, s. 6–7.

27 Suvalkų gubernijos žandarų valdybos viršininko pranešimas Policijos departamentui, 
1910 m. kovo 27 d.; Varšuvos generalgubernatoriaus kanceliarijos vicedirektoriaus 1910 
m. gegužės 5 d. raštas Kitatikių reikalų departamentui, RVIA, f. 821, ap. 2, b. 79, l. 118–
119, 124–127. 

28 J. Gintautas, Kaip Butrimoniečiai gynėsi nuo lenku. 1906–1907 metais, Viltis, 1912, nr. 48.
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giau29. 1910 m. lietuviškai giedantys maldininkai buvo užpulti prie Joniš-
kio bažnyčios, viena moteris buvo smarkiai sužeista. (Ūdrėnas 2000: 444) 
Laikraštyje „Viltis“, kuriame apie tautinius santykius Vilniaus vyskupijoje 
buvo rašoma daugiausiai, teigiama, kad 1912 m. Eišiškėse lenkai „auklėjo“ 
lietuvius ne bažnyčioje ar šalia jos, bet miestelyje: „Gruodžio 22 d., turgaus 
dieną, lenkberniai vaikščiojo po miestelį būriais, kabinėjosi prie lietuvių, 
norėdami gaut priežasties jų primušti. Aš pats mačiau, kaip keli lenkberniai 
davė per galvą vienam iš Gilviniškių sodžiaus ūkininkui. Jie, priėję prie jo, 
tarė: „Ką, jūs norite „Litvą“ įvesti bažnyčion?“ Tas atsakė: „Jūs meldžiatės 
savaip, tai kodėl gi mes, lietuviai, negalime melsties lietuviškai.“ „A, tu taip 
kalbi, – atsiliepė vienas lenkbernis, – muškit jį.“ Ir ėmė duoti jam per galvą. 
Lietuvis vos spėjo mušamas išsprukti ir pasislėpti.“ Toje pačioje publikaci-
joje teigiama, kad lietuviai išgirdę ir tokius grasinimus: „Tegu tik pamėgina 
lietuviai giedoti bažnyčioj lietuviškai, tuoj nebeteks gyvybės.“ O viena lie-
tuvė, sugauta mieste, išvengė sumušimo, nes pasisakė esanti lenkė30. Rodū-
nioje, kur lietuvių parapijiečių buvo mažuma, konfliktas pasidarė nuolati-
nis. Siekiui vartoti lietuvių kalbą bažnyčioje pasipriešino lenkai. 1911 m. 
lenkai tikrindavo, su kokiomis maldaknygėmis lietuviai eina į pamaldas, 
šaukdami, kad net, jei reikės, kraują pralies, bet sustabdys klebono sakomą 
pamokslą šventoriuje31. 1912 m. vasarą lietuviai buvo sumušti po pamaldų. 
Kaip buvo paskelbta „Viltyje“, smurtautojai draskė ir mindė lietuviškas mal-
daknyges, ne kartą grasino užmušią oponentus32. 

Apibendrinimas

Panašumai

Aptariant kolektyvinio smurto priežastis abiem atvejais galima įžvelgti 
tam tikrų bendrų bruožų, būdingų ir ne tik čia aptartosioms smurto ap-
raiškoms. Pirmiausia, kad būtų imtasi savateismio, reikia tradicinio auto-
riteto nuosmukio. Politinė krizė ar valdžios autoriteto nuosmukis sukuria 
palankias kolektyvinio smurto prieš žydus sąlygas. Kolektyvinio smurto 
protrūkiai katalikų bažnyčiose šiuo požiūriu nebuvo panašūs į aptartuosius 

29 J. M. [?], Litwoman-pogromca, Dziennik wileński, 1907, nr. 77.
30 V. M. [?], Lietuvių padėjimas Vilniaus vyskupijoje, Viltis, 1912, nr. 2. Taip pat žr. Merkys, 

2006: 364.
31 N. Sabaliausko pranešimas K. Michalkevičiui, 1911 m. rugpjūčio 8 d., LVIA, f. 604, ap. 1, 

b. 10204, l. 218–219; Merkys 2006: 421.
32 Kraujo praliejimas Rodunios bažnyčioje (nuo savo korespondento), Viltis, 1912, nr. 87; 

Merkys 2006: 422. Lenkiškojoje spaudoje ši istorija buvo vadinama lietuvių provokacija.
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pogromus. Tokiais atvejais didesnio pasipriešinimo valdžios atstovams, kai 
šie bandydavo įvesti tvarką, nebūdavo, nors būta atvejų, kai nepaklausy-
ta vietos valdžios atstovų. Nematyti jokio tokių konfliktų suintensyvėjimo 
per 1905 m. revoliuciją ir nepanašu, kad šie incidentai būtų buvę glaudžiai 
susiję su civilinės valdžios autoriteto nuosmukiu. Tačiau šiuo atveju susi-
duriame su kitos galios institucijos – Katalikų bažnyčios, tiksliau sakant, 
dvasininkijos autoriteto nuosmukiu. Kaip rašyta „Viltyje“ po Rodūnios įvy-
kių, „čia tarytum nebeveikia jokie įstatymai — nei Dievo, nei bažnyčios, 
nei valstybės“33. Konfliktuojančios šalys yra linkusios paklusti tik saviems 
dvasininkams, o oponuojančios šalies pozicijas ginantys kunigai gali ir nu-
kentėti. Aktyvesni lietuvių kunigai, tokie kaip Stanislovas Stakelė, kartais 
netgi būdavo sumušami34. Dar dažnesnis elgesys buvo pamaldų, vykstančių 
ne ta kalba, trukdymas šūkaujant ar giedant kita kalba, o tai taip pat rodė 
nepagarbą dvasininkui.

Tiek prieš pogromus Lietuvoje, tiek vykstant nesutarimams dėl pridėti-
nių pamaldų kalbos, oponentai sulaukdavo grasinimų. Abiem atvejais pasitai-
kydavo ir grasinimų mirtimi. Be čia jau cituotų atvejų, tokių grasinimų buvo 
ir daugiau. Jau minėto kun. Stakelės sumušimo atveju lenkai grasino „nušluoti 
lietuvius nuo žemės paviršiaus“35. Tačiau nors konfliktai bažnyčiose taip pat 
pareikalavo aukų36 ir buvo nemaža sužeistų, smurtautojų veiksmuose, kaip ir 
pogromų atveju, sunku įžvelgti apgalvotą ketinimą žudyti. Todėl galima many-
ti, kad sociologo Donaldo Horowitz’o teiginys „Iš gandų apie [būsimą] agresiją 
dažnai galima gana tiksliai spręsti apie būsimos agresijos dydį“ (Horowitz 2001: 
87) nei vienu, nei kitu aptartu atveju negali būti patvirtintas. 

Skirtumai

Vis dėlto akivaizdu, kad šiais dviem atvejais skiriasi pagrindinės tarpetni-
nės įtampos didėjimo ir virtimo kolektyviniu smurtu priežastys. Pogromų, 
įvykusių Lietuvoje, atvejais nacionalizmas, ypač etnokultūrinis jo aspektas, 
tikrai nevaidino svarbiausio vaidmens37. Tuo tarpu konfliktus katalikų baž-

33 J. K. [?], Kas čia kaltas?, Viltis, 1912, nr. 90.
34 Žr. bylą „Переписка c Виленским полицейским управлением и управляющим 

канцелярией Виленского генерал-губернатора по делу о нанесении побоев 
жителями-поляками селения Бинякони ксендзу-литовцу Стокяло“, LVIA, f. 446, ap. 
6, b. 906. 

35 LVIA, f. 446, ap. 6, b. 906, l. 4.
36 Vištytyje 1909 m. birželio 9 dieną lietuvio užpuolimo metu buvo nušautas užpuolikas.
37 Ekonominio nacionalizmo apraiškų matome Dusetų pogrome, tačiau ne jos buvo svarbi-

ausia paskata nepakantai virsti kolektyvine prievarta.
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nyčiose lėmė kaip tik didėjanti tautinė savimonė. Nors kartais ir viena, ir 
kita šalis (ypač lietuviai) apeliuodavo į konfesionalizacijos svarbą, papras-
tai tariant, teigė, kad tikintieji turi suprasti, kas yra sakoma per pamaldas, 
tačiau akivaizdu, kad lemiamą reikšmę šiam konfliktui kilti ir aštrėti turėjo 
tautiškumo stiprėjimas. Nedominuojančių tautinių grupių nacionalizmas, 
kaip žinoma, Vidurio ir Rytų Europoje buvo etnolingvistinio pobūdžio, tai 
yra esminiu priklausymo tautai kriterijumi laikyta kalba. Institucijų, galin-
čių veiksmingai įtvirtinti tautiškumą, buvo nedaug. Iki pat 1905 m. revoliu-
cijos, norint mokytis lenkiškai ar lietuviškai, reikėjo eiti į nelegalias moky-
klas. Tiesa, po 1905 m. revoliucijos padėtis pasikeitė ir atsirado mokyklų, 
kurių mokomoji kalba buvo lenkų ar lietuvių. Kita institucija, kuri galėjo 
daryti didelę įtaką akultūracijos ar net asimiliacijos procesams, buvo Baž-
nyčia. Tai puikiai suprato tiek lietuvių, tiek lenkų nacionalistai, tarp kurių 
svarbų vaidmenį vaidino ir kunigai, o palaipsniui tas tautinės (lietuviškai 
kalbančios) Lietuvos ar tautinės (lenkiškai kalbančios) Lenkijos suvokimas 
plito ir liaudies masėse. Labai aiškių šios ideologijos atspindžių matome 
ir čia aprašytuose konfliktuose. Vištytyje lenkai sakė neleisią vykti lietu-
viškoms pamaldoms, nes čia „žemė lenkiška“, o Eišiškėse klausė lietuvių, 
kodėl jie norintys „Litvą“ įvesti. Butrimonyse lietuviai bandė mobilizuotis, 
nes, išvarę juos iš bažnyčios, lenkai galį išvaryti lietuvius ir iš namų. Kitaip 
tariant, vienos ar kitos kalbos įsitvirtinimas bažnyčioje simbolizuoja ir tos 
kalbos vyravimą parapijoje, o kartu ir parapijos priklausymą vienai iš tauti-
nių teritorijų – Lietuvos arba Lenkijos. 

Kitas esminis pogromų ir kolektyvinio smurto, susijusio su pridėti-
nių pamaldų kalba, skirtumas yra tas, kad pastaruoju atveju iš anksto ne-
būdavo aišku, kuri grupė galės įvesti „savo tvarką“, o kuri taps kolektyvinio 
smurto auka. Nors įvairūs šaltiniai (pavyzdžiui, lietuviškoji ir lenkiškoji 
spauda) įvykius dažnai interpretuodavo priešingai, t. y. lenkiškieji laikraš-
čiai rašė, kad smurtavo lietuviai, lietuviškieji – kad lenkai, tačiau akivaiz-
du, kad būta ir tokių atvejų, kai lietuviai tapdavo užpuolimo aukomis, ir 
tokių, kai kiekybinė persvara buvo jų pusėje ir todėl labiau nukentėdavo 
lenkai. Vadinasi, lenkų ir lietuvių konfliktų bažnyčiose atvejais abi grupės 
manydavo turinčios teisę įvesti „savo tvarką“ jėga. Neatsitiktinai dažnai tie 
fiziniai susidūrimai vadinami tiesiog muštynėmis. Sunkiai galime įsivaiz-
duoti panašius žydų ir krikščionių santykius. Žinoma, būdavo atvejų, kai 
žydai kolektyvinėmis pastangomis imdavosi prievartos prieš jiems kokią 
nors realią ar tariamą skriaudą padariusius krikščionis, kaip antai 1881 m. 
Balbieriškyje, tačiau kiek yra žinoma, smurtinė iniciatyva paprastai kilda-
vo tarp krikščionių, ir nežinoma atvejų, kad žydai būtų smurtavę apskritai 
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prieš krikščionis, o ne prieš konkrečius konflikte dalyvavusius asmenis. Jie 
puikiai suvokė, kad valstybėje, kurioje jie yra viena labiausiai diskriminuo-
jamų etninių grupių ir kurios visuomenėje paplitusios judofobinės nuosta-
tos, visi jų kolektyvinės prievartos veiksmai gali labai greitai atsisukti prieš 
juos pačius. Kitaip tariant, žydai tarsi „žinojo savo vietą“. 

Dar vienas ryškus skirtumas yra susijęs su smurto aukomis. Pogromų 
atvejais paprastai kentėdavo visa žydų bendruomenė, kitaip tariant, taikytas 
kolektyvinės atsakomybės principas. Konfliktų dėl pamaldų kalbos atvejais 
tiek pačiose bažnyčiose, tiek šventoriuose ar kur kitur smurtautojų auko-
mis dažniausiai tapdavo konkretūs asmenys, kurie buvo tiesiogiai prisidė-
ję prie įsivaizduojamos skriaudos padarymo (agitacija, giedojimu, kunigo 
pertraukimu, įžeidinėjimu ir pan.). Kitaip būti ir negalėjo. Lietuvoje dažnai 
nebuvo paprasta atskirti lenką nuo lietuvio. Ilgus amžius lenkų kalba buvo 
vyraujanti tiek aukštuomenės, tiek Katalikų bažnyčios kalba, todėl neretas 
lietuvis bent šiek tiek mokėjo ir lenkiškai (pavyzdžiui, maldas). O etniniu 
požiūriu mišriuose regionuose lenkais save laikantys gyventojai neretai mo-
kėjo ir lietuviškai. Galų gale reikia nepamiršti, kad XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje masių nacionalizacijos procesai buvo dar toli gražu nepasibaigę, 
taigi neretai, perfrazuojant Eugene’ą Weberį, buvo neaišku, kuo taps vals-
tiečiai – lenkais ar lietuviais. Būtent todėl šiais atvejais kolektyvinis smurtas 
labai retai išplisdavo už bažnyčios ar jos aplinkos ribų38. Labai būdingi šia 
prasme „Viltyje“ aprašytieji įvykiai Eišiškėse: viena lietuvaitė išvengė smur-
tautojų užpuolimo, nes pasisakė esanti lenkė (suprantama, kad tai ji turėjo 
pasakyti lenkiškai); kitas lietuvis turėjo bėgti nuo smurtautojų, nes neslėpė 
pasisakąs už galimybę vartoti lietuvių kalbą bažnyčioje. Taigi matome, kad 
smurtautojai turėjo pirmiausia „apklausti“ būsimas aukas, nes kitaip atskir-
ti lenką nuo lietuvio buvo sunku ar net neįmanoma. Panašių klausimų dėl 
žydų paprastai nekildavo.

Šaltiniai

Periodiniai leidiniai

Dziennik wileński, 1906–1907.

38 Vienas iš nedaugelio tokių atvejų įvyko Vištytyje – čia buvo išdaužyti lietuvių giesmininkų 
langai. „Tygodnik Suwalski“ rašė, kad lietuviai Kalvarijoje užpuldinėja tautiškai susipratu-
sius lenkus: Bezstronny [?], Jeszcze w sprawie lubowskiej, Tygodnik Suwalski, 1907, no. 27, 
s. 7.
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Ha-melits, 1960–1904.
Ha-tsfirah, 1862–1934.
Kraj, 1882–1909.
Lietuvių laikraštis, 1904–1906.
Šaltinis, 1906–1915.
Tygodnik Suwalski, 1906–?
Ūkininkas, 1890–1905. 
Vilniaus žinios, 1904–1909. 
Viltis, 1907–1915. 
Восход, 1881–1906.
Рассвет, 1879–1883.
Русский еврей, 1879–1884.
 

Archyvai

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

f. 380 Vilniaus civilinio gubernatoriaus kanceliarija 
f. 446 Vilniaus teismo rūmų prokuroras 
f. 604 Vilniaus Romos katalikų vyskupystės dvasinė konsistorija

Rusijos Federacijos valstybinis archyvas

f. 102 Policijos departamentas 
f. 110 Atskirojo žandarų korpuso štabas

Rusijos valstybinis istorijos archyvas

f. 821 Kitatikių dvasinių reikalų departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
f. 1405 Teisingumo ministerija

Vyriausias senųjų aktų archyvas

KWGG Varšuvos generalgubernatoriaus kanceliarija
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Anti-Jewish Pogroms and Polish-Lithuanian 
Conflicts on Language in Churches: 
A Comparison of Two Cases of Collective Violence

Darius Staliūnas 
Lithuanian Institute of History, Vilnius 

S U M M A R Y:  This article deals with the comparison of two forms of collective violence, 
which took place in the 19th century Lithuania, namely anti-Jewish pogroms and Polish-Li-
thuanian conflicts in churches. It is claimed that there were some similarities between these 
two types of violence. In both cases such violence occurred most often in situations when 
the authority of either political institutions or Catholic church diminished. Moreover, in 
both cases threats to kill as a rule were not put into practise and this allows to conclude that 
Donald Horowitz‘s thesis that „rumors of aggression is often a reliable predictor of the ma-
gnitude of the aggression to follow“ cannot be confirmed in either of these two cases. But at 
the same time, it should stressed that there were more differences between these two cases. 
First of all, in Polish-Lithuanian conflicts on the language of auxiliary services in Catholic 
churches the main trigger was nationalism, which did not play a significant role during po-
groms, while anti-Judaism was the cause that turned hatred into pogroms. The character of 
violence differed significantly as well: during pogroms it was unilateral, Jews never assaulted 
Christians as a group and violence usually spread in the inhabited areas while Polish-Li-
thuanian conflicts discussed in this article usually failed to trespass the  boundaries of the 
church and violence was resorted to by both parties.

K e Y w o R d S :  POGROMS, COLLECTIVE VIOLENCE, LITHUANIANS, JEWS, POLES.
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Etniškumo politizacija Lietuvoje: lenkų autonomistų 
judėjimas, Sąjūdis ir Lietuvos valdžios politika  
1988 m. – 1990 m. pradžioje

Vladas Sirutavičius
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius 

S A N T R A U K A :  Straipsnyje, remiantis iki šiol akademinei bendruomenei iš esmės ne-
žinomais archyviniais dokumentais, aptariamos lietuvių ir lenkų etnopolitinio konflikto 
1988–1990 m. priežastys. Aiškinamasi, kokie veiksniai turėjo įtakos Lietuvos lenkų etninės 
mažumos politinei mobilizacijai, kodėl politinė mobilizacija įgavo nacionalinės teritorinės 
autonomijos reikalavimo formą. Daroma išvada, kad autonomistinių tendencijų stiprėjimui 
lenkų bendruomenėje turėjo įtakos konkurencija tarp įvairių lenkų etninei mažumai atsto-
vaujančių neformaliųjų politinių grupuočių. Nacionalinės teritorinės autonomijos reikala-
vimas lenkų politikams tapo veiksminga priemone ne tik bendruomenei konsoliduoti, bet 
ir politinei įtakai stiprinti. Lietuvos lenkų politizaciją ir autonomistines tendencijas skatino 
ir ta aplinkybė, kad perestroikos laikotarpiu pagrindinės Lietuvos politinės jėgos – Lietuvos 
komunistų partija ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – svarbesniais nacionaliniais, valstybi-
nės kalbos, požiūrio į teritorinę autonomiją klausimais pasiekė konsensusą. Lenkų etninės 
mažumos aktyvistai tai suvokė kaip grėsmę savo tautiniams interesams.

PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  LIETUVIAI, LENKAI, ETNIŠKUMO POLITIZACIJA, 
ETNOPOLITINIS KONFLIKTAS, NACIONALINĖ TERITORINĖ AUTONOMIJA.

Įvadas. Metodologija ir istoriografija

Egzistuoja dvi pagrindinės teorinės etninių, tiksliau, etnopolitinių konflik-
tų aiškinimo paradigmos. Anot primordialistų, etninių konfliktų priežastys 
– natūralios. Konfliktų kyla, nes etninė tapatybė, kaip „savarankiškas soci-
alumo tipas“, gali kelti stiprių solidarumo emocijų, taip pat ir kolektyvinių 
antipatijų (Statkus 2000: 19–60, 2004: 15–33). Vis dėlto šiuo metu vyrauja 
požiūris, kad konfliktų priežastis yra ne etninė – grupinė – tapatybė per 
se, bet etniškumo politizacija (Tишков 2007: 12). Mokslininkai skiria du 
pagrindinius etnopolitinių konfliktų tipus: tarp „dviejų ar daugiau grupių, 
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iš kurių bent viena organizuota etniniu pagrindu ar veikia etninės grupės 
vardu, arba tarp etniniu pagrindu organizuotos grupės ir valstybės. Tokio 
tipo etnopolitiniai konfliktai šiuolaikiniame pasaulyje yra vis dažnesni“ 
(Tишков 2007: 16). Pačia bendriausia prasme konfliktuojančios etninės 
grupės (etninės mažumos), ją reprezentuojančios organizacijos tikslas – 
pakeisti nusistovėjusią „seną“ socialinę politinę tvarką, kuri laikoma ne-
teisinga ir diskriminuojančia, tokia, kuri labiau atitiktų etninės grupės, jos 
lyderių lūkesčius ir siekius1.

Suprantama, kad tyrinėtojus labiausiai domina klausimas – kodėl 
kyla etnopolitiniai konfliktai, kokios priežastys turi įtakos etniškumo poli-
tizacijai ir etninės grupės mobilizacijai. Anot Valerijaus Tiškovo (Tишков 
2007: 18), norint suprasti etnopolitinius konfliktus būtinas visuminis po-
žiūris į jų priežastis. Kitaip tariant, norint paaiškinti konfliktų priežastis, 
etniškumo politizaciją ir mobilizaciją, būtina analizuoti visą kompleksą 
socialinių, politinių, kultūrinių ir psichologinių veiksnių. Dėl paprastumo 
tą kompleksą veiksnių galima skirstyti į grupes: institucinius ir sociokultū-
rinius (psichologinius) veiksnius.

Etnopolitiniuose konfliktuose psichologiniai, emociniai veiksniai 
vaidina svarbų motyvuojantį vaidmenį. Grupės narių nepasitenkinimas 
savo socialiniu statusu, atsisakymas pripažinti etninės grupės poreikius, 
diskriminacija sukelia stiprius jausmus, o tai skatina protestuoti. Svarbų 
vaidmenį etnopolitiniuose konfliktuose vaidina mitologizuoti istoriniai 
vaizdiniai, ypač kolektyvinės traumos suvokimas. Tiesa, mokslininkai pa-
brėžia, kad politiniams tikslams pasiekti „nepasitenkinimo“ arba, kitaip 
tariant, sociokultūrinių, psichologinių veiksnių neužtenka. Todėl nepasi-
tenkinimui organizuoti ir instrumentalizuoti arba, kitaip tariant, grupei 
mobilizuoti reikalingos organizacijos, etninės partijos, lyderiai, strategijos 
ir taktikos (Esman 1994: 30–39, Horowitz 2000: 293–332). Taip pat svar-
bu aiškintis ne tik etninių grupių organizacijų strategijas, bet ir valstybės 
priemones, kuriomis siekiama eliminuoti etninių grupių organizacijų, jų 
lyderių mobilizacines galimybes.

Antra vertus, mokslinėje literatūroje taip pat pažymima, kad daugia-
tautėse valstybėse nusistovėjusios politinės sistemos kaita ir jos tvarką le-

1 Dažniausiai etnopolitinių konfliktų sąvoka vartojama aprašyti konfliktams tarp etninės 
mažumos ir valstybės, kai mažuma siekia gauti savo valstybingumą arba susijungti su kita 
valstybe. Tiesa, kai kurie lenkų tyrinėtojai „etninio konflikto“ savoka apibūdina lietuvių ir 
lenkų santykius, jų dinamiką Vilniaus krašte praeito amžiaus devintajame ir dešimtajame 
dešimtmečiuose. Žr. Kurcz, Z. (2005a). Konflikt etniczny na historycznym pograniczu. 
Polacy i Litwiny na Wileńszczyźnie. In Baczyńska, Ż. (red.) Transgraniczność w perspekty-
wie socjologicznej. Nowe pogranicze? Zielona Góra, p. 129–143.
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gitimuojančios ideologijos įtakos susilpnėjimas sudaro sąlygas etniškumui 
politizuoti. Kaip pažymi lietuvių tyrinėtojai (Kasatkina, Leončikas 2003: 
46), „Lietuvos valstybingumo atkūrimas buvo svarbiausias veiksnys, etni-
nius procesus iš sovietinės respublikos aplinkos perkėlęs į naują erdvę. <...> 
vadinamosios titulinės tautos pasikeitimas nebuvo nominalus pokytis – jis 
buvo susijęs su naujai pertvarkoma etnine hierarchija, nauja stratifikacija, 
naujai konstruojamomis etninių grupių ribomis.“ Iš esmės sutinkant su to-
kiu vertinimu, vis dėlto reikėtų konstatuoti, kad visi minėti etnopolitiniai 
procesai prasidėjo dar iki valstybingumo atkūrimo. Taigi galima teigti, kad 
jau sovietinės sistemos liberalizacija (perestroikos politika) sudarė sąlygas 
„titulinei tautai pasikeisti“, „etninei hierarchijai pertvarkyti“, etninėms gru-
pėms stratifikuotis, o šie procesai galėjo turėti (ir turėjo) įtakos etniškumo 
politizacijai. Tiesa, tokios bendrosios ir netiesioginės priežastys dar nepa-
aiškina, kodėl etninių grupių politizacija yra vienokios ar kitokios formos, 
arba kas lėmė etninių grupių mobilizacijos mastus ir dinamiką.

Šiame straipsnyje aiškinamasi, kokios aplinkybės lėmė etni-
nės mažumos – Lietuvos lenkų – politizaciją ir mobilizaciją. Konkre-
čiau – kaip ir kodėl tarp Lietuvos lenkų iškilo ir išpopuliarėjo naci-
onalinės teritorinės autonomijos idėja 1988 m. –1990 m. pradžioje. 
Lietuviškojoje istoriografijoje šis klausimas akademiškai iš esmės ne-
analizuotas. Autoriai, kurie aptarė Vilniaus ir Šalčininkų rajonų au-
tonomistų veiklą, paprastai aiškino, kad autonomistų judėjimą – 
„separatistines nuotaikas“ tarp lenkų – skatinusi Sovietų Sąjungos vadovy-
bė2. Plačiau ir išsamiau apie Rytų Lietuvos lenkų autonomistus rašė Len-
kijos mokslininkai. Jų darbuose teigiama, kad autonomistinių tendencijų 
lenkų bendruomenėje atsiradimą ir išplitimą lėmė tuometinės Lietuvos 
valdžios ir Sąjūdžio politika. Lenkų siekių ignoravimas (pirmiausia, atsi-
sakymas lenkų kalbai suteikti administracinės, vietinės kalbos statusą ra-
jonuose, kuriuose jie sudarė daugumą), lietuviškojo nacionalizmo intensy-
vėjimas formavo įsitikinimą, kad tik nacionalinė teritorinė autonomija yra 
geriausias būdas spręsti etninės lenkų mažumos problemas. Taigi autono-
mijos reikalavimas buvęs savotiška lenkų reakcija į vis stiprėjantį lietuvių 

2 Garšva, K. (1993). Lietuvos lenkų autonomijos kūrimo istorija. In Garšva, K., Grumadie-
nė, L. (sud.) Lietuvos rytai. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, p. 314. „Išorės poveikis“ 
autonomistinių siekių atsiradimui buvo minimas ir įvairių Lietuvos valstybinių institucijų 
pažymose ir pareiškimuose: žr. Valstybinė regioninių problemų komisijos darbo ataskai-
ta, b. d. [1992], Lietuvos valstybės naujasis archyvas (toliau – LVNA), f. 77, ap. 1, b. 19, l. 1; 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba (1992). Penkta eilinė sesija, 161 posėdis. Ste-
nogramos; Lietuvos prokuratūros 1992 07 09 pareiškimas. [http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=251666].
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nacionalinį judėjimą3. Retsykiais „lenkų autonomistų“ veikla tampa ir Va-
karų mokslininkų tyrinėjimo objektu (Popowski 2000: 129–134).

Straipsnyje teigiama, kad: pirma, lenkų nacionalinės teritorinės autono-
mijos reikalavimo iškilimui į politinę dienotvarkę 1988–1989 m. Sovietų Sąjun-
gos centrinės valdžios veiksnys nebuvo svarbiausias; antra, autonomistinėms 
tendencijoms stiprėti lenkų bendruomenėje įtakos turėjo konkurencija tarp 
įvairių etninei mažumai atstovaujančių neformaliųjų politinių grupuočių, todėl 
nacionalinės teritorinės autonomijos reikalavimas tapo veiksmingu įrankiu ne 
tik etninei mobilizacijai, bet ir politinių organizacijų įtakai bendruomenėje sti-
printi; trečia, Lietuvos lenkų politizaciją ir mobilizaciją, taip pat ir autonomisti-
nes tendencijas, skatino ta aplinkybė, kad pagrindinės Lietuvos politinės jėgos – 
Lietuvos komunistų partija ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – valstybinės kal-
bos klausimu pasiekė nacionalinį konsensusą. Lenkų etninės mažumos akty-
vistai tai suvokė kaip grėsmę savo kultūriniams ir tautiniams interesams.

Pagrindiniai nacionalinės teritorinės autonomijos etapai

Pirmieji autonomijos reikalavimai pradėti kelti dar pačioje 1988 m. pabai-
goje ir 1989 m. pradžioje (vasario–kovo mėn.) Tuo metu kelios Šalčininkų 
rajono apylinkių tarybos pasiskelbė „lenkų nacionalinėmis“. Tarybų spren-
dimuose taip pat keltas klausimas ir dėl „lenkų nacionalinės srities“ sukūri-
mo Lietuvos SSR sudėtyje4.

Autonomijos klausimu pasisakė ir Lietuvos lenkų sąjunga (LLS) stei-

3 Žr., pavyzdžiui, Łossowski, P. (1992). Mniejszość polska na Litwie. Sprawy międzynarodo-
we 45 (lipiec–grudzień), 69–88; Widacki, J. (1997). Stosunki polsko–litewskie (od konca 
lat 80-tych po dzień dzisiejszy). Kultura, 11: 37–71; Bobryk, A. (2005). Odrodzenie na-
rodowe Polakow w Republice Litewskiej 1987–1997. Toruń: Dom Wydawnyczy Duet, p. 
154–172; Masłowski, P. (2004). Pròba utworzenie polskiej autonomii na Wileńszczyżnie 
w latach 1989–1991. In Albina, B. J., Kupczak, J. M. (red.) Kraje Europy Środkowej i Ws-
chodniej na drodzie przemian. Wrocław: Wyd., Uniwersitetu Wrocławskiego. Kurcz, Z. 
(2005b). Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Wrocław: Wyd. Uniwersitetu Wrocławskie-
go, 124–167; Sidorkiewicz, K. (2011). Między demokracją a buntem: działalność polityczna 
i samorzadowa Polaków w Republice Litewskiej (1988–2011). Elblag: Wydawnictwo Pańs-
twowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

4 Atrodo, kad pirmoji 1989 m. vasario mėn. 8 d. lenkų nacionaline pasiskelbė Vilniaus ra-
jono Rukainių apylinkės taryba. J. Senkevičiaus (Sienkiewicz 2000: 27) teigimu, iki 1989 
m. rugsėjo vidurio apie 30 apylinkių ir trys miestai (Šalčininkai, Nemenčinė, Eišiškės) 
pasiskelbė lenkiškais. Lietuvos Respublikos prokuratūros duomenimis, 1988 m. gruo-
džio – 1990 m. kovo mėn. Vilniaus rajone „autonomijas“ paskelbė septynios apylinkės ir 
vienas miestas. Šalčininkų rajone per tą patį laikotarpį „autonomiją“ paskelbė aštuonios 
apylinkės ir vienas miestas. Žr. Lietuvos prokuratūros 1990 09 19 pažymą „Dėl autono-
mijų kūrimo Pietryčių Lietuvoje“, Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
archyvas (toliau – VATBA), b. 1–6, 1999, t. 3, l. 167. 
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giamajame suvažiavime 1989 m. balandžio mėn. 15–16 d. Tiesa, suvažiavi-
me priimti dokumentai, tarp jų ir autonomijos klausimu, buvo paskelbti tik 
birželio mėn. viduryje5. Apskritai suvažiavimo delegatai daugiau diskutavo 
apie socialines, ekonomines ir kultūrines lenkų bendruomenės problemas, 
kritikavo lietuvių valstybinės kalbos įstatymą ir jo įgyvendinimo mechaniz-
mą, siūlė rajonuose, kuriuose lenkų gyventojų buvo dauguma, lenkų kalbai 
suteikti tokį pat statusą, kaip ir valstybinei lietuvių. Didžioji dalis suvažia-
vimo metu priimtų nutarimų – tai įvairūs kultūrinio socialinio pobūdžio 
reikalavimai: dėl pamaldų lenkų kalba Vilniaus katedroje, Lenkijos televi-
zijos programų retransliavimo, mokyklų tinklo plėtros ir pan. Nacionalinės 
teritorinės autonomijos turinys nebuvo kaip nors detaliau konkretizuotas.

Pirmame suvažiavimo nutarimų skyriuje teigiama, kad geriausia 
priemonė spręsti įvairias krašto problemas būtų „lenkų tautinės autono-
minės formacijos sukūrimas“. Taip pat išreikšta parama „keliasdešimčiai 
apylinkių tarybų, kurios suteikė sau lenkų tautinių tarybų statusą“. Dėl šios 
„iniciatyvos“ nutarta kreiptis paramos į Lietuvos valdžią ir į Sovietų Są-
jungos vadovybę. Anot LLS, ši vietinių tarybų iniciatyva turėtų „prisidėti 
prie tarpnacionalinių santykių sureguliavimo“. Trečioje rezoliucijų dalyje – 
„Lietuvos SSR Konstitucijos projekto klausimu“ – teigiama, kad lenkai, bū-
dami „visateisiai respublikos piliečiai“, taip pat turi „teisę į suverenitetą“, 
kitaip tariant, į tautinį apsisprendimą. Remdamasi šia prielaida LLS siūlė 
papildyti septintąjį Konstitucijos straipsnį nuostata, kuri numatytų tauty-
bėms, neturinčioms savo „valstybinių teritorinių formacijų“, teisę į „savo 
autonomijos sukūrimą“. Kartu pažymima, kad LLS remia lietuvių tautos 
siekį atgauti „respublikos suverenitetą“. 

Tų pačių metų gegužės mėn. 12 d. Mickūnuose įvyko lenkų tautybės 
vietos tarybų deputatų suvažiavimas6. Susirinko deputatų iš Vilniaus, Šalči-
ninkų, Švenčionių rajonų – iš viso iš trijų miestų ir 27 apylinkių. Suvažiavi-
mo metu nutarta respublikos teritorijoje kurti lenkų autonominius miestus 
ir apylinkes. Galutinis tikslas – lenkų nacionalinės srities sukūrimas LSSR 
teritorijoje7. Tikslui įgyvendinti suvažiavimo delegatai sudarė koordina-

5 „Rezolucje I zjazdu Związku Polaków na Litwie“, Czerwony Sztandar, 1989 06 14, Nr. 138.
6 Sprendžiant iš liudininkų parodymų, suvažiavimo sušaukimo iniciatyva priklausė LLS 

aktyvistams. VATBA, b. 1–6, 1999, t. 15, l. 17, l. 93; t. 16, l. 191–192.
7 Tokias nuostatas fiksavo LSSR KGB. Žr. Справка об изменениях в оперативной 

обстановке Вильнюсском районе, 1989 07 05, Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – 
LYA), f. K-1, ap. 48, b. 102, l. 71–72. St. Peško taip apibūdino Mickūnuose priimtų nutari-
mų esmę – Vilniaus kraštas su Lietuva nori būti viename bute, bet atskiruose kambariuo-
se. Liudytojo apklausos protokolas, 1992 06 03, VATBA, b. 1–6, 1999, t. 15, l. 105.
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cinę tarybą ir jos prezidiumą8. Birželio 16 d. LLS Nemenčinėje organiza-
vo susitikimą su SSRS liaudies deputatų suvažiavimo delegatais lenkais 
A. Brodavskiu ir J. Cichonovičiumi. Susirinkimo metu priimta rezoliucija, 
raginanti kurti „teritorinį administracinį lenkų autonominį regioną“9. Lie-
pos–rugpjūčio mėn. lenkų autonomijos idėją LLS lyderiai (J. Senkevičius ir 
kiti) kėlė ir susitikimuose su Lietuvos valdžios ir Sąjūdžio atstovais10.

Autonomistinių idėjų kulminacija 1989 m. buvo Šalčininkų ir Vil-
niaus rajonų tarybų nutarimai, priimti rugsėjo mėnesį. Vilniaus rajono liau-
dies deputatų tarybos vienuoliktojoje sesijoje 1989 m. rugsėjo mėn. 15 d. 
nutarta Vilniaus rajoną paskelbti „lenkų nacionaliniu teritoriniu rajonu su 
savivalda LSSR sudėtyje“11. Deputatų priimtuose nutarimuose Vilniaus ra-
jonas skelbiamas trikalbiu (čia lygiateisiškai turėjo funkcionuoti lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbos), jame taip pat turi būti „išlaikoma susiklosčiusi Tary-
bų valdžios ir socialinio ekonominio valdymo struktūra“12. Suvažiavimas 
sudarė specialią komisiją (jos pirmininku išrinktas A. Brodavskis), kuri tu-
rėjo parengti lenkų „teritorinio rajono“ funkcionavimo nuostatus. Vilniaus 
rajono tarybos priimti nutarimai iš esmės atkartojo Šalčininkų rajono tary-
bos rugsėjo 6 d. priimtus sprendimus13.

Autonomijos reikalavimas buvo motyvuojamas įvairiai: teigta, kad 
Lietuvos valdžia ir Sąjūdis neįsiklauso į lenkų etninės mažumos reikala-
vimus, ignoruoja Vilniaus ir Šalčininkų rajonų socialines ir ekonomines 
problemas14. Ypač kritikuotos Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo 
nuostatos. Piktintasi, kad rajonuose, kur lenkai sudaro daugumą, lenkų 
kalbai nesuteiktas toks pat statusas, kaip lietuvių. Įrodinėta, kad Vilniaus 

8 Neformaliu Koordinacinės tarybos vadovu tapo SSRS liaudies deputatų suvažiavimo de-
legatas ir Vilniaus rajono tarybos pirmininkas Anicetas Brodavskis. 

9 Справка..., l. 72.
10 1989 m. vasarą įvyko bent keli tokie susitikimai. Žr. „By każdy czuł się ròwnoprawnym 

obywatelem. Rozmowa przy okrągłym stole: jaka autonomia jest potrzebna?“, Czerwony 
Sztandar, 1989 07 02, Nr. 152; „Kalbėta iš esmės“, Atgimimas, 1989, Nr. 31.

11 Vilniaus r. Taryboje buvo 149 deputatai. Rugsėjo sesijoje dalyvavo 133 deputatai. Didžiajai 
daliai lietuvių pasitraukus iš sesijos, už nutarimus balsavo 109 deputatai, prieš nebuvo nė 
vieno, susilaikė keturi. 

12 Golodovičius, F. „Rajonas paskelbtas autonominiu“, Draugystė, 1989 09 19, Nr. 107, 1989 
09 23, Nr. 109.

13 Ławryniec, M. „Proklamować polski rejon narodowi...“, Czerwony sztandar, 1989 09 08, 
Nr. 207. Šalčininkuose komisijos, kuri turėjo parengti lenkų nacionalinio rajono nuosta-
tus, pirmininku tapo L. Jankelevičius. Pažyma „Apie paskelbimą Šalčininkų rajono lenkų 
nacionaliniu teritoriniu rajonu su savivalda LSSR sudėtyje“, 1989 09 06, LYA, f. K-1, ap. 
49, b. 292, l. 65.  

14 Pavyzdžiui, Šalčininkų rajono LD tarybos sprendime pažymima, kad tarp respublikos 
ir rajono nusistovėjo nelygiateisiai mainai, esą rajonas daugiau įmoka į respublikos 
biudžetą, nei iš jo gauna. Pažyma „Apie paskelbimą Šalčininkų rajono lenkų nacionaliniu 
teritoriniu...“, l. 63–64. 
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ir Šalčininkų tarybų priimti nutarimai neprieštarauja nei LSSR, nei Sovietų 
Sąjungos konstitucijoms. Galiausiai apeliuota ir į SSKP nacionalinės po-
litikos projektą („Partijos nacionalinė politika šiuolaikinėmis sąlygomis“), 
paskelbtą 1989 m. rugpjūčio mėn. 17 d. Šiame projekte, beje, buvo kalbama 
ir apie visų lygių autonomijų Sovietų Sąjungoje plėtotę, taip pat ir apie naci-
onalinių rajonų sukūrimo sąjunginėse respublikose galimybę15. 

Maskvos politika nacionalinių teritorinių autonomijų
atžvilgiu

Manyčiau, kad Sovietų Sąjungos vadovybė aptariamuoju laikotarpiu aiškesnės 
pozicijos, kaip spręsti etninės mažumos, gyvenančios kompaktiškoje teritorijo-
je, konfliktus su sąjunginės respublikos valdžia, neturėjo. Atrodo, kad nebuvo 
aišku ir tai, ar tokiems konfliktams spręsti tinka nacionalinės teritorinės auto-
nomijos instrumentas. Turint galvoje faktą, kad oficialioje sovietinėje ideolo-
gijoje buvo pabrėžtinai teigiama apie harmoningą SSRS tautų ir tautelių sugy-
venimą, o nacionalinis klausimas laikytas išspręstu, galima manyti, kad etno-
politiniai konfliktai Sovietų Sąjungos vadovybę užklupo netikėtai16. Todėl visai 
tikėtina, kad Sovietų Sąjungos vadovybė, spręsdama „nacionalinį klausimą“, 
stengėsi laviruoti tarp sąjunginių respublikų ir tautinių mažumų interesų, tu-
rėdama vieną tikslą – švelninti ir mažinti konfliktus politinėmis priemonėmis. 

Tiesa, kyla klausimas, ar apskritai galima kalbėti apie nuoseklią „cen-
tro“ politiką „nacionaliniu klausimu“. Kalbėdami formaliau galėtume klausti, 
kaip perestroikos metu buvo formuojama ir koordinuojama nacionalinė poli-
tika ir kam priklausė vieno ar kito sprendimo priėmimo iniciatyva. Tikėtina, 
kad bent jau perestroikos pradžioje iniciatyvą savo rankose laikė SSKP, įvairūs 
CK padaliniai ir galiausiai pats SSKP generalinis sekretorius M. Gorbačiovas. 
Perestroikai įsibėgėjant, vis labiau ryškėjant prieštaravimams pačioje SSKP 
tarp perestroikos rėmėjų ir priešininkų, stiprėjant įtampai tarp „centro“ ir 
respublikų, ypač trijų Baltijos, sprendimų priėmimas ir tų sprendimų įgy-
vendinimas darėsi labiau decentralizuotas. Kitaip tariant, atsirado galimybė 
aktyviau ir savarankiškiau veikti įvairiems veikėjams, kurie iki tol paklusniai 
vykdė arba tik „aptarnavo“ „centro“ „nacionalinę politiką“. 

Reikia pažymėti, kad „centro“ politika „nacionaliniu klausimu“ buvo 
gana dinamiška. Maždaug apie 1988–1989 m. autonomijos klausimu „centro“ 

15 „Partijos nacionalinė politika šiuolaikinėmis sąlygomis“, Tiesa, 1989 08 17, Nr. 189. 
Šalčininkų rajono tarybos nutarimuose pažymima, kad SSKP nacionalinės politikos pro-
jektas rajone sulaukė „didelio pritarimo“, LYA, f. K-1, ap. 49, b. 292, l. 65.

16 Грачев, A. (2001). Горбачев. Moсква: Вагриус, c. 257–259.
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požiūris buvo atsargesnis, rezervuotas. Tačiau galima manyti, kad stiprėjant 
respublikų suverenizacijos procesui, ypač trijose Pabaltijo respublikose, na-
cionalinių autonomijų kūrimas imtas interpretuoti kaip efektyvi priemonė 
stabdyti sąjunginių respublikų veržimąsi iš sovietinės struktūros gniaužtų17.

Atsižvelgdamas į išvardintas aplinkybes aptarsiu „centro“ požiūrį į 
nacionalinių autonomijų kūrimą 1989 m. Metų pradžioje, vasario mėn., 
M. Gorbačiovas lankėsi Ukrainoje. Vizito metu, vasario 23 d., Kijeve SSKP 
generalinis sekretorius pasakė kalbą iškalbingu pavadinimu  „Перестройка –
дело всех народов страны“ (Perestroika – visų šalies tautų reikalas). Kalboje 
M. Gorbačiovas svarstė ir „tarpnacionalinių santykių“ problemą, kalbėjo apie 
„respublikų santykius su nacijomis“ ir „tarpnacionalines kolizijas“18. Forma-
liai žiūrint, gana tipiška komunistų partijos vadovo kalba. Tik štai aplinky-
bės, kuriomis ji buvo sakoma, nebuvo tipiškos sovietinei tikrovei. Pirmiausia 
tai pasakytina apie padėtį Pietų Kaukaze19. Sovietų Sąjungos vadovybės po-
žiūriu, etniniai konfliktai galėjo smarkiai komplikuoti perestroikos politikos 
įgyvendinimą. Todėl ir imtasi rengtis CK plenumui nacionaliniu klausimu. 
Tikriausiai, plenumo sumanytojų požiūriu, jo metu turėjo būti pasiūlyta 
priemonių, kaip sumažinti, o gal net panaikinti tarpetninę įtampą, kylančią 
tarp etninių mažumų ir titulinių tautų. 

Todėl nenuostabu, kad Kijevo miesto „dirbantiesiems“ M. Gorba-
čiovas kalbėjo ir apie tarpnacionalinius santykius. Kalboje užsiminta ir apie 
tautinių mažumų autonomijų kūrimo sovietinėse respublikose galimybę. 
M. Gorbačiovas pažymėjo, kad, „plečiant respublikų teises“, kyla būtinybė 
„harmonizuoti“ tarpnacionalinius santykius, arba dominuojančios, titulinės 
tautos ir tautinių mažumų santykius. Tai, anot jo, reiškia ne ką kita, kaip „visų 
lygių autonomijų statuso išaugimą ir teisių užtikrinimą mažumoms iki pat 
naujų nacionalinių rajonų ir nacionalinių tarybų sukūrimo“ tose vietose, kur 
kompaktiškai gyvena viena ar kita tautybė20. M. Gorbačiovo teigimu, kom-

17 Plačiau žr. Marciniak, W. (2001). Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i 
powstanie Federacji Rosyjskiej. Krakow: Arcana.

18 „Перестройка – дело всех народов страны“, Правда, 1989 02 24, Nr. 55.
19 M. Gorbačiovo perestroikos politika 1988 m. susidūrė su nemenku iššūkiu – etnopolitiniu 

armėnų ir azerbaidžaniečių konfliktu dėl Kalnų Karabacho autonominės srities. Srityje 
daugumą sudarė armėnai, tačiau sritis priklausė Azerbaidžano SSR. Konliktas 1988 m. 
vasario mėn. įgavo smurtinį pobūdį, Sumgaito mieste Azerbaidžane įvyko armėnų po-
gromai. Imta kelti reikalavimą keisti sovietinių respublikų sienas – Kalnų Karabacho sritį 
prijungti prie Armėnijos. 1988 m. vasarą Kalnų Karabache buvo įvestas „tiesioginis valdy-
mas“.

20 Anot kai kurių lenkų veikėjų, M. Gorbačiovo kalba Kijeve turėjo įtakos jų veiklai ir 
nacionalinių apylinkių kūrimui. Liudytojo St. Peško apklausos protokolas, 1994 08 30, 
VATBA, b. 1–6, 1999, t. 16, l. 218.
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paktiškai gyvenančios tautinės mažumos „turi savo nacionalinių poreikių“ 
švietimo, kalbos ir kultūrinio palikimo išsaugojimo srityse. Siekiant išvengti 
tarpetninės įtampos, šiuos poreikius būtina tenkinti. Iš esmės šios M. Gor-
bačiovo išsakytos nuostatos buvo įrašytos ir jau minėtame rugpjūčio mėnesį 
paskelbtame SSKP nacionalinės politikos projekte. 

Etninių mažumų autonomijos idėją aktyviai rėmė ir du į SSRS liaudies 
deputatų suvažiavimą išrinkti lenkų tautybės deputatai – Anicetas Brodavs-
kis ir Janas Cichonovičius21. Grįžęs iš suvažiavimo, J. Cichonovičius teigė, 
kad trumpam buvo netgi susitikęs su pačiu M. Gorbačiovu ir kalbėjęs su juo 
apie „lenkų reikalus“22. Tiesa, atrodo, kad šis susitikimas didesnio poveikio 
nei J. Cichonovičiaus karjerai, nei „lenkų reikalams“ neturėjo. Kaip J. Cicho-
novičius skundėsi, suvažiavime jam nebuvo suteiktas žodis, nors to ne kartą 
prašęs, ignoravo jį ir sąjunginė žiniasklaida: keli jo interviu taip ir nebuvo 
paskelbti23. Beje, kalboje, kurios suvažiavime J. Cichonovičius taip ir nepasa-
kė, sąjunginė valdžia raginta pripažinti tautinėms mažumoms, neturinčioms 
savo nacionalinių autonominių darinių, teisę į „jų netrukdomą kūrimą“24. Vis 
dėlto teritorinės autonomijos klausimas vienokia ar kitokia forma „įsiveržda-
vo“ į Sovietų Sąjungos politinę dienotvarkę. Buvo jis keliamas ir SSRS liaudies 
deputatų suvažiavime. Demokratinės Sovietų Sąjungos jėgos suvažiavime 
kėlė Krymo totorių ir Pavolgio vokiečių autonomijos idėją. Atrodo, kad šiuos 
reikalavimus Liaudies deputatų suvažiavime palaikė ir Sąjūdžio delegatai25. 

Apskritai galima manyti, kad 1989 m., ypač pirmoje pusėje, Sovie-
tų Sąjungos vadovybė, pirmiausia M. Gorbačiovas, nebuvo linkusi mani-
puliuoti teritorinės autonomijos idėja ar tuo labiau skatinti kurti įvairius 
autonominius nacionalinius teritorinius darinius. Nebuvo aktuali ir lenkų 
autonomijos idėja. Pirmiausia todėl, kad tuo metu M. Gorbačiovui labiau 
rūpėjo bendresni perestroikos reikalai. Antra vertus, lenkų autonomijos 
Lietuvoje klausimo kėlimas galėjo neigiamai paveikti politinį stabilumą ir 

21 Anot liudijimų, A. Brodavskis, išrinktas SSRS liaudies deputatu, tapo neformaliu 
autonomistų lyderiu, o J. Cichonovičius buvo jo „bendramintis“. E. Tomaševičiaus ap-
klausos protokolas, 1992 03 04, VATBA, b. 1–6, 1999, t. 4, l. 94.

22 SSRS liaudies deputatų suvažiavimas vyko gegužės 25 – birželio 9 dienomis. Plačiau žr. 
Laurinavičius, Č., Sirutavičius, V. (2008). Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki 
Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 12 (1): 266–278.

23 Drozd, L. „Susitikimas su TSRS AT deputatais“, Draugystė, 1989 06 22, Nr. 71.
24 „Ivano Tichonovičiaus kalbos TSRS liaudies deputatų pirmajame suvažiavime tekstas“, 

Draugystė, 1989 08 22, Nr. 95. (Taip pat ir lenkų kalba: Czerwony sztandar, 1989 08 04, Nr. 178)
25 Vėliau, LSSR AT 12 sesijoje, kuri vyko 1989 m. liepos 4–5 d., J. Cichonovičius apie tai 

priminė sąjūdiečiams. Esą šie remia kitų tautų autonomiją, tačiau į savo mažumų siekius 
neatsižvelgia. Tai ne kas kita, kaip „dviguba moralė“, teigė jis. Žr. LSSR AT (vienuoliktojo 
šaukimo) dvylikta sesija. Stenogramos. Vilnius, 1989, p. 198. 
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kitose sąjunginėse respublikose, kuriose taip pat buvo gausios lenkų tauti-
nės mažumos, pirmiausia Baltarusijoje, taip pat ir Ukrainoje.

Tokią nuomonę patvirtina SSKP CK rugsėjo plenumas, kuria-
me buvo svarstomos partijos nacionalinės politikos kryptys. Savo kalboje 
M. Gorbačiovas naujų teritorinių autonominių darinių kūrimo klausimu buvo 
atsargus. Anot jo, keisti teritorinį administracinį šalies „žemėlapį“ galima, ta-
čiau daryti tai reikia labai atsargiai, nes galima „komplikuoti ir taip nelengvą 
situaciją“26. Panašiai atsargiai autonomijos kūrimo galimybė formuluojama ir 
plenume priimtoje programoje nacionaliniu klausimu. Joje teigiama, kad „tauti-
niai rajonai“ gali būti steigiami ten, kur kompaktiškai gyvena „tautelės“, neturin-
čios savo nacionalinių darinių, tačiau sutikus respublikų AT27. Vis dėlto galima 
manyti, kad 1989 m. pabaigoje SSRS valdžios ir asmeniškai M. Gorbačiovo po-
žiūris į lenkų autonomiją keitėsi. Tokią mintį patvirtintų M. Gorbačiovo vizito į 
Lietuvą 1990 m. sausio mėn. metu jo pasakyti žodžiai. Sausio 13 d. susitikime su 
respublikos partiniu aktyvu M. Gorbačiovas buvo paklaustas, koks jo požiūris į 
lenkų autonomiją. Generalinio sekretoriaus atsakymą galima vertinti kaip kurs-
tantį – „sveikinčiau ieškojimus šia kryptimi“.

1989 m. pirmoje pusėje „lenkų autonomijos“ klausimą savo mitinguose 
dažnai keldavo „Jedinstvo“ veikėjai28, tikėdamiesi taip organizaciją padaryti la-
biau „internacionalinę“, atspindinčią ne tik vadinamųjų rusakalbių, bet ir lenkų 
lūkesčius. Beje, tokių mitingų ir juose keliamų reikalavimų vertinimai lenkiško-
joje spaudoje, pirmiausia formaliai vis dar partijos oficioze Czerwony sztandar, 
iš esmės buvo neigiami. Laikraštyje stengtasi paneigti nuomonę, kad Lietuvos 
lenkai buriasi apie „Jedinstvo“. Reikalaujama nekalbėti „lenkų vardu“ ir pažymi-
ma, kad būtent Sąjūdis išbudinęs „ne vieną lenką iš letargo miego“ ir apskritai 
paskatinęs Lietuvos tautinių bendruomenių atgimimą29. Antra vertus, jau ir tuo 

26 „Apie partijos nacionalinę politiką dabartinėmis sąlygomis. M. Gorbačiovo pranešimas“, 
Tiesa, 1989 09 20, Nr. 217.

27 „Nacionalinė partijos politika dabartinėmis sąlygomis“, Tiesa, 1989 09 24, Nr. 222.
28 Organizacija, pavadinimu „Socialistinis judėjimas už persitvarkymą Lietuvoje Vienybė, Je-

dinstvo, Jedność“, buvo įkurta Vilniuje 1988 m. lapkričio mėn. (Laurinavičius, Sirutavičius 
2008: 182–184). „Jedinstvo“ bandė užmegzti ryšį su LLS pirmtake Lenkų kultūros draugija. 
Lenkams siūlyta deleguoti savo atstovą „Jedinstvo“ politinei programai kurti. „Jedinstvo“ 
darbo grupės nario V. A. Antonovo laiškas Lenkų kultūros draugijai, b. d., LVNA, f. 42, ap. 
1, b. 22, l. n. Bendradarbiauti draugija atsisakė, tačiau stebėtoją pasiuntė.

29 Piotrowski, R. „Rzecz wygląda nieco inaczej“, Czerwony sztandar, 1989 01 29, Nr. 25; 
Brzozowska, L., Wirpsza, Z. „W naszym imieniu prosymi nie mowić“, Czerwony sztandar, 
1989 06 27, Nr. 148; Brzozowska, L. „Nie tędy droga“, Czerwony sztandar, 1989 07 23, 
Nr. 168. Neabejotina, kad dalis lenkų „Jedinstvo“ veiklai pritarė. Apie tai liudija lenkų 
visuomeninės kultūrinės draugijos 1989 02 [24] raštas A. Brazauskui. Jame teigiama, 
kad dalis bendruomenės nusivylusi lenkų lūkesčių ignoravimu ir vis dažniau išsako norą 
jungtis prie „Jedinstvo“ (LVNA, f. 42, ap. 1, b. 1, l. n.). 
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laikotarpiu aiškėjo, kad bendro požiūrio į procesus, vykstančius Lietuvoje, ypač 
Sąjūdžio veiklą, lenkų bendruomenėje nebuvo. Tačiau nors Czerwony sztandar 
neigiamai įvertino jedinstvininkų veiklą, Vilniaus rajono partijos laikraštis Drau-
gystė, leidžiamas lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, iš esmės pritarė „Jedinstvo“ rei-
kalavimams30.

Metų pabaigoje, gruodžio mėn., buvo įsteigta dar viena politinė grupė, 
kuri aktyviai rėmė lenkų nacionalinės teritorinės autonomijos idėją. Tai vadi-
namieji platformininkai, Lietuvos komunistų partijos dalis, kuri po XX partijos 
suvažiavimo liko SSKP sudėtyje31. LKP/SSKP pozicijos Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose ypač sustiprėjo po rinkimų į vietos savivaldą 1990 m. kovo mėn.32 
Daugelis išrinktų deputatų buvo LKP/SSKP nariai, taip pat dalyvavo autono-
mistų veikloje. Balandžio mėn. pradžioje Šalčininkuose platformininkai suor-
ganizavo mitingą. Jo metu priimtoje rezoliucijoje ne tik griežtai kritikuoti Lie-
tuvos AT priimami įstatymai, bet ir iš naujai išrinktų rajono tarybos deputatų 
pareikalauta siekti Šalčininkų lenkų nacionalinio teritorinio rajono sukūrimo33.

Antra vertus, rinkimai parodė, kad LLS pozicijos, ypač tos dalies, 
kuri pasisakė už glaudesnį bendradarbiavimą su naująja Lietuvos valdžia, 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose susilpnėjo. Galiausiai trečia, tarp pačių au-
tonomijos šalininkų nebuvo visiškos vienybės: dalis jų pasisakė už radika-
lesnį autonomijos variantą ir už orientaciją į Maskvą (pirmiausia Šalčinin-
kų rajone), kita dalis kėlė nuosaikesnius reikalavimus ir buvo už dialogo su 
Lietuvos valdžia išsaugojimą (Vilniaus rajone). 

30 Golodovičius, F. „Vardan Tarybų Lietuvos“, Draugystė, 1989 02 25, Nr. 24.
31 Iš 2 053 Šalčininkų rajono komunistų dauguma – 1 780 – liko LKP/SSKP nariai. 
32 Šalčininkų rajone iš 42 per pirmąjį rinkimų turą (kovo 24 d.) išrinktų rajono tarybos 

deputatų 40 buvo platformininkai, o dvylikoje rajono apylinkių tarybų tarp išrinktų 
203 deputatų 107 buvo LKP/SSKP nariai. Panaši tendencija buvo ir Vilniaus rajone. Čia 
taip pat daugiausia balsų gavo platformininkai – iš 83 išrinktų Vilniaus rajono tarybos 
deputatų 49 buvo LKP/SSKP nariai. Absoliuti dauguma naujai išrinktų deputatų tauti- 
niu požiūriu buvo lenkai. „Kai kurie duomenys apie išrinktus vietinių liaudies deputatų 
tarybų deputatus“, Lenino priesakai, 1990 03 27, Nr. 35; Bielawska, J. „Do władzy doszli 
nowi ludzie“, Kurier Wileński, 1990 04 03, Nr. 77. Lietuviškojoje spaudoje pabrėžta rajonų 
deputatų „nomenklatūrinė prigimtis“. Teigta, kad į Šalčininkų rajono tarybą išrinkti 
„įvairaus rango viršininkai“, tarp jų 10 kolūkio pirmininkų. Respublika, 1990 04 04, Nr.73. 

33 Solovjova, S. „Už Lietuvą TSRS sudėtyje“, Lenino priesakai, 1990 04 10, Nr. 41.
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Tokios tendencijos išryškėjo dar 1990 m. pavasarį. Autonomijos 
klausimu pasisakyta balandžio 22 d., neeiliniame antrajame LLS suvažia-
vime. Suvažiavime priimtame pareiškime teigta, kad sąjunga sieks sukurti 
Vilniaus krašte vientisą lenkų „teritorinį savivaldos darinį“ Lietuvos Respu-
blikos sudėtyje, su savo „statutu“34. Suvažiavime taip pat priimta rezoliuci-
ja, kurioje remiamas lietuvių tautos siekis atkurti valstybės nepriklausomy-
bę35. Kiek kitokios tendencijos ryškėjo rajono tarybų veikloje. Gegužės 15 
d. Šalčininkų r. taryba, pirmininkaujama Česlovo Visockio, priėmė spren-
dimą „Dėl rajono tarybos pirmaeilių uždavinių“. Dokumente pažymima, 
kad rajono teritorijoje tebegaliojanti SSRS Konstitucija ir tie LSSR Konsti-
tucijos straipsniai, kurie neprieštarauja SSRS Konstitucijai. Sprendime taip 
pat buvo straipsnis, kuris keitė ir Šalčininkų rajono pavadinimą – nuo šiol 
jis turėjo būti vadinamas „LSSR Šalčininkų lenkų nacionaliniu teritoriniu 
rajonu“. Kreiptasi ir į SSRS prezidentą M. Gorbačiovą bei vyriausybę, kad 
šie kuo greičiau įgyvendintų SSRS III LD suvažiavimo nutarimus, liečian-
čius Lietuvą, – paskelbtų prezidentinį valdymą36. 

To paties mėnesio 24 d. panašius sprendimus priėmė ir Vilniaus 
rajono taryba37. Juose taip pat išreikštas pritarimas SSRS LD suvažiavimo 
nutarimams ir patvirtintas 1989 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus rajono tarybos 
nutarimas, skelbiantis Vilniaus rajoną lenkų nacionaliniu teritoriniu rajonu 
LSSR sudėtyje. Pažymėta, kad Lietuvos išstojimo iš SSRS klausimas turėtų 
būti sprendžiamas referendumu38. Atsižvelgiant į vietos gyventojų valią rei-
kalauta spręsti ir „Vilniaus krašto likimo“ klausimą, o tarybos prezidiumas 
įpareigojamas parengti „nacionalinio rajono“ nuostatus (statutą)39. Taip pat 
prašoma lenkų kalbai suteikti tokį pat statusą kaip lietuvių, o rusų kalbą 
paskelbti tarpnacionalinio bendravimo kalba. Vis dėlto, skirtingai nei šalči-

34 „Oświadczenie“, Nasza Gazeta, 1990 05 13, Nr. 9. LLS pirmininkas J. Senkevičius 
suvažiavime pažymėjo, kad „atskiro lenkų administracinio regiono“ įkūrimas įmanomas 
tik „Lietuvos Respublikos teritorinėje struktūroje“. Kalbos rankraštis saugomas LVNA, f. 
42, ap. 1, b. 9, l. n.

35 Marczyk, K. „Na marginese II zjazdu ZPL. Prolog“, Kurier Wileński, 1990 04 27, Nr. 97.
36 „Rajono savivaldybės tarybos sprendimas“, Lenino priesakai, 1990 05 18, Nr. 54. 
37 Vilniaus rajono taryba priėmė tris dokumentus: Vilniaus r. tarybos deputatų Kreipimąsi 

į LR AT; Sprendimą apie susidariusią visuomeninę-politinę padėtį rajone ir laišką SSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui. LVNA, f. 32, ap. 1, b. 97, l. 8–9 ap., 12–13 ap. 

38 Referendumo, kuris patvirtintų AT kovo 11-osios sprendimus, idėją lietuviams kėlė 
ir Vakarų šalių politikai. Bičkauskas, E. (2000). Pasirinkimas, Vilnius: G. Arbačiausko 
įmonė, p. 97. 

39 „Sprendimas dėl susiklosčiusios visuomeninės-politinės situacijos rajone“, Draugystė, 
1990 06 02, Nr. 54. Sesijoje kalbėjęs Vilniaus rajono tarybos naujasis pirmininkas A. Bro-
davskis taip nusakė svarbiausius lenkų siekius: „norime savivaldos, užtikrinančios tautos 
kalbos, kultūros <…> vystymąsi“. Žr. „Neeilinė rajono tarybos sesija“, Draugystė, 1990 06 
02, Nr. 54. 
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ninkiečiai, Vilniaus rajono deputatai nepritarė siūlymui paskelbti, kad rajo-
ne galioja dvi konstitucijos – SSRS ir LSSR40. 

Konkurencija tarp įvairių lenkų politinių srovių ir nacio-
nalinės teritorinės autonomijos klausimas

Šiandien negalima tvirtai pasakyti, kas inicijavo „nacionalinių apylinkių“ pa-
skelbimą ar iškėlė autonomijos idėją41. Vis dėlto pagrįstai galima teigti, kad prie 
jos išpopuliarinimo labiausiai prisidėjo vadinamoji partinė ūkinė Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų nomenklatūra. Tiesa, ir rajonų veikėjų požiūris į teritorinę 
nacionalinę autonomiją nebuvo vienodas. Dalis partijos veikėjų liko lojalūs 
„proletarinio internacionalizmo principams“ ir autonomijos idėjos neparė-
mė. Kitai daliai autonomijos šūkis tapo gera priemone gauti gyventojų lenkų 
paramą ir padidinti savo politinę įtaką. Apskritai to meto liudininkai pažymi, 
kad partinė vadovybė vietose autonomijos idėjos nerėmusi, tai buvusi atskirų 
aktyvistų iniciatyva. Esą tik vėliau partijos veikėjai Vilniaus ir Šalčininkų ra-
jonuose pamažu perėmė vadovavimą, „prisitaikė prie vietos žmonių“ ir „ant 
autonomijos „arkliuko“ darė politinį kapitalą, nes šios idėjos rėmėjams ir pro-
paguotojams „visi plojo“42.

Šią mintį pabandysiu pailiustruoti keliais pavyzdžiais.
Sprendžiant iš turimų archyvinių duomenų, apie „lenkų autonomiją“ vie-

šai prašnekta 1988 m. lapkričio mėn. Tai atsitiko Vilniaus rajono partinėje kon-
ferencijoje. (Tuo metu rajono komiteto sekretoriumi buvo I. Michalkevičius.) 
„Pergalės“ kolūkio mechanizatorė S. Seržantovič pasisakydama konferencijoje 
pasiūlė konferencijos delegatams priimti kreipimąsi į LSSR Aukščiausiąją Tarybą, 
kuriame būtų išsakyti šie reikalavimai: Vilniaus rajone įteisinti trikalbystę – šalia 

40 Reikiamo balsų skaičiaus negavo ir siūlymas paskelbti nepasitikėjimą Lietuvos Re-
spublikos vadovybe. Beje, lietuvių spauda pažymėjo, kad radikalesniems siūlymams 
pasipriešino kai kurie LR AT deputatai lenkai, dalyvavę rajono tarybos sesijoje. Baranaus-
kas, J. „Vilniaus rajono sesija“, Lietuvos aidas, 1990 06 05, Nr. 10.

41 Aiškinantis „autonomistų judėjimo“ pradžią, istoriografijoje išsakoma nuomonė, kad 
nors ir kilęs „iš apačios“, o formaliai iniciatyvą rodė apylinkių tarybos, iš tikrųjų jis buvo 
organizuotas „iš viršaus ir iš šalies“. Anot S. Czerwonnajos, apylinkių tarybų nutarimai, 
panašūs vienas į kitą kaip du vandens lašai, buvo neįmanomi be tam tikros sankcijos 
ar komandos „iš viršaus“, ne tiek iš Vilniaus, kiek iš Maskvos. Czerwonnaja, S. (2009). 
Problemy mniejszości narodowych (polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce) jako składnik 
i czynnik nowego system stosunków między Polską a Litwą. In Roman, W. K., Marszałek-
Kawy, J. (red). Stosunki polsko-litewskie wcoraj i dziś. Historia, kultura, polityka. Toruń: 
Europejske Centrum Edukacyjne, p. 417. 

42 Liudytojo St. Peško papildomos apklausos protokolas, 1994 08 30, VATBA, b. 1–6, 1999, 
t. 16, l. 218 ap.; Liudytojo L. Jenkelevičiaus apklausos protokolas, 1994 06 03, VATBA, b. 
1–6, 1999, t. 16, l. 146.
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lietuvių, rusų kalbų tokias pat teises suteikti ir lenkų kalbai, prie Ministrų Tarybos 
įkurti Tautybių tarybą ir galiausiai įtraukti nuostatą dėl lenkų nacionalinės auto-
nomijos Vilniaus krašte sukūrimo43. Sprendžiant iš partinės konferencijos proto-
kolo, daugiau pasisakiusiųjų dėl nacionalinės autonomijos nebuvo44. Konferen-
cijoje priimtuose nutarimuose autonomijos reikalavimo nebuvo. Rašoma apie 
būtinybę sudaryti galimybę „harmoningai vartoti visas tris kalbas“ ir užtikrin-
ti sąlygas mokytis lietuvių kalbos45. Taip atsitiko, ko gero, daugiausia dėl rajono 
komiteto sekretoriaus I. Michalkevičiaus nuosaikios pozicijos. Kalbų klausimą 
jis siūlė spręsti kartu su LKP CK ir LSSR AT prezidiumu, taip pat ragino ieškoti 
glaudesnių ryšių su Sąjūdžiu ir Lenkų kultūros draugija.

Dėl tokių nuosaikių pažiūrų kiek vėliau I. Michalkevičius buvo privers-
tas palikti postą. Nesutapo jo ir neformalaus autonomistų lyderio A. Brodavs-
kio pozicijos46. Šis jau ne tiek žvalgėsi į LKP CK ar LSSR AT, bet ėmė ieškoti 
politinės atramos savo – lenkų – bendruomenėje. 

Dar viena iliustracija. Anot Šalčininkų rajono KP pirmojo sekre-
toriaus Eduardo Tašlinskio, padėtį rajone paaštrino valdžios ketinimas 
paskelbti lietuvių kalbą valstybine47. Jei tikėsime E. Tašlinskiu, jis kartu 
su kitais rajono veikėjais bent kelis kartus važiavo į Vilnių, susitiko su 
A. Brazausku ir V. Landsbergiu. Jiems siūlė kalbos įstatymą koreguoti, 
aiškino, kad per kelerius metus įgyvendinti įstatymo reikalavimų rajo-
ne neįmanoma. Tačiau į tokius pasiūlymus nei respublikos vadovybė, nei 
Sąjūdis neatsižvelgė. Tada daliai rajono partiečių kilusi idėja kurti au-
tonominį lenkų kraštą. Iniciatyvos ėmėsi įvairaus rango rajono partijos 
veikėjai ir rajono ūkių vadovai (Č. Vysockis, S. Peško, A. Monkevičius, 
J. Voroncovas). Prie jų prisidėjo ir kai kurie LLS nariai. Pats E. Tašlinskis 
teigė buvęs prieš tokią idėją. Apie tarybos rugsėjo mėn. sprendimą rajoną 
paskelbti lenkiškuoju E. Tašlinskis sužinojęs prieš kelias dienas ir apie tai 
informavęs LKP CK ir Aukščiausiąją Tarybą. Į Šalčininkų tarybos sesiją 
atvyko CK sekretorius S. Giedraitis ir V. Astrauskas, tuometis AT prezidi-
umo pirmininkas. Atvykėliai kartu su E. Tašlinskiu bandė perkalbėti Ta-
rybos deputatus. Buvo pasiūlytas kompromisas – duoti laiko respublikos 

43 Galima tik spėlioti, ar kolūkio mechanizatorė pati sugalvojo tokius siūlymus. Vilniaus rajono 
XXII partinės konferencijos protokolas, 1988 11 11, LYA, f. 3636, ap. 58, b. 5, l. 56–56 ap.

44 Vilniaus rajono XXII partinės konferencijos protokolas, l. 65–66.
45 Vilniaus rajono XXII partinės konferencijos protokolas, l. 86.
46 Anot E. Tomaševičiaus, A. Brodavskis, išrinktas SSRS liaudies deputatų suvažiavimo 

deputatu ir tapęs Vilniaus rajono „autonomistų“ lyderiu, pradėjo „kovą“ su LKP rajono 
pirmuoju sekretoriumi. I. Michalkevičiumi. Liudytojo E. Tomaševičiaus apklausos proto-
kolas, 1992 03 24, VATBA, b. 1–6, 1999, t. 15, l. 94.

47 Liudytojo E. Tašlinskio apklausos protokolas, 1994 03 08, VATBA, b. 1– 6, 1999, t. 23, l. 
33–35.
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vyriausybei bei Aukščiausiajai Tarybai parengti dokumentus, kurie padė-
tų spręsti rajono socialines ir ekonomines problemas. Pradžioje atrodė, 
kad lojaliems partijos veikėjams ir atvykėliams pavyks perkalbėti Tarybos 
deputatus, tačiau reikalą „sugadino“ vieno kolūkio pirmininkas, pasiūlęs 
nieko nelaukiant balsuoti už nutarimą skelbti Šalčininkų rajoną lenkiš-
kuoju48. Deputatai tokiam siūlymui pritarė. Neilgai trukus E. Tašlinskis iš 
posto pasitraukė ir Šalčininkų rajono partijos komiteto pirmuoju sekreto-
riumi tapo aktyvus autonomistas Č. Visockis.

Paskelbus nepriklausomybę politinė diferenciacija lenkų bendruome-
nėje ir jai atstovaujančioje pagrindinėje visuomeninėje politinėje organizacijoje 
Lietuvos lenkų sąjungoje tik sustiprėjo. Pagrindinė skirtis – požiūris į Lietuvos 
valstybės atkūrimą. Galima teigti, kad formavosi dvi formaliai neinstitucionali-
zuotos aktyvistų grupės. Pirmoji – iš esmės remianti Lietuvos nepriklausomybę 
ir pasisakanti už bendradarbiavimą su naująja lietuvių valdžia, tačiau paramą 
naujajai valdžiai siejanti su įvairiomis nuolaidomis lenkų bendruomenei; an-
troji – iš esmės priešiška lietuvių siekiams, o tautinių lenkų poreikių tenkinimą 
siejanti su Maskvos „gera valia“49. Įtampą ir konkurenciją didino LKP/SSKP, 
vadinamųjų platformininkų, bandymai perimti iniciatyvą Lenkų sąjungos ra-
joninėse struktūrose50. 

Beje, tokias tendencijas fiksavo ir LSSR KGB. Aptardami padėtį Šalči-
ninkų LLS skyriuje ataskaitinės konferencijos metu (kovo 31 d.), saugumiečiai 
pažymėjo, kad su LKP/SSKP susiję veikėjai bando kompromituoti LLS vado-
vybę „skleisdami žinias apie sąjungos suartėjimą su Sąjūdžiu“. Platformininkai 
stengėsi stiprinti savo pozicijas LLS, panaudoti ją savo interesams, tačiau ne vi-
suomet sėkmingai51. Nepaisant LKP/SSKP veikėjų spaudimo, po ilgų ir karštų 
diskusijų Šalčininkų rajono LLS konferencija iš esmės išreiškė paramą Lietuvos 

48 Atrodo, kad tokia įvykių eiga nebuvo atsitiktinė. Autonomijos šalininkai ir būsimieji 
rajono lyderiai jai buvo gerai pasiruošę. Sesijos išvakarėse Zavišonyse įvyko partinių 
organizacijų, profsąjungos komitetų, ūkių vadovų susirinkimas. Susirinkusiesiems buvo 
pranešta, kad sesijoje rajonas bus paskelbtas lenkiškuoju. Liudytojo J. Jurolait apklausos 
protokolas, 1994 05 03, VATBA, b. 1–6 1999, t. 23, l. 189–189 ap.

49 Panašią idėjinę politinę diferenciaciją LLS pažymėjo ir Lenkijos apžvalgininkai; žr. Lenki-
jos spaudos apžvalgą Kurier Wileński, 1990 04 19, Nr. 91. Lietuviškojoje spaudoje skelbta, 
kad absoliuti dauguma Vilniaus m. lenkų remia nepriklausomybės paskelbimą, tačiau ra-
jonuose vyrauja LKP/SSKP rėmėjai ir nepriklausomybės priešininkai; žr. Spurga, S. „Rytų 
Lietuva: lygtis su nežinomaisiais“, Atgimimas, 1990 06 06–13, Nr. 22. Skirtingų požiūrių 
organizacijoje buvo ir daugiau. Anot Č. Okinčico, dalis organizacijos aktyvistų labiau ori-
entavosi į „Solidarumą“ ir su juo susijusius politikus, kiti – žvalgėsi į komunistinės Lenki-
jos veikėjus. Č. Okinčico interviu autoriui, 2011 04 12. 

50 Marczyk, K. „Postawić na pracę u podstaw“, Kurier Wileński, 1990 03 29, Nr. 73.
51 LSSR KGB pažyma „Informacija apie Lietuvos lenkų sąjungą“ (rankraštis, be datos). LYA, 

f. K-35, ap. 2, b. 291, l. 3. 
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nepriklausomybei ir pasisakė prieš bandymus „atplėšti“ rajoną ir Vilniaus kraš-
tą nuo Lietuvos52. Įtampa ir konkurencija tarp įvairių lenkų politinių grupuočių 
neišnyko ir vėliau. Reiškėsi ji ir LLS antrojo suvažiavimo metu, ir po jo. LSSR 
KGB fiksavo tris tarpusavyje konkuruojančias grupuotes: vadinamuosius au-
tonomistus – Vilniaus ir Šalčininkų rajonų partijos ir vietos biurokratijos ak-
tyvistus, „radikalų“ grupę, vadovaujamą J. Senkevičiaus, ir trečiąją – visiškai 
palaikančią naująją Lietuvos valdžią („Landsbergio politiką“), vadovaujamą 
Č. Okinčico53. Gal saugumiečiai viską kiek supaprastino, bet esmę nusakė visai 
neblogai. Svarbu tai, kad įtampa ir politinė konkurencija darė iš „tautinės te-
ritorinės autonomijos“ įrankį, kuriuo buvo galima mobilizuoti bendruomenę. 
Dalis lenkų veikėjų tuo instrumentu naudojosi. Antra vertus, svarbi ir dar viena 
aplinkybė. Nors „autonomistai“, palaikomi LKP/SSKP, ir stengėsi plėsti savo 
įtaką bendruomenėje, jie netapo svarbiausia politine jėga. Siekis sukurti naci-
onalinę teritorinę lenkų autonomiją SSRS sudėtyje taip ir nebuvo realizuotas. 

Lietuviškasis nacionalinis konsensusas ir teritorinė
nacionalinė lenkų autonomija

Istoriografijoje paprastai teigiama, kad lenkų politikų autonomistines ten-
dencijas paskatino Valstybinės kalbos įstatymo priėmimas ir lietuvių val-
džios bei Sąjūdžio pozicija – ignoruoti lenkų reikalavimą lenkų kalbai tuose 
regionuose, kuriuose jie sudaro daugumą, suteikti administracinės kalbos, 
faktiškai antrosios valstybinės kalbos statusą. Nedrįsčiau ginčyti šios tezės. 
Lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, klausimo iškėlimas į politinę die-
notvarkę ir lenkų kalbinių lūkesčių ignoravimas turėjo įtakos įtampai tarp 
dviejų bendruomenių kilti. Tačiau kalbos klausimas, vaizdžiai tariant, buvo 
tik kibirkštis, iš kurios užsidegė autonomijos laužas. Daug svarbesnį vaidme-
nį suvaidino tas faktas, kad LKP ir Sąjūdžio požiūris į lietuvių valstybinės 
kalbos klausimą iš esmės sutapo – partija ir Sąjūdis rėmė idėją lietuvių kalbai 
suteikti valstybinės kalbos statusą ir atmetė idėją įteisinti lenkų kalbos statusą 
tuose Rytų Lietuvos rajonuose, kuriuose lenkai sudarė daugumą. Toks dviejų 

52 Lenkų teritorinės autonomijos „Lietuvos SSR sudėtyje“ klausimą konferencijos metu kėlė 
platformininkų veikėjas Č. Vysockis. Jo poziciją palaikė ir AT deputatas S. Peško. Beje, 
platformininkams nepavyko „prastumti“ S. Peško į skyriaus pirmininkus. Žr. Polianskis, 
Z. „Rajono konferencija“, Lenino priesakai, 1990 04 07, Nr. 40; Marczyk, K. „Solecznicka 
wygrana“, Kurier Wileński, 1990 04 05, Nr. 79. Lietuviškojoje spaudoje teigta, kad didesnio 
rajono gyventojų palaikymo LLS neturi, nes tai labiau esanti „inteligentų struktūra“; žr. 
Skaržinskas, Č. „Kada bus baigta lošti „lenkų korta“, Respublika, 1990 04 24, Nr. 87.

53 Saugumiečių dokumente pažymima, kad Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose J. Senkevičius 
ir Č. Okinčicas nėra populiarūs, priešingai, yra dažnai kritikuojami – ypač LR AT deputa-
tas Č. Okinčicas. Žr. LSSR KGB pažymą „Informacija apie Lietuvos lenkų sąjungą“, l. 11.
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pagrindinių Lietuvos politinių jėgų nacionalinis konsensusas lenkų etninės 
mažumos atstovų galėjo būti suvokiamas kaip grėsmė ir akstinas mobilizuoti 
savo bendruomenę. 

Pirma, LKP ir Sąjūdžio nacionalinis konsensusas reiškė, kad oficia-
lia „proletarinio internacionalizmo“ ideologija grindžiamas titulinės tautos 
ir etninės mažumos santykių pobūdis (etninė hierarchija) gali keistis aiškiai 
mažumos nenaudai. Antra vertus, nacionalinis konsensusas kalbos klausimu 
liudijo, kad LKP nebėra ta jėga, kuri vienodai atstovautų lietuvių ir lenkų in-
teresams. Šios aplinkybės vertė bent jau dalį lenkų mažumos atstovų atramos 
ieškoti savo etninėje bendruomenėje ir mobilizuoti ją prieš „etnolingvistinį 
lietuviškąjį nacionalizmą“ ir lietuvių dominavimą apskritai. Nacionalinės te-
ritorinės autonomijos, kurioje lenkų kalbai būtų užtikrinamos visos teisės, 
reikalavimas tapo gera tokios mobilizacijos priemone.

Autonomijos veikėjas ir platformininkas L. Jankelevičius yra teigęs, 
kad rengiant lietuvių kalbos įstatymą pas LKP CK vadovybę „sėdėdavo Są-
jūdžio vadovai“ ir ten „būdavo tokie klausimai sprendžiami, o mano CK 
lygio instruktoriai tik laukdavo, kas bus nuspręsta“. Anot L. Jankelevičiaus, 
atsakingi partijos veikėjai turėję suprasti, kad kalbos įstatymas sukels tauti-
nių mažumų nepasitenkinimą54. Galima manyti, kad L. Jankelevičius perdėjo 
dėl Respublikos vadovybės ir Sąjūdžio lyderių „bendradarbiavimo“, rengiant 
lietuvių valstybinės kalbos įstatymą. Tačiau jis neblogai nusakė jauseną par-
tijos funkcionierių lenkų, kurie ne tik tapo atriboti nuo partinių, politinių 
sprendimų priėmimo, bet ir vis labiau prarado Lietuvos komunistų partijos 
paramą kovoje su „lietuviškuoju nacionalizmu“55. Su nepasitikėjimu ir baime 
kalbos politikos pokyčius sutiko ir „paprasti lenkai“. Apie tai liudija Lietuvos 
gyventojų lenkų laiškai, skelbti vis dar formaliai partiniame Czerwony sztan-
dar, ir kiti šaltiniai.

Grupė Lenkijos Varšuvos universiteto mokslininkų 1990 m. vasarą at-
liko kelių Vilniaus rajono apylinkių gyventojų lenkų apklausą. Jos duomenys 
parodė, kad „didžiausią lenkų gyventojų nerimą“ sukėlė būtent valstybinės 
lietuvių kalbos įstatymas56. Respondentai nuogąstavo, kad lenkų kalba bus 
diskriminuojama, kad net ir tuose rajonuose, kur lenkai sudaro daugumą, 
jie bus priversti kalbėti lietuviškai. Bijota, kad nustos eiti spauda lenkų kalba, 
abejota, ar bus sudarytos sąlygos vaikams mokytis lenkų kalba, klausta, ar 
išliks pamaldos lenkų kalba, ir pan. Žinoma, galima manyti, kad baimės buvo 

54 Liudytojo apklausos protokolas, 1992 06 24, VATBA, b. 1–6, 1999, t. 15, l. 165.
55 L. Jankelevičius 1983–1989 m. dirbo LKP CK Organizaciniame skyriuje. 
56 Kuśmierz, J. (1991). „Między „wschodem“ i „zachodem“. Stosunki etniczne na 

Wileńszczyźnie w wypowiedziach jej mieszkańców“. Pregląd wschodni, 1 (3): 513.
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smarkiai perdėtos, neturėjo realaus pagrindo, kad jos buvo pakurstomos ir 
pan. Tačiau jos liudijo faktą, kad tarp dviejų bendruomenių vis gilėja tako- 
skyra, atskirtis ir formuojasi sąlygos etninei įtampai kilti.

LKP ir Sąjūdžio sutarimas lietuvių kalbos klausimu ėmė formuotis gana 
anksti. Idėja lietuvių kalbą paskelbti valstybine buvo populiari tarp lietuvių 
kūrybinės inteligentijos ir apskritai lietuvių. Tokį reikalavimą Sąjūdis kėlė jau 
pirmojoje programoje, tiksliau, jos metmenyse, 1988 m. birželio mėn. Tų pa-
čių metų liepos mėn. lietuvių kalbininkai laikraštyje Tiesa išdėstė argumentus, 
kodėl lietuvių kalbą reikėtų paskelbti valstybine (Laurinavičius, Sirutavičius: 
86). Sąjūdžio suvažiavime 1988 m. spalio 22–23 d. lietuvių valstybinės kalbos 
klausimas paskelbtas oficialios judėjimo programos dalimi57. Lietuvių valstybi-
nės kalbos klausimas imtas aktyviai svarstyti ir valdžios institucijose. Spalio 6 
d. LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas priėmė nutarimą „Dėl lietuvių 
kalbos statuso“, kuriame buvo suformuluoti LSSR Konstitucijos papildymo me-
tmenys. Juose Lietuvos SSR valstybine kalba skelbiama lietuvių kalba58.

LSSR AT sesijoje lapkričio 17–18 d. deputatams svarstyti buvo pateik-
tas įsakas „Dėl lietuvių kalbos ir kitų kalbų vartojimo“. Iš esmės dokumentas 
turėjo išaiškinti, kaip bus įgyvendinama konstitucinė nuostata dėl valstybi-
nės kalbos ir kokios teisinės garantijos suteikiamos etninių mažumų gyven-
tojams vartoti gimtąją kalbą. Svarstymas parodė, kad tarp deputatų lietuvių 
ir kitų tautybių deputatų kalbos klausimu esama reikšmingų nesutarimų. 
Deputatai lietuviai beveik vienbalsiai pasisakė už valstybinės kalbos statuso 
suteikimą lietuvių kalbai. Etninių mažumų deputatai, nors ir sutiko su valsty-
binio statuso suteikimu lietuvių kalbai, tačiau Konstitucijos įstatyme bei įsake 
siūlė padaryti įvairių pataisų, suteikiančių papildomų garantijų, pirmiausia 
rusų kalbai. Deputatai, išrinkti Rytų Lietuvos rajonuose, siūlė Konstitucijo-
je įtvirtinti iš esmės tris valstybines kalbas: šalia lietuvių, dar rusų ir lenkų, 
ir reglamentuoti jų vartojimą59. Tuoj po AT sesijos įsako projektas buvo pa-

57 Programoje teigiama: „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis yra įsitikinęs, kad lietuvių kalbai 
būtina grąžinti prideramą vietą Respublikos administraciniame, ekonominiame, poli-
tiniame ir kultūriniame gyvenime. Viena iš tokių priemonių turi būti lietuvių kalbos 
pripažinimas Respublikos valstybine kalba suprantant tai kaip nepažeidžiamą piliečių 
teisę visur ir visada kreiptis į kiekvieną pareigūną ar įstaigą ir gauti iš jų atsakymą lietuvių 
kalba, kaip principą, kad Respublikos raštvedybos pagrindinė kalba yra lietuvių kalba. Ja 
Respublikoje turi vykti visi oficialūs renginiai...“ Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigia-
masis suvažiavimas. Vilnius, 1990, p. 221–222.

58Taip pat pažymima, kad „sudaromos sąlygos ugdyti ir kitas Lietuvos TSR vartojamas kalbas, 
mokytis ir vartoti rusų kalbą kaip TSRS tautų tarpusavio bendravimo priemonę“. LSSR AT 
prezidiumo nutarimas, 1988 10 06, „Dėl lietuvių kalbos statuso“, Tiesa, 1988 10 07, Nr. 232.

59 Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos (vienuoliktojo šaukimo) dešimtoji sesija. 1989 11 
17–18, Stenogramos. Vilnius, 1989, p. 72, 125. 
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skelbtas spaudoje ir susilaukė prieštaringų vertinimų. Lietuviškojoje spau-
doje, ypač sąjūdiečių, jis buvo kritikuojamas dėl pernelyg kompromisinio 
pobūdžio – nuolaidžiavimo rusų kalbai. Abejota, ar toks valstybinės kalbos 
įstatymas užtikrins lietuvių kalbai vyraujančią padėtį Respublikos viešajame 
gyvenime ir administravimo srityje. Taip galvojo ne tik inteligentai sąjūdie-
čiai, bet ir partijos linijai lojalūs lietuvių kultūros veikėjai. Rašytojas Juozas 
Baltušis, lapkričio sesijoje aktyviai pasisakęs už valstybinio statuso suteikimą 
lietuvių kalbai, teigė, kad paskelbtas projektas žmonėms sukėlęs „didelį neri-
mą“. Lietuvių visuomenėje būgštaujama, aiškino rašytojas, kad lietuvių kalba 
„ir toliau bus gožiama“, o šito leisti negalima60.

Publikacijos, atsiliepimai, projekto komentarai Czerwony Sztandar 
liudijo, kad lenkų reakcija buvo taip pat nevienareikšmiška. Dauguma pasisa-
kančiųjų pritarė lietuvių valstybinės kalbos idėjai, tačiau reikalavo papildomų 
„garantijų“ ir daugiau „teisių“ lenkų kalbai, pirmiausia Vilniaus krašte. Tų 
reikalavimų esmę bendrais bruožais galima nusakyti taip – Vilniaus krašte 
lenkų kalba viešajame gyvenime, raštvedyboje turi turėti tokias pat teises, 
kaip ir lietuvių kalba. Lietuviškojoje spaudoje tokie reikalavimai paprastai 
susilaukdavo kritikos. Buvo aiškinama, kad toks „lenkų kalbos“ įteisinimas 
reikštų „dar vieną krašto nutautinimo etapą“, kad tokie reikalavimai turi aiš-
kų politinį atspalvį – „suponuoja ypatingą to krašto statusą“61. 

Valstybinės kalbos įstatymas buvo paskelbtas 1989 m. sausio 25 d. Jis 
nelabai skyrėsi nuo lapkričio mėn. projekto. Tiesa, įstatyme nebeliko nuostatos, 
rusų kalbą skelbiančios „svarbiausia ryšių“ su kitomis sovietinėmis respubli-
komis ir sąjunginėmis institucijomis priemone. Tokie pakeitimai sukėlė nepa-
sitenkinimą – dėl kalbos įstatymo viešai protestavo „Jedinstvo“. Organizacijos 
surengtame mitinge Vilniuje vasario 12 d. reikalauta kalbos įstatymą atšaukti. 
Dar po kelių dienų „Jedinstvo“ aktyvistams keliose Vilniaus gamyklose pavyko 
organizuoti streikus ir protesto mitingus. Reikalavimas buvo tas pats – keisti 
Valstybinės kalbos įstatymą. Nežinia tik kaip aktyviai šiose akcijose dalyvavo 
lenkai62. Vasario 20 d. LSSR Ministrų Taryba paskelbė nutarimą, kuriame buvo 
aptariama Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo tvarka.

Jame buvo įrašytos kelios nuostatos, kurios turėjo sumažinti etninių ma-

60 Įstatymų sumanymų ir kitų komisijų bendro posėdžio protokolas, 1989 01 23. Projekto 
„Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimo“ svarstymas. Lietuvos valstybės archyvas 
(toliau – LVA), f. R 758, ap. 4, b. 2166, l. 2.

61 Plačiau apie diskusijas žr.: Kniūkšta, Pr. (1990). Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba. Vilnius: 
Mokslas, p. 27–40.

62 LSSR KGB duomenimis, vienos valandos streikai įvyko „Žalgirio“ gamykloje (dalyva-
vo 900 dirbančiųjų), „Vilmoje“ (1 500), „Neryje“ (100) ir keliose kitose. Žr. Справка о 
протестах и митингах, b. d., LYA, K-1, ap. 48, b. 103, l. 11.
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žumų nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, nutarime buvo teigiama, kad pereinant prie 
valstybinės lietuvių kalbos vartojimo „oficialiose valstybinėse bei visuomeninės 
veiklos srityse“ reikia atsižvelgti į „kolektyvų nacionalinę sudėtį“.63 Teigta, kad 
daugiakalbiai kolektyvai prie renginių lietuvių kalba pereina palaipsniui, „kai tam 
bus galimybė“. Beje, nutarime buvo straipsnių, kuriuos bent jau formaliai galima 
traktuoti kaip tam tikrą nuolaidą lenkų mažumai. Aptariant informacinių viešų-
jų užrašų vartojimo tvarką pažymima, kad Respublikos pavaldumo miestuose 
tokie užrašai būtų „...lietuvių ir rusų kalbomis. Kitose gyvenamosiose vietovėse 
šiuose užrašuose lietuvių kalba yra privaloma, o dėl užrašų kita kalba tikslingumo 
sprendžia atitinkamos vietinės Tarybos vykdomasis komitetas.“64 Tiesa, nutari-
me buvo ir nuostata, kad prie raštvedybos valstybine lietuvių kalba turėtų būti 
pereita per dvejus metus – iki 1991 m. sausio mėn. Toks reikalavimas tarp etninių 
mažumų negalėjo susilaukti paramos ir buvo dažnai kritikuojamas. 

Valdžios reakcija į nacionalinės teritorinės autonomijos idėją

Valdžios požiūris į lenkų nacionalinės teritorinės autonomijos idėją buvo 
neigiamas. Beje, toks požiūris buvo būdingas ne tik Sovietų Lietuvos vado-
vams, bet ir vėliau jau Lietuvos Respublikos vadovybei. Taigi ir šiuo požiūriu 
būta akivaizdaus politikos tęstinumo, t. y. šiuo klausimu taip pat būta nacio-
nalinio konsensuso. 

Šalčininkų rajono tarybai paskelbus rajoną „lenkų nacionaliniu teri-
toriniu“, Respublikos valdžia kartu su Sąjūdžio vadovybe pabandė nuo tokio 
žingsnio atkalbėti Vilniaus rajono tarybą. Rugsėjo 12 d. LSSR vadovybė kartu 
su Sąjūdžio Seimo tarybos nariais susitiko su Vilniaus miesto ir rajono, Šalči-
ninkų, Švenčionių, Trakų, Molėtų rajonų lenkų atstovais. Susitikime dalyva-
vo ir LLS. Atskirai su Vilniaus rajono lenkų bendruomenės atstovais susitiko 
V. Landsbergis. Lietuviškojoje spaudoje apie susitikimus buvo tik užsimin-
ta65. Apie juos kiek plačiau rašė LLS laikraštis Nasza gazeta66. Anot laikraš-
čio, susitikimo metu buvo parengtas bendras protokolas, kuriame numatytos 
priemonės, kaip spręsti lenkams rūpimus klausimus. Tačiau kokios tos prie-

63 LTSR Ministrų Tarybos 1989 02 20 nutarimas „Dėl priemonių Lietuvos TSR valstybinės 
kalbos vartojimui užtikrinti“, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 
1989 03 10, Nr. 7, p. 180–186. „Tiesoje“ nutarimas skelbtas vasario 21 d. („Lietuvos 
Ministrų Taryboje“, Tiesa, 1989 02 21, Nr. 44.) 

64 LTSR Ministrų Tarybos 1989 02 20 nutarimas „Dėl priemonių Lietuvos TSR valstybinės 
kalbos vartojimui užtikrinti“, p. 51.

65 „Susitikimas su lenkų visuomenės atstovais“, Tiesa, 1989 09 13, Nr. 211. 
66 „Oświadczenie“, Nasza gazeta, 1989 12 04, Nr. 4.
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monės, nebuvo nurodyta67. Ar buvo susitikimų metu kalbėta apie nacionali-
nę teritorinę lenkų autonomiją? Deja, tvirtai atsakyti į šį klausimą negalima68.

Lietuvos valdžia į Šalčininkų ir Vilniaus rajono tarybų sprendimus 
atsakė rugsėjo 21 d. LSSR AT prezidiumas paskelbė nutarimą, kuriame pa-
žymėjo, kad tokie rajonų tarybų sprendimai „pažeidžia Respublikos vals-
tybinį teritorinį vientisumą, prieštarauja LSSR Konstitucijai, rajono Liau-
dies deputatų tarybos įstatymui“. „Jie nebuvo padiktuoti, – toliau teigiama 
nutarime, – objektyvių istorinių, politinių ir ekonominių priežasčių, todėl 
sukėlė teisėtą Respublikos žmonių susirūpinimą ir nepritarimą. Tokie ne-
kompetentingi sprendimai kursto nesantaiką tarp žmonių ir su jais nesu-
tinka nemaža dalis Šalčininkų bei Vilniaus rajonų gyventojų.“69 Todėl AT 
prezidiumo sprendimu jie yra „negaliojantys“. Kartu AT prezidiumas siū-
lė išnagrinėti Vyriausybei Vilniaus ir Šalčininkų ekonominio ir socialinio 
vystymosi problemas ir perspektyvas, „pagrįstas šių regionų ypatumais ir 
čia gyvenančių lietuvių, lenkų, baltarusių bei kitų tautybių realiais porei-
kiais“. Abiejų rajonų vykdomieji komitetai taip pat buvo įpareigoti pateikti 
siūlymų dėl Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo priemonių.

Nors nutarimas skambėjo gana rūsčiai, tačiau jokių sankcijų prieš ne-
paklusnias Šalčininkų ir Vilniaus deputatų tarybas jame nebuvo numatyta. 
Apskritai atrodo, kad Lietuvos valdžia 1989 m. rudenį nebuvo linkusi aštrin-
ti situacijos. Rugsėjo 21 d. AT prezidiumas „siekiant geriau rūpintis Lietuvoje 
gyvenančių tautybių kultūriniais ir socialiniais poreikiais“ nutarė prie Vyriau-

67 Vėliau A. Brodavskis aiškino, kad „protokolo punktai“, dėl kurių buvo sutarta susitikimo 
metu, „pakibo ore“, t. y. nebuvo vykdomi. Žr.: Lietuvos TSR AT (vienuoliktojo šaukimo) 
penkioliktoji sesija. Stenogramos, Vilnius, 1990, p. 49. Panašiai buvo teigiama LLS valdy-
bos ir Koordinacinės tarybos bendrai priimtame pareiškime, kuris buvo paskelbtas Nasza 
gazeta, 1989 12 04, Nr. 4.

68 Rugsėjo 15 d. interviu „Solidarumo“ dienraščiui Gazeta Wyborcza V. Landsbergis ap-
kaltino LLS, kad ši slėpusi savo kėslus ir apie autonomijos skelbimą Vilniaus rajone nė 
neužsiminusi. Atsakydamas į šiuos V. Landsbergio priekaištus, LLS lyderis J. Senkevičius 
pažymėjo, kad teritorinės nacionalinės autonomijos idėja tebuvusi tik viena iš galimybių. 
Lenkai laukę kitų, alternatyvių pasiūlymų, tačiau taip ir nesulaukę. Sienkiewicz, J. „Hasło 
tylko dla połowy“, Czerwony sztandar, 1989 10 07, Nr. 232.

69 LSSR AT prezidiumo 1989 09 21 nutarimas „Dėl Šalčininkų ir Vilniaus rajonų Liau-
dies deputatų tarybų sprendimų paskelbti šiuos rajonus lenkų nacionaliniais teritoriniais“, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1989 10 10, Nr. 28, p. 559–560. 
LLS ir Koordinacinė taryba spalio mėnesį priėmė bendrą pareiškimą, kuriame reiškė 
nesutikimą su LSSR AT nutarimo nuostatomis. Lenkų organizacijų nepasitenkinimą 
sukėlė teiginys, kad Šalčininkų ir Vilniaus rajonų tarybų nutarimai pažeidžia Respublikos 
teritorinį vientisumą. Anot LLS ir Koordinacinės tarybos, nacionaliniai teritoriniai rajo-
nai steigiami „Lietuvos SSR sudėtyje“. Buvo ir daugiau priekaištų valdžiai. Abu lenkų poli-
tiniai centrai pasiliko sau teisę sušaukti lenkiškųjų rajonų tarybų deputatų suvažiavimą, 
kuris spręstų teritorinės nacionalinės autonomijos klausimą. Žr. „Oświadczenie“, Nasza 
gazeta, 1989 12 04, Nr. 4.
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sybės įsteigti Tautybių komitetą70. (Panašų komitetą Sąjūdis siūlė sudaryti prie 
Aukščiausiosios Tarybos.) O spalio 23 d. buvo paskelbtas Pietryčių Lietuvos ra-
jonų (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Trakų, Molėtų) ekonominių, 
socialinių, kultūrinių reikalų sprendimo planas71. (Jį sudarant dalyvavo ne tik 
rajonų vadovai, bet ir Lietuvos lenkų sąjungos ir Sąjūdžio atstovai.)

Galiausiai lapkričio 23–24 d. LSSR AT priėmė Tautinių mažumų įstaty-
mą. J. Marcinkevičius, pristatydamas įstatymą, pažymėjo, kad jis buvo kuriamas 
sunkiai ir ilgai72. Įstatymo rengimo komisija nesutiko su lenkų siūlymais dėl naci-
onalinių teritorinių vienetų kūrimo. Anot J. Marcinkevičiaus, teisę spręsti admi-
nistracinio teritorinio suskirstymo klausimus turi tik aukščiausi Respublikos val-
džios organai, o vietos tarybos tokių įgaliojimų neturi. Antra vertus, nacionalinių 
teritorinių darinių kūrimas tik dar labiau skaldytų visuomenę, komplikuotų san-
tykius su tautinėmis mažumomis, izoliuotų atskirus Lietuvos rajonus nuo bendro 
šalies gyvenimo ir ateityje galėtų sukelti „sunkiai numatomų politinių bei teritori-
nių pasekmių“73. Nors įstatymo rengimo komisija atmetė teritorinės autonomijos 
idėją iš principo, vis dėlto bandyta atsižvelgti ir į kai kuriuos etninių mažumų 
poreikius. Įstatymo 5 straipsnyje teigiama, kad tarybų sprendimu teritorijoje, 
„kurioje gyvena tautinės mažumos, informaciniai užrašai greta lietuvių kalbos 
gali būti ir tautinės mažumos kalba“74. Žinoma, tokiai nuostatai trūko konkretu-
mo ir apskritai įstatymo įgyvendinimo mechanizmas buvo neaiškus. Matyt, dėl 
šių aplinkybių LLS valdyba paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad priimant 
įstatymą į lenkų siūlymus atsižvelgta nebuvo, jis lenkų problemų nesprendžia ir 
negina tautinių mažumų interesų prieš „daugumos diktatą“75.

70 LSSR AT prezidiumo 1989 09 21 nutarimas „Dėl tautybių komiteto“, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1989 10 10, Nr. 28, p. 560.

71 LSSR AT prezidiumo 1989 10 23 nutarimas „Dėl Pietryčių Lietuvos rajonų ekonominių, 
socialinių bei kultūrinių reikalų sprendimo“, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios, 1989 10 30 – 11 10, Nr. 30–31, p. 653–656. Tarp įvairių socialinio, kultūrinio 
pobūdžio priemonių plane buvo numatyta iki 1990 m. vasario 1 d. parengti „perspektyvinę 
Pietryčių Lietuvos ekonominio, socialinio bei kultūrinio vystymo ir integravimo programą“. 

72 LSSR AT (vienuoliktojo šaukimo) penkioliktoji sesija, 1989 11 23–24, Tautinių mažumų 
įstatymo svarstymas. Stenogramos. Vilnius, 1990, p. 45–48. Įstatymo rengimo darbe daly-
vavo ir keli LLS atstovai, tačiau vėliau iš įstatymo rengimo komisijos pasitraukė – kaip 
aiškino patys lenkų atstovai, todėl, kad į jų siūlymus ir pastabas atsižvelgta nebuvo. „Jak 
zrodził się projekt“, Czerwony sztandar, 1989 09 16, Nr. 214. 

73 LSSR AT (vienuoliktojo šaukimo) penkioliktoji sesija, 1989 11 23–24, Tautinių mažumų 
įstatymo svarstymas. Stenogramos. Vilnius, 1990, p. 47.

74 LSSR tautinių mažumų įstatymas, 1989 11 23, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir 
Vyriausybės žinios, 1989 12 10, Nr. 34, p. 760.

75 „Oświadczenie“, Nasza Gazeta, 1989 12 17, Nr. 5. Tiesa, ne visi lenkų veikėjai įstatymą 
įvertino neigiamai. Buvo tokių, kurie siūlė naudotis įstatymo teikiamomis galimybėmis, jį 
kuo skubiau įgyvendinti – ypač penktąjį įstatymo straipsnį. Tomaszewicz, J. „Ustawa taka 
jak jest“, Nasza gazeta, 1989 12 04, Nr. 4.
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Artėjant rinkimams į Aukščiausiąją Tarybą autonomijos šalininkai 
suaktyvėjo. 1990 m. sausio 4 d. Šalčininkų rajono taryba patvirtino Šalči-
ninkų lenkų nacionalinio teritorinio savivaldos rajono LSSR sudėtyje nuos-
tatus76. Dokumente Šalčininkai skelbiami nacionalinio teritorinio rajono 
centru. Pagrindiniais savivaldos organais skelbiamos rajonų, miestų, kaimų 
ir apylinkių tarybos. Pažymima, kad liaudies deputatų tarybos, esant tam 
tikroms aplinkybėms, turi teisę sustabdyti aukštesnių valstybės (Respubli-
kos) institucijų primtų aktų galiojimą. Nuostatuose numatyta ir „vietinių 
referendumų“, kurių sprendimai privalomi, galimybė. 

Tikėtina, kad tokį sprendimą galėjo lemti kelios aplinkybės. Pir-
ma, Šalčininkų rajono autonomijos rėmėjai aktyviai veikė platformininkų 
struktūrose. Todėl negalima atmesti nuomonės, kad tokį rajono tarybos 
sprendimą galėjo „paskubinti“ ir platformininkų vadovybė. Antra vertus, 
sprendimas buvo priimtas M. Gorbačiovo vizito į Lietuvą išvakarėse. Tai-
gi galima manyti, kad sprendimo iniciatoriai norėjo pademonstruoti SSKP 
generaliniam sekretoriui, kad tautinė padėtis Lietuvoje sudėtinga, o vietos 
valdžia ignoruojanti „lenkų klausimą“. Trečia, galbūt tokiu būdu prieš rin-
kimus siekta padidinti LKP/SSKP lojalių kandidatų populiarumą ir garan-
tuoti jiems galimybę patekti į Aukščiausiąją Tarybą. 

LSSR AT prezidiumas į tokią Šalčininkų rajono tarybos iniciatyvą 
atsakė pačioje sausio pabaigoje, jau M. Gorbačiovui išvykus iš Lietuvos. 
Prezidiumo nutarime teigiama, kad rajono taryba toliau pažeidinėjanti 
Lietuvos SSR Konstituciją, bando ardyti Respublikos teritorinį vientisumą, 
destabilizuoja padėtį šalyje. Rajono tarybos nutarimas pripažintas neteisė-
tu ir pasiūlyta „šį [nuostatų] klausimą pakartotinai išnagrinėti rajono tary-
bos sesijoje“. Įvairioms teisėtvarkos institucijoms nurodyta išsiaiškinti, kaip 
Šalčininkų rajono organizacijos laikosi įstatymų, „ypatingą dėmesį skiriant 
konstitucinių piliečių teisių apsaugai“77. Tą pačią sausio 31 d. buvo priim-
tas dar vienas nutarimas – dėl visuomeninės Rytų Lietuvos reikalų tarybos 
sudarymo. Jos pagrindinis uždavinys: „užkirsti kelią besiformuojantiems 
nacionalinės nesantaikos ir separatistinių nuotaikų židiniams, skleisti kraš-

76 Šalčininkų rajono tarybos sprendimas „Dėl Šalčininkų lenkų nacionalinio-teritorinio ra-
jono su savivalda Lietuvos TSR sudėtyje nuostatų“, 1990 01 04, VATBA, b. 1–6, 1999, t. 4, l.
89–98. Tą pačią dieną rajono sesija priėmė nutarimą dėl LSSR Konstitucijos papildymo. 
Šalčininkų r. liaudies deputatų taryba prašė LSSR AT prezidiumo pateikti svarstyti AT tokio 
turinio Konstitucijos papildymą: „Lietuvos SSR teritorijoje gali būti steigiami nacionaliniai-
teritoriniai junginiai.“ Šalčininkų rajoną prašoma vadinti „lenkų“ rajonu. Ten pat, l. 99.

77 LTSR AT prezidiumo 1990 01 31 nutarimas „Dėl Šalčininkų rajono liaudies deputatų ta-
rybos sprendimo patvirtinti Šalčininkų lenkų nacionalinio teritorinio savivaldos rajono 
nuostatus“, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1990 02 28, Nr. 6, 
p. 135.
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te visos Lietuvos tautinio ir valstybinio atgimimo idėjas“78. Komisiją sudarė 
trisdešimt penki asmenys, tarp jų buvo įvairių profesijų atstovų, taip pat ir 
keli asmenys, „atstovaujantys“ Šalčininkų ir Vilniaus rajonams, tačiau ne-
buvo nei LLS vadovų ar atstovų, nei Koordinacinės tarybos veikėjų. (Komi-
sijoje buvo sąjūdiečių ir „Vilnijos“ draugijos narių.)

Jau visai artėjant rinkimams, vasario 12 d., valdžia priėmė Vietos sa-
vivaldos pagrindų įstatymą. Kelias įstatymo nuostatas verta priminti, mat 
jos tiesiogiai susijusios su aptariama problema. Įstatymas skelbė, kad „vietos 
savivaldybės organizavimo pagrindas yra Lietuvos TSR administraciniai-
teritoriniai vienetai, kuriuos nustato ir keičia Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba“79. Iš esmės ši nuostata reiškė, kad tik Lietuvos įstatymų leidžiamoji 
valdžia turi teisę nustatyti ir keisti administracinių vienetų ribas. Vietos val-
džia, rajonų tarybos tokios iniciatyvos neturėjo. Neužsiminta įstatyme ir apie 
nacionalinius teritorinius vienetus, jų kūrimo perspektyvą. Bet, ko gero, svar-
biausias buvo paskutinis įstatymo straipsnis. Jis numatė savivaldybių „palei-
dimo“ ir jų „valdymo organų veiklos sustabdymo“ mechanizmą80.

Taigi dar prieš rinkimus Lietuvos valdžia iš esmės parengė formalų 
juridinį „kovos“ su nepaklusniomis „separatistinėmis“ Vilniaus ir Šalčinin-
kų savivaldybėmis pagrindą. 

Artėjant rinkimams į Aukščiausiąją Tarybą, 1990 m. sausio pabaigo-
je, Sąjūdis galiausiai paskelbė savo „tautinės politikos principines nuostatas“. 
Dokumentas buvo gana deklaratyvaus, bendro pobūdžio ir didesnės įtakos 
lietuvių ir lenkų santykiams, lenkų politikų nuostatoms turėti negalėjo81. 

78 LTSR AT prezidiumo 1990 01 31 nutarimas „Dėl visuomeninės Rytų Lietuvos reikalų 
tarybos sudarymo“, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1990 03 
10, Nr. 7, p. 155–156.

79 LTSR vietos savivaldos pagrindų įstatymas, 1990 02 12, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta-
rybos ir Vyriausybės žinios, 1990 03 10, Nr. 7, p. 192.

80 LTSR vietos savivaldos pagrindų įstatymas, p. 204–205. Paleidus savivaldybės tarybą, 
aukščiausiasis šalies įstatymų leidybos organas galėjo per tris mėnesius surengti naujus 
tarybos rinkimus (per tą laiką valdymo funkcijas turėjo vykdyti vyriausybės įgaliotinis) 
arba apskritai stabdyti savivaldos įstatymo galiojimą ir įvesti savivaldybės teritorijoje 
administracinį valdymą iki vienerių metų.

81 „LPS tautinės politikos Lietuvoje principinės nuostatos“, 1990 01 20, Atgimimas, 1990 02 
14–21, Nr. 7. Iš esmės dokumente buvo vienas konkretesnis siūlymas – dėl Valstybinės 
lietuvių kalbos įstatymo įgyvendinimo terminų. Įvairių kategorijų valdininkams nelietu-
viams siūlyta pailginti terminą, per kurį būtina išmokti lietuvių kalbą. Beje, Sąjūdžio 
„tautinės politikos nuostatų“ projektas buvo paskelbtas dar 1989 m. vasaros pabaigoje. 
Dokumentą ketinta svarstyti ir priimti Sąjūdžio seimo sesijoje. Tačiau šios nuostatos pat-
virtintos nebuvo. Matyt, taip atsitiko dėl rudenį paaštrėjusių santykių – Šalčininkų ir Vil-
niaus rajonų autonomijos paskelbimas darė nuostatas nebeaktualias.
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Išvados

Apibendrinant atliktą tyrimą, galima daryti kelias svarbesnes išvadas:
pirma, lenkų bendruomenės politizaciją ir nacionalinės teritorinės au-

tonomijos reikalavimo iškėlimą į politinę dienotvarkę lėmė konkurencija tarp 
įvairių etninei mažumai atstovaujančių aktyvistų ir neformaliųjų politinių gru-
puočių. Šioje politinėje konkurencijoje dalyvavo ir pagrindinė bendruomenei 
atstovaujanti organizacija – Lietuvos lenkų sąjunga. Nacionalinės teritorinės 
autonomijos reikalavimas tapo veiksmingu įrankiu ne tik lenkų etninės ma-
žumos konsolidacijai ir mobilizacijai didinti, bet ir atskirų politikų, politinių 
grupių įtakai bendruomenėje stiprinti; 

antra, Lietuvos lenkų politizaciją ir mobilizaciją, autonomistines ten-
dencijas skatino ir ta aplinkybė, kad pagrindinės Lietuvos politinės jėgos – Lie-
tuvos komunistų partija ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – svarbiausiais lietu-
vių valstybinės kalbos, nacionalinės teritorinės autonomijos klausimais pasiekė 
nacionalinį konsensusą. Didelė lenkų etninės mažumos aktyvistų dalis tai su-
vokė kaip grėsmę savo bendruomenės kultūriniams ir tautiniams interesams;

trečia, galima manyti, kad 1988 m. – 1990 m. pradžioje Sovietų Sąjun-
gos vadovybė neturėjo bendros nuomonės lenkų nacionalinės teritorinės au-
tonomijos klausimu, vyravo rezervuotas požiūris. Antra vertus, vis didėjanti 
politinės sistemos decentralizacija ir fragmentacija sudarė sąlygas atsirasti poli-
tinėms jėgoms, kurios siekė aktyviai pasinaudoti lenkų teritorinės nacionalinės 
autonomijos idėja. Tokia jėga Lietuvoje buvo vadinamieji platformininkai, po 
XX LKP suvažiavimo atskilusi partijos dalis. Kai kurie lenkų autonomistai, pir-
miausia iš Šalčininkų rajono, buvo ir LKP/SSKP aktyvistai. Platformininkai ir 
radikalesnieji autonomistai buvo remiami konservatyviosios SSKP dalies.
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The Politicization of Ethnicity in Lithuania:  the 
Movement of Polish Autonomists, Sąjūdis and the 
Official Policy of Lithuania in 1988 – early 1990

Vladas Sirutavičius
Lithuanian Institute of History, Vilnius

S U M M A R Y:  The paper discusses the reasons of ethno-political conflict between Lithu-
anians and Poles in Lithuania in 1988-1990. The paper is based on the analysis of the ar-
chival documents which are little examined by the academic community. The author in-
vestigates the reasons that enabled the mobilization of the Polish minority of Lithuania and 
the development of the movement for the territorial autonomy. The author comes to the 
conclusion that competition between various informal political groups representing Polish 
ethnic minority were the key drivers to support the autonomy of the Polish community. The 
demand for national-territorial autonomy by the Polish politicians was an effective means to 
consolidate the community and achieve political influence. The consensus reached betwe-
en the Lithuanian Communist Party and the Lithuanian Reform Movement Sąjūdis on the 
most important questions such as state language, territorial autonomy and other national 
issues made an impact on the political mobilization of the Polish community and its aspira-
tions for autonomy. The active members of Polish ethnic minority perceived that consensus 
as a threat to their national interests. 

K e Y  w o R d S :  LITHUANIAN, POLES, POLITIZATION OF ETHNICITY, ETHNO-PO-
LITICAL CONFLICT, NATIONAL-TERRITORIAL AUTONOMY. 
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E t n i Š K um o  p o L i t i z aC i ja  L i E t u voj E :  L E n K ų  au t o n om i s t ų  j u d ė j i m a s ,  s ąj ū d i s  i r 
L i E t u vo s  va L d ž i o s  p o L i t i K a  1 9 8 8  m .  –  1 9 9 0  m .  pr a d ž i oj E

„Vietinis“ (tutejszy), lenkas, katalikas: Pietryčių 
Lietuvos gyventojų religinė-etninė tapatybė 
(tyrimas Dieveniškėse, Kernavėje ir Turgeliuose)1

Katarzyna Korzeniewska
Balstogės universiteto Istorijos-sociologijos fakultetas, Lenkija

 

S A N T R A U K A :  Šiame straipsnyje analizuojami Pietryčių Lietuvos (Vilniaus krašto) gy-
ventojų tapatybės aspektai. Šis regionas per amžius buvo sudėtingų geopolitinių procesų 
centre, keitėsi jo valstybinė priklausomybė, o kartu krašto gyventojai tiesiogiai patirdavo 
skirtingą valstybių vykdomą etninę politiką. Autorė referuoja teorijas, skiriančias etninę ir 
tautinę tapatybę, ir taiko šią teorinę skirtį empirinės medžiagos analizei. Straipsnyje anali-
zuojama autorės 1994 m. Kernavėje, Turgeliuose ir Dieveniškėse atlikto tyrimo empirinė 
medžiaga (biografinių interviu duomenys). Autorė analizuoja įvairias vietinių gyventojų 
tapatybės formas – tapatinimąsi su vieta, etninę ir religinę tapatybes. Atskleidžiamos religi-
nės ir etninės tapatybės sąsajos, pasireiškiančios, pavyzdžiui, lenkiškumo ir katalikiškumo 
tapatinimu. Etninės tapatybės virtimą tautine tapatybe autorė sieja su istorinės savimonės ir 
istorinės atminties atsiradimu ir analizuoja tam tikras istorinės atminties apraiškas. Aptaria-
mi kalbos vartojimo ir etninės tapatybės aspektai. Teigiama, kad tyrinėto regiono gyventojai 
yra labiau etniniai „vietiniai“ negu lenkai ar lietuviai, tačiau kartu išskiriamos tam tikros ta-
patybės konstravimo tendencijos. Pagrindinė straipsnio vertė – autentiška tyrimo medžiaga, 
nepraradusi aktualumo ir šiandien. 

PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  TAPATYBĖ, ETNIŠKUMAS, PIETRYČIŲ LIETUVA, VIL-
NIAUS KRAŠTAS.

Lietuvos Respublikos pietrytinė teritorija ir pagrindinė jos dalis – Vilniaus 
kraštas – per amžius buvo specifinių kultūrinių ir socialinių procesų vieta. 
Ši teritorija nebuvo nei padalinta, nei jokiomis geopolitinėmis ribomis per-
skirta net iki XX amžiaus pradžios. Tautų ir tautinių valstybių formavimosi 

1 Šis straipsnis verstas iš: Katarzyna Korzeniewska (1997). Tutejszy, polak, katolik. 
Tożsamość religijno-etniczna mieszkańców południowo-wschodniej Litwy. Badanie em-
piryczne w Dziewieniszkach, Kierniowie i Turgielach, Przegląd Polonijny. Kwartalnik. 
Rok XXIII-1997-z.1 (83). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos“. P. 59–86. Autorė atliko 
etnografinį tyrimą beveik prieš dvidešimt metų ir straipsnyje pateikia išsamių citatų iš 
interviu. Straipsnį autorė parengė būdama Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir so-
ciologijos instituto darbuotoja. 
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laikotarpiu šis regionas (jo kultūrinė, politinė, tautinė priklausomybė) tapo 
įvairių tautinių judėjimų ginčų objektu. Šio konflikto kritinis momentas – 
1918–1922 m. lenkų ir lietuvių konfrontacija, kurios pasekmė –Vilniaus 
krašto prijungimas prie Lenkijos. Apie šio krašto svarbą jaunoms tautinėms 
valstybėms byloja tas faktas, kad per visą jų egzistavimo laikotarpį, t. y. iki 
1939 m., ginčai dėl Vilniaus krašto buvo pagrindinė kliūtis stabilizuoti Len-
kijos ir Lietuvos santykius. Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva atgavo 
savo istorinę sostinę, tačiau prarado valstybės suverenumą. Prijungus Lie-
tuvą su atgautu Vilniaus kraštu prie Sovietų Sąjungos, realios sienos tarp 
Baltarusijos ir Vilniaus krašto nebuvo, tad etniškai vientiso krašto teritori-
nis vientisumas buvo atkurtas (žinoma, tik teritorinis, demografiniu požiū-
riu vyko sudėtingi procesai, keičiantys gyventojų sudėtį šioje teritorijoje). 
Siena, kuri realiai, politiškai ir faktiškai, perskyrė aptariamąjį arealą, atsira-
do palyginti neseniai, 1990 m. atkūrus suverenią Lietuvos Respubliką. Tada 
pirmą kartą, atsiradus valstybės sienai, buvo nutrauktas buvusios Didžio-
sios Kunigaikštystės žemių etninis tęstinumas. 

Greiti ir sudėtingi geopolitiniai pokyčiai aptariamajame regione 
vyko 1918–1988 m.: tuo laikotarpiu valstybinė jo priklausomybė keitėsi net 
penkis kartus (priklausymas Rusijos imperijai, Lenkijai, Lietuvai, Sovietų 
Sąjungai, Lietuvai), o dar svarbiau – dramatiškai ir radikaliai keisdavosi ir 
valdžios sistemos bei santvarkos. Tai vertė vietinius gyventojus taikytis prie 
vis naujų išorinių aplinkybių: rusinimo (carinėje Rusijoje), nacionalizmo 
(nepriklausomos Lenkija ir Lietuva), karo ir sovietizacijos.

Analizuojant vietos gyventojų santykį su besikeičiančia kultūrine 
ir politine tikrove, vienu iš svarbiausių aspektų laikoma tautinė tapatybė, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad Rusija vykdė asimiliacijos ir sovietizacijos po-
litiką. Lenkų ir lietuvių tautinių judėjimų siekis taip pat buvo performuoti 
šio regiono gyventojų socialinę tapatybę. Atrodo, kad, priešingai tam ti-
kriems politiniams siekiams, didžiulių pokyčių sąlygomis etninė ir tautinė 
tapatybė tiriamoje teritorijoje nekito. Galiausiai po 1989 m. čia gyvenantys 
žmonės gali būti apibūdinti kaip tautinė mažuma, nesugebanti dalyvauti 
visuomenės gyvenime, o jos santykiai su etnine visuomenės dauguma tapo 
įtempti arba net konfliktiški. Galima daryti prielaidą, kad esminė integra-
cijos kliūtis yra valstybinės kalbos nemokėjimas, taip pat ir tapatinimosi 
su platesne visuomene jausmo nebuvimas. Šio straipsnio tikslas – Vilniaus 
krašto gyventojų etninės ir religinės tapatybės analizė. 
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Religinė-etninė tapatybė 

Pavadinime pavartotas terminas „religinė-etninė tapatybė“ yra svarbus apibū-
dinant šį regioną. Kadangi „tapatybės“ sąvoka vartojama plačiai, ją reikia pa-
tikslinti ir teoriškai sukontekstinti. Religinė-etninė Pietryčių Lietuvos gyventojų 
tapatybė dažniausiai išryškėja tokiais atvejais, kaip kad, pavyzdžiui, kasdienėje 
kalboje vartojant būdvardį „tutejszy“ (vietinis) ir neatskiriant tautinės (etninės) 
ir religinės priklausomybės aspektų. Kadangi religinę tapatybę vietos gyventojai 
dažnai pabrėžia, tad visų pirma kalbėsime apie religinę-etninę tapatybę. Tautų 
formavimosi procesų kontekste toks tapatybės tipas yra neabejotinai ankstes-
nis už tautinę (national, narodowy) tapatybę. Nacionalizmo teorijose ši savęs 
įsivardijimo forma yra ikitautinės tapatybės, visuotinai vadinamos etnine tapa-
tybe, pavyzdys. Etninė tapatybė būdinga palyginti mažoms bendruomenėms – 
šiuo atveju tradicinei kaimo bendruomenei, – kuriose vyrauja religinė (ne se-
kuliarioji) tradicinė kultūra, o individams būdingas įsišaknijimo jausmas, kurį 
paprastai lydi cikliško laiko suvokimas ir silpna istorinė sąmonė. Dėl tokio vie-
tos bendruomenės pobūdžio ir menko socialinio judrumo pagrindinis ben-
druomenės jausmo šaltinis yra giminystės ryšiai, kurie įtvirtinami ir išreiškiami 
religiniais ritualais (Smith 1991: 12–28, LeGoff 1992: 54–55). Trumpai tariant, 
tai tradicinių visuomenių tapatybė; svarbių jos apraiškų iki šiol galima aptikti 
tyrinėjamame regione. 

Tautinė tapatybė tiriamame regione anksčiausiai galėjo susiklostyti XIX 
amžiuje. Tautinė tapatybė yra kur kas sudėtingesnis reiškinys. Tiek etninė, 
tiek tautinė tapatybė žymi, viena vertus, tam tikrą individo ir bendruomenės 
(etninės arba tautinės) santykį, kita vertus, grupės ir individo kultūrinės pa-
tirties bendrumą. Etninės tapatybės atveju šis santykis yra apribotas pirmine 
socializacija, t. y. vietinės kalbos, tradicijų, religijos ir elgesio normų žinojimu 
(Kłoskowska 1996: 35–36, 43, 74). Socialinėje erdvėje abipusiai individo ir gru-
pės santykiai yra suvokiami kaip priklausomybės saitai, kylantys iš konkretaus 
individo ir kitų grupės atstovų giminystės ryšių (arba iš tikėjimo kraujo ryšio 
buvimu). Labiau tradicinėse visuomenėse svarbų vaidmenį vaidina individo 
vieta grupės hierarchijoje ir su giminystės ryšiais susijęs paveldimumas (kuris 
apima, žinoma, ne vien materialius dalykus, bet ir statusą, vaidmenį grupėje, 
priskyrimą pogrupiams ir pan.). Svarbu pabrėžti, kad etninės tapatybės atveju 
tiek kultūriniai, tiek etniniai ryšiai yra iš esmės giliai jaučiami ir sudaro dalį 
kasdienės individo patirties, kuri yra suvokiama kaip „normali“ ir nėra reflek-
tuojama.

Tautinė tapatybė – išskirtinis moderniosios visuomenės bruožas ir in-
telektualinis darinys, kuriuo apibrėžiama, kas priklauso, o kas nepriklauso 
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tautinei kultūrai. Būtent tautinės kultūros patirtis, įsišaknijimas joje ir pripa-
žinimas sava (o ne tik pasyvus perėmimas) ir yra tautinės tapatybės pagrindas 
(Kłoskowska 1996: 86–88). Priešingai nei etniškumas, tautybė nėra „natūraliu 
būdu“ prieinama kaip kasdienė patirtis: tautinė kultūra dėl savo sudėtingumo 
reikalauja iš individų tikslingo perėmimo, o tai reiškia tautinės kalbos išmo-
kimą, kultūrinių įgūdžių įgijimą ir istorinės sąmonės išsiugdymą. Lygiai taip 
pat didžiulė tautinė bendruomenė nėra prieinama individo patyrimui ir nėra 
jam tokia akivaizdi kaip gentiniai (etniniai) ar šeimos saitai. Todėl, kad atsirastų 
tautinė tapatybė, be elementaraus tautinės kultūros pažinimo, yra būtinas ir 
individo noras priimti šią tautinę kultūrą kaip savą, pripažinti save tos tautos 
nariu. Toks individų sprendimas yra įgyvendinamas visuomenėje (tautoje), jos 
kultūriniame ir politiniame gyvenime, o kritiniais istorijos momentais gali net 
pasireikšti kraštutiniais moraliniais įsipareigojimais. Šios tapatybės formos gy-
vavimo ir svarbos matas yra jos galimybė formuoti individo socialinę pasaulė-
žiūrą ir elgesį (Melchior 1990: 35–40).

Paribio tapatybės problema 

Małgorzata Melchior savo studijoje, skirtoje socialinei individo tapatybei, 
atkreipia dėmesį į ypatingą asmenų, gyvenančių arba išaugusių etniniame, 
kultūriniame, religiniame arba socialiniame pasienyje, padėtį, kuri gali būti 
tiek individo tapatybės formavimosi kliūtis, tiek dalyvavimo dviejose (arba 
keliose) kultūrose ar bendruomenėse potencialas (Melchior 1990: 35–40). 
Tautinių kultūrų, galėjusių atsirasti žlugus Lietuvos Didžiajai Kunigaikš-
tystei, formavimosi procese LDK gyventojai turėjo kultūrinės patirties, dėl 
kurios jie galėjo dalyvauti lenkiškojoje, lietuviškojoje, baltarusiškojoje, o 
gal ir rusiškojoje kultūroje ir rinktis iš jų vieną „savą“. Tad jie susidūrė su 
tautinės tapatybės pasirinkimo problema. Maža to, susiformavo priešišku-
mas tautinio įsivardijimo būtinybei, labiausiai išreikštas krajovcų judėjimu, 
kurio tikslas buvo LDK kultūros tradicijų, egzistuojančių virš (arba nepai-
sant) tautinių kultūrų, išsaugojimas (Aleksandravičius 1993). Ši programa 
virto anachronizmu, o jos šalininkai ir kūrėjai galiausiai įsiliejo į lenkiškąją 
arba lietuviškąją tautinę kultūrą. Panašu, kad būtent tokia paribio kultūri-
nė specifika gali būti veiksnys, apsunkinantis Vilniaus krašto kaip Lietuvos 
valstybės, visuomenės ir kultūros dalies integracijos procesą (kaip anksčiau 
apsunkino analogišką procesą integruojant šį regioną tarpukario Lenkijo-
je). Bet kartu Vilniaus krašto paribiškumas gali lemti išskirtinę kultūrinę ir 
istorinę jo vertę ir tapti integracijos proceso pagrindu.
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Prielaidos ir tyrimo metodas 

Tyrimas, kurio pagrindu parašytas šis straipsnis, buvo atliktas 1994 metais 
trijose atrinktose vietovėse (miesteliuose) pietrytinėje Lietuvos dalyje. Jos 
visos turi paribio srities bruožų, būdingų ir visam regionui: daugiakalbystė, 
religinė ir tautinė įvairovė. Dviejuose miesteliuose – Dieveniškėse ir Tur-
geliuose – gyventojų dauguma laiko save lenkais; abi vietovės tarpukaryje 
buvo Lenkijos pusėje, etniškai ir kalbiškai vienalytėje baltarusiškojoje teri-
torijoje. Po 1990 m., atsiradus sienai tarp Lietuvos ir Baltarusijos, dalis šio 
etniškai vienalyčio regiono tapo dirbtinai atskirta. Trečioji tyrinėta vietovė – 
Kernavė – iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos buvo toje pačioje slavų kal-
bų (lenkų arba baltarusių) zonoje. Po Pirmojo pasaulinio karo nustačius 
sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos, Kernavė tapo pakraščio vietove Lietuvos 
pusėje. Kernavėje tiek vyriausia karta, tiek jaunimas moka vietinę lenkų 
kalbą ir vartoja ją, tačiau dauguma gyventojų laiko save lietuviais (Čekmo-
nas 1993).

Šiame straipsnyje aptariamas tyrimas atliktas biografiniu metodu. 
Kiekvienoje iš minėtų vietovių atlikta nuo 6 iki 8 interviu su gyventojais 
(vyrais ir moterimis), visų amžiaus grupių atstovais. Pokalbio tema buvo 
respondento šeimos istorija, ypač daug dėmesio kreipiant į etninio ir reli-
ginio savęs įvardijimo klausimus. Itin svarbūs analizuojant religinius arba 
etninius aspektus ir galimus savęs įvardijimo pokyčius buvo mišrių santuo-
kų ir šeimų atvejai (Dex (sud.) 1992, Kłoskowska 1996: 116–124).

Tyrimo tikslas buvo ne bendruomenių istorijos atkūrimas, o etninės 
ir tautinės tapatybės vystymosi bendruomenėje rekonstrukcija istorinių 
įvykių fone. Tyrimas nebuvo kiekybinio pobūdžio ir negali būti traktuo-
jamas kaip reprezentatyvus Lietuvos pietryčių regionui. Tačiau jis atspin-
di tapatybės kitimo procesą tokiu lygmeniu, kokiu atrinktos vietovės yra 
tipiškos visam regionui, juolab kad šeimų veikla ir šeiminių saitų tinklai 
apima visą pietrytinę šalies dalį (respondentai turi daug giminaičių visoje 
minėtoje teritorijoje).

Šis tyrimas – bandymas nustatyti, kuri tapatybė – etninė, tautinė ar 
gal kita – vyrauja pietrytinėje Lietuvos dalyje ir kokios yra istorinės tokio 
vyravimo priežastys. Metodiniu požiūriu svarbus tautinės tapatybės anali-
zės kriterijus yra deklaruojamo savęs įsivardijimo ir individo elgesio įvai-
riomis istorinėmis aplinkybėmis tarpusavio priklausomybė.
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„Vietinis“ (tutejszy) – dažniausia įsivardijimo forma 

Savęs kaip „vietinio“ identifikavimas yra būdingas visoms trims tirtoms 
vietovėms ir visoms kartoms, išskyrus galbūt jauniausią. Tiek lenkai iš Die-
veniškių ir Turgelių, tiek lietuviai iš Kernavės dažniausiai labai panašiai 
supranta šią sąvoką. Žodžio tutejszy reikšmė yra artima žodžiui „vietinis“ 
(kurį tiriamieji kartais irgi vartodavo) ir aiškiai turi geografinį aspektą. Ga-
lima teigti, kad geografinė „vieta“, kurią „vietinis“ laiko sava, yra apibrėžia-
ma mažiausiai trimis aspektais:

1. Kalbiniu, žyminčiu vietinių dialektų ir kalbų (paprastai kelių), kurias 
„vietiniai“ moka ir laiko savomis, paplitimą. Jį iliustruoja tokie respon-
dentų pasisakymai, kaip: 

Aš taip pat nuo vaikystės kalbėjau lenkiškai, ir atvažiavo kartą tėčio brolis su 
žmona ir sako: „Ką jūs sau galvojate, eis į pirmą klasę, o lietuviškai nemoka.“ Ir 
tada ta lietuvių kalba man taip patiko, kad iškart, kai pradėjau mokytis, išmo-
kau. (Kernavė, moteris, 32 metai)

Gyvenome Čiobiškyje, gyvenome, ir kėlėmės iš melioruojamų teritorijų, tada per-
sikėlėme arčiau Kernavės. Čia gi visi kalba lenkiškai, paprasta kalba („po pros-
tu“), o ten tave, nepaisant visko, tave laiko lenku. (Kernavė, vyras, 40 metų)
Tėvas [jos], man atrodo, kad jis dažniausiai lenkiškai. [...] Tai kai ji [dukra] at-
važiuoja, jis į ją lenkų kalba kreipiasi, o ji – lietuviškai, toks bendravimo būdas, 
viską supranta, bet nekalba. (Kernavė, vyras, 24 metai)

– O kaip atskirti lenką nuo baltarusio? – Kad iš esmės jie ir nesiskiria, kalba ta 
pati, bet kai mums tai vienodai, nei lenkiškai nekalbame, nei rusiškai. [...] Kad 
beveik viskas tas pats, kalba ta pati, tik ten pora žodžių skirias. Tik kad lietuviškai 
tai nieko nesuprantame. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)

Ten [gimtuosiuose namuose] taip pat paprastai („po prostu“) kalbėdavomės, pa-
prastai [...] Mažas skirtumas, ir čia paprastai, ir ten paprastai. Tas pats su skai-
čiavimu. Viskas tas pats. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)

2. Bažnytiniu administraciniu, sutapatinančiu „vietinį“ su vietos para-
pijos ar kaimyninės parapijos gyventoju, pavyzdžiui:

Gyvenome Paspiriuose, tai 7 kilometrai važiuojant tiesiai, Kernavės parapijoje. 
(Kernavė, moteris, 70 metų)

Tai yra tipiškas atsakymas, kurio tikslas – nurodyti kaimo buvimo vie-



155

„v i E t i n i s “  ( t u t E j s z y ) ,  L E n K a s ,  K ata L i K a s :  pi E t ryč i ų  L i E t u vo s  g y v E n t oj ų  r E L i g i n ė - E t n i n ė 
ta pat y b ė  ( t y r i m a s  d i E v E n i Š K ė s E ,  K E r nav ė j E  i r  t u r g E L i u o s E )

tą parapijos centro atžvilgiu. Net jeigu respondentai ir neprisimindavo, kur 
yra parapijos centras, jis dažniausiai būdavo nurodomas kaip orientacinis 
punktas, pavyzdžiui, Tabariškės, Vileika, Anžadavas šalia Turgelių, Dūkštos, 
Musninkai šalia Kernavės, Salininkai, Varanavas šalia Dieveniškių.

Bet, pavyzdžiui, tie lenkai, jie nevaikšto į Dūkštas [į bažnyčią], tik į Kernavę. 
– Tie, kurie arčiau, tai net laidoja [mirusiuosius] Kernavėje. – Jie priklauso tai 
parapijai. Jų parapiją [Dūkštų] tik po karo įsteigė. – Bet jie kažkaip...(Kernavė, 
moteris, 38 metai, vyras, 40 metų)

Jie ten kartu ir gyveno, tam vienam kaime. [...] Tai ten yra Anžadavo bažnyčia. 
(Turgeliai, moteris, 70 metų)

3. Kraštovaizdiniu, geografiniu, apibūdinančiu „vietą“ kraštovaizdžio 
elementais (pavyzdžiui, upė, ežeras, miškas) ir įgalinančiu skirti „sa-
vus“ ir „svetimus“ pagal atstumą nuo „vietos“. 

Geriausiai tai atspindi Kernavės gyventojų posakiai (tarsi pusiau 
etnonimai), pavyzdžiui, „užneriokas“ – žmogus, gyvenantis kitoje Neries 
upės pusėje, arba „Lenkija už miško“ – norint apibrėžti vietovę kitoje miš-
ko pusėje, kur gyventojai nemoka lietuvių kalbos. Turgeliams yra būdinga 
tai, kad „savi“, t. y. tie, kurie gyvena šalia, yra apibūdinami vietovardiniais 
būdvardžiais, pavyzdžiui, lawaryski (iš Lavoriškių), turgielski (iš Turgelių), 
jaszunski (iš Jašiūnų).   

Tačiau tapatybė laikytina kultūriniu-socialiniu reiškiniu, todėl šie 
elementai atrodo ne tokie svarbūs kaip pagrindiniai – kultūriniai – ele-
mentai. Tokiais fundamentaliaisiais kultūriniais elementais laikomi: religi-
nė priklausomybė (platesnė negu vien bažnytinė administracinė) ir etninė 
(gentinė) priklausomybė, grįsta giminystės ryšių patirtimi ir svarba. Šie 
saitai nuolat stiprinami ir tvirtinami laikantis aiškių bendruomenės elgesio 
modelių.

Iš respondentų pasakojimų ryškėja, kad Katalikų bažnyčios apeigos 
vienintelės patvirtina šeimos ir kaimynų bendruomenės giminystės ryšius. 
Gyventojai prisimena, kad šio principo buvo laikomasi visada, net ir sovie-
tiniu laikotarpiu: 

Pavyzdžiui, ar esate susituokę bažnyčioje? – Taip, ir vaikus krikštijome. – O kiti 
šeimos nariai? – Irgi. Nebent ten koks vienas kitas, bet ir tai tuokdavos vadina-
majam pogrindy. Anksčiau tie, kurie turėjo statusą, taip ir darydavo. (Kernavė, 
vyras, 40 metų)
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Jeigu buvai koks tarnautojas, tai jeigu būtum susituokęs bažnyčioje, tai tave būtų 
iš darbo atleidę. Tai jie atvažiavo pas mus, paprašė, nuėjo pas kunigą, pasikalbė-
jo, sako: „Vakare ateikite“. Tada, kai šiek tiek sutemo, nuėjome su jais į bažnyčią 
ir ten juos kunigas užrašė ir sutuokė. (Dieveniškės, moteris, 70 metų)

Tuokiaus tai aš taip patyliukais, nes darbe irgi taip kalbėdavo, kad negalima 
tuoktis bažnyčioje, nereikia, drausdavo. Bet aš susituokiau taip jau vakare. (Die-
veniškės, moteris, 44 metai)

Krikštyti. Bet visa tai buvo, kaip čia pasakius, paslapčia. Nes anksčiau tai baisu 
būdavo bažnyčioje. Kunigas ateidavo į namus ir namie krikštydavo. (Dieveniš-
kės, moteris, 64 metai).

Nuvažiavome į Baltarusiją, nes savame rajone bijojome, kad kas nors gali įskųsti, 
ir vėlai vakare susitarėme su kunigu, ir paskui jis mus vėlai sutuokė. Be ceremo-
nijos, be baltos suknelės, tik viena liudininkė buvo, mano šeimininkė [pas kurią 
gyveno], tai jau nuoširdi buvo moteris, ji niekam nepasakys. Ir dar kita liudi-
ninkė, buvo toks vairuotojas, irgi žmonės, kurie niekam nepasakys. (Turgeliai, 
moteris, 45 metų)

Religine prasme mišrių santuokų priimtinumą lemiantis veiksnys 
buvo ir yra katalikiškosios jungtuvių ir krikštynų apeigos: 

Ak, ukrainietę [vedęs], bažnyčioje [tuokėsi], ji perėjo į mūsų tikėjimą. Kitaip tikrai 
[giminės] nebūtų sutikę. Tai taip, bažnyčioje, taip. Ne, tarp mūsų, sakyčiau, nėra 
tokių laisvamanių. (Kernavė, moteris, 38 metai)

Pas mus nėra tokių, kurie nebūtų [bažnyčioje] susituokę. Nebent kas būtų išsi-
skyręs. Taip, pas mus tai kiekvienas tuokdavos. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)

Sesė, ta vyresnė, apie kurią dabar kalbėjo, ištekėjo už rusų kilmės lietuvio. [...] 
Tai buvo tokie atvykę tie, praeitam amžiuj, burliokai į Lietuvą. Tai jie jau ten 
tą burliokišką įstatymą turėjo, sentikiai jie, kaip čia sakoma, seno tikėjimo, seno 
įstatymo. O jau kalbėti rusiškai ir nebemoka, tik lietuviškai. [...] Jeigu jau sentikis, 
seno tikėjimo, tai stačiatikis. Ji turi dvi dukras, abi krikštytos bažnyčioje, ir dabar 
ta vyresnė dukra ištekėjo. (Turgeliai, vyras, 70 metų)

Jis stačiatikis, bet sutikdavo su viskuo, tai taip normaliai, aš tai manau, koks skir-
tumas, galima buvo ir cerkvėje, bet ji katalikė, tai tada jau bažnyčioje. (Turgeliai, 
moteris, 43 metai)

Vietinės bendruomenės, gyvenančios Pietryčių Lietuvoje, yra religi-
ne prasme tradiciškai endogamiškos, tai rodo, pavyzdžiui, toks responden-
tės atsakymas į klausimą, kaip vertintų kieno nors iš giminaičių santuoką, 
tarkim, su stačiatikiu: 
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Jokiu būdu nesutikčiau. – O kodėl ne? – Todėl, kad ne mūsų tikėjimo. (Kernavė, 
moteris, 74 metai)

Taip lyg „užkonservuojama“ informacija apie šio regiono tradicinę 
katalikybę. Visi, kurie istoriškai nėra regiono autochtonai (rusai, žydai, 
ukrainiečiai, totoriai), „vietinių“ nelaikomi svetimais ar atvykėliais, bet jie 
laikomi „kitais“, „kitokiais“ visų pirma konfesine prasme.

Taip pat egzistuoja nuolatinė religijos ir etniškumo tarpusavio pri-
klausomybė, kuri suvokiama kaip ryšys tarp kartų, įsišaknijimo jausmas 
ir giminystės patirtis. Gera šio reiškinio iliustracija yra 80-metės respon-
dentės pasakojimas, iš kurio ryškėja, kad abipusės asmenų, tapusių giminė-
mis, pareigos išlaiko savo aktualumą net transcendentiniu lygmeniu (t. y. 
visaverčiais bendruomenės nariais pripažįstami ir mirusieji) ir iš dalies yra 
vykdomos religinėje plotmėje.

O žinot, kaip aš kartą susapnavau. Tos bobutės, mamos mamos, aš nepažinojau. 
Nes mama dar nebuvo ištekėjusi, kai mama mirė. [...] Nepažinojau. Va, kartą 
taip susapnavau. Jau Semeniškėse. Kad atskrido į namus, o mes, keturios anū-
kės, prie durų sėdim, o atskrido su vytele ir jau norėjo mus prilupti, tas anūkes. 
Kad ji mūsų karves gano, o mes jai nepadedame. O pašaro nėra, tai jos alkanos 
laksto: „Man skrandis nuo bėgiojimo plyšta, o jūs namie sėdit ir man nepadedate, 
anūkės.“ O aš gi nežinojau, tik taip per miegą pažiūrėjau, kad... Vėliau mamytė 
parodė vieną nuotrauką – tokią pačią. Tai žinot, mamytė sako taip: „Tai reikia 
eiti pamaldų už mirusiuosius. Jeigu jau alkanus gyvulius ganė, tai reikia pietus 
paruošti, visi turi eiti išpažinties ir melstis už visus, nes jau yra labai blogai“, – 
sako. Tai mama man pasakė, aš ėjau prašyti, kad nieko neneštų, nes pas mus 
pietūs. Iš pradžių į mišias, paskui visus į pietus. Tai ir tas dėdė paklausė. Sakau: 
„Sapnavau močiutę, o mano mama labai jau prašė.“ Paklausė. Ir padarė [...]. Ir 
tada, žinot, nė savaitė nepraėjo, mamytė tada susapnavo savo mamą, kad at-
važiavo čia aplankyti į Kernavę. Žino, kad mirė, bet reikia aplankyti, nes seniai 
buvo. Sapnavo. Ir tada susapnavo, kad įeina ir čia tiek naujų krepšelių pridėta, 
na, tiek daug, ir kiekviename krepšelyje ryšulėlis įdėtas, kažkas susukta ir įdėta. 
Tada mamai, ta mamos mama kepė blynus, kai įėjo. Tai sako: „Mama, kodėl 
tiek daug tų krepšelių? Dvi eilės pristatytos.“ Sako: „Lankė mane žmonės, savaitė 
nepraėjo, lankė mane žmonės...“ Matai... Tas, kuris buvo išpažinties ir priėmė Ko-
muniją, tas turėjo ryšulėlį, krepšelį ir ryšulėlį. „A, – sako, – mama, kepi blynus.“ 
Ir sako: „O mano sūnus – tas mamytės brolis Juzefas dvejus metus išpažinties nėjo 
– tai miltų maišą man atvežė. Kepu blynus, visam laikui užteks.“ [...] Tai tada 
jau patenkinta mamytė buvo, kad taip susapnavo, kad mama jau nebealkana. Ir 
mato – pas brolį pilnas miltų maišas. (Kernavė, moteris, 76 metai).

Toks kraujo ryšių supratimas, liudijantis sakralinį jų pobūdį, yra bū-
dingas labai tradicinėms, etninėms bendruomenėms. 

Esminis tapatybės etninio aspekto elementas yra tradicinėms agra-
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rinėms bendruomenėms būdingas įsišaknijimo ir sėslumo jausmas, egzis-
tuojantis, kaip manoma, „nuo amžių“, „nuo visų laikų“ ir neapibrėžtas isto-
riškai, taip pat ir nuolatinė giminystės patirtis: 

Mes čia visi esame giminės. Visi čia iš vieno lizdo, arba bent jau šalia kažkur. 
(Turgeliai, moteris, 60 metų)

– O iš kur kilę seneliai iš tėvo pusės? – Iš čia visi. – Iš Dieveniškių? – Taip. Iš ano 
galo, jie yra vietiniai ir niekada niekur nesikraustė, nesikilnojo, niekur nevažiavo, 
nieko. O kodėl mes tokie, ot protėviai protėviai, kad taip iš tiesų būtų papasakoję 
savo istoriją. Ir niekada taip nebuvo, tėvo tai aš jau nebeturiu, bet reikėjo išsiaiš-
kinti, dabar jau ir nebegaliu išsiaiškinti. Mama yra, bet ji, matyt, apie tėvo pusę 
ne taip jau ir daug ką gali pasakyti, ir atmintis nebe ta. Ir taip mes blogai darė-
me, kad negalėjome išsiaiškinti, ir apie tuos tėvo protėvius galima buvo sužinoti. 
(Turgeliai, moteris, 45 metai)

– O ką reiškia „mūsų lietuviai“? – Kurie čia gyveno, kurie čia gimė, jų protėviai 
čia buvo, o tokie kaimeliai jau nuo seno, nuo seno. Nuo neatmenamų laikų. Bet 
kodėl jie lietuviškai kalba, tai aš nežinau, kodėl. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)

Giminystės jausmą ir svarbą rodo dažni atvejai, kai visame kaime 
kartojasi tik dvi trys pavardės:

Mano mamos giminėje turime tai Juozelę, kitas yra Piet’ka, o trečias... visi turėjo, 
tas Stachula, pravardes, nes visi buvo Jurkevičiai, tai nežinojo, apie ką kalbama. 
(Kernavė, moteris, 70 metų) 

Ne, ne... Į kunigus niekas nenuėjo, bet va kunigas net giminė, ten mano dėdė tu-
rėjo kunigą mamos tetos. Tai net jis visada prisimena: „Ponia Ceikova, tai mes su 
Jumis giminės esame.“ Aš buvau Sivinska, o ta mano mama iš Sivinskių giminės, 
už mano dėdės. (Turgeliai, moteris, 63 metai)

Tai kaip apie savo giminę. Mano giminė didelė, mes visi gyvename netoliese, va, 
pavyzdžiui, kaip sesė, brolis, tai jie gyvena labai toli, nesimato, mes visi gyvename 
Dieveniškėse. Aš gimiau Dieveniškėse, mano mamos giminė yra didelė, keturi 
dėdės, ir visi, jos sesė ir brolis gyvena Dieveniškėse, tik kitas brolis ir tėvai gyvena 
kaime. O taip tai visi susitinkam, tai ne problema. (Dieveniškės, moteris, 23 
metai)

Tokia giminystės patirtis būdinga ne vien mažiems kaimams, tokių 
atvejų galima aptikti ir didesnėse bendruomenėse (pavyzdžiui, miesteliuo-
se). Tokią pačią patirtį rodo susituokusių tą pačią pavardę turinčių tolimų 
giminaičių atvejai. 
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Kiek svarbus giminystės jausmo, buvimo „savoj“ vietoj tarp „savųjų“ 
veiksnys, rodo ir priešingas pavyzdys: individų negalėjimas prigyti, adap-
tuotis tarp „ne savųjų“. Buvo minima atvejų, kai tai netgi kėlė grėsmę san-
tuokų patvarumui (reikia atsiminti, kad kalbame apie bendruomenes, kur 
santuokos iširimui beveik visiškai nebuvo pritariama).

Jam [tetos vyrui] kaip šauliui davė žemės Žemaitijoje, bet kai mano teta nuva-
žiavo su juo į Žemaitiją, baisiai išsigando, kad labai jau toli nuo savų, ir jie gavo 
sodybėlę Daubariškiuose. Pasistatė ir gyveno. (Kernavė, moteris, 70 metų)   

O vyresnis tai tėvas buvo, tėvas, žinot, irgi lenkę turėjo, tai irgi pradžioje gyve-
nimas kažkaip jiems nesiklostė. Jis čia atvažiavo dar būdamas jaunas vaikinas, 
apsivedė, nuvažiavo, iš ten atvežė, ir maždaug po metų. Tai čia pagyveno dvejus 
metus ir išsiskyrė. Mama kai išvažiavo pas savo mamą, sako, čia neįmanoma 
gyvent, tai aštuonerius metus ten pragyveno. Paskui grįžo. (Turgeliai, vyras, 71 
metai)

Lenko kataliko stereotipas

Religinė-etninė „vietinių“ tapatybė ir savęs apibrėžimas šiais dviem elemen-
tais atitinka populiarų Vilniaus krašte lenko kataliko stereotipą. Aiškiausiai 
šis stereotipas atsispindi kalboje: žodžiai „lenkas“ ir „katalikas“ vartojami 
sinonimiškai ir painiojamos šių žodžių reikšmės: 

Lenkų laikais buvo taip, kad čia savo ruožtu vienam kaime buvo ir stačiatikių, ir 
lenkų, ir tarp jų skirtumas buvo tas, kad jie visada tas katalikiškas šventes švęs-
davo, o stačiatikiai švęsdavo savo šventes keturiolika dienų vėliau. (Dieveniškės, 
moteris, 64 metai)

– O kas tėvas – baltarusis, lenkas? – Žinai, aš tiksliai ir nežinau. Manau, kad 
lenkas, tuokėsi bažnyčioje [t. y. ne cerkvėje]. Čia, vadinasi, taip. (Dieveniškės, 
vyras, 20 metų)

Čia yra tokia tradicija ir, matyt, ji liks. Na, aš nežinau, kaip tarp rusų, bet su 
rusais mes jau nieko bendro neturim, mes lenkai, mama, kaip sakoma, tuokėsi 
bažnyčioje, visi šie mano giminės irgi, visi mes turime krikštatėvius. Visi krikš-
tyti. Nėra tokio papročio pas mus, mūsų giminėj, kad nekrikštytų. (Dieveniškės, 
moteris, 22 metai)

Pirmas buvo lenkas. Čia mano antras. Irgi lenkas buvo, o šitas stačiatikis. (Tur-
geliai, moteris, 54 metai)

Tautybės, na, kokios tautybės?.. Tautybė, nežinau, lenkų, katalikiška... Katalikas 
tai jau grynas, gryna katalikė. (Turgeliai, moteris, 46 metai)
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– O tėvai kokio tikėjimo buvo? – Lenkai. – Ir nebuvo giminėje jokių stačiatikių? – 
Ne, nieko, visi lenkai. (Turgeliai, moteris, 70 metų)

Tą pat rodo posakiai „lenkiškas tikėjimas“, „lenkiška šventė“ (katali-
kų Velykos, Kalėdos), kurie vartojami vietiniame dialekte: 

Mūsų bažnyčioje gi kiek tokių buvo. Jis ten, pavyzdžiui, rusas, o ji – lenkė. Tai 
kunigas perveda į lenkišką tikėjimą ir sutuokia. (Dieveniškės, moteris, 42 metai)

– O jie kokio tikėjimo buvo? – Lenkiško. Lenkų tikėjimas, na, krikščioniškas. 
Krikščionys. Ne, katalikas, katalikas. Katalikiškas tikėjimas. (Turgeliai, moteris, 
66 metai)

– O, tarkime, baltarusis kokio turėtų būti tikėjimo? – Bet kažkaip taip iš įpratimo 
labiau tai jis turi būti lenkas, lenkiško tikėjimo. (Turgeliai, vyras, 25 metai)

Iš tokių posakių galima spręsti apie dažno respondento įsitikinimą, 
kad lenkiškumas „savaime“ kyla iš buvimo kataliku: 

Skirtumas tas, kad lenkus laikome katalikais, o baltarusius – stačiatikiais. – O 
rusai? – Ir rusai – stačiatikiai. [...] Kaimietis niekada nesidomi išsilavinimu, jam 
užtenka. Bet jis yra katalikas... Ir jis yra lenkas. (Dieveniškės, moteris, 64 metai)  

Na, matyt, dėl įpratimo taip. Jeigu jau lenkas, tai turi būti katalikas. Kažkaip 
nesusidėlioja, jeigu musulmoniško tikėjimo ir lenkas, ne. Netinka. Arba stačia-
tikių tikėjimo. Jeigu jau stačiatikis, tai akivaizdu, kad rusas. Taip jau yra. Toks 
jausmas. (Turgeliai, vyras, 25 metai)

Lenkai ir katalikai stereotipiškai tapatinami Turgeliuose ir Dieveniš-
kėse, t. y. vietovėse, kur dauguma gyventojų laiko save lenkų tautybės. Pasi-
rodo, kad panašiai samprotauja ir Turgelių stačiatikiai: 

Tautybė?.. Na, stačiatikė, baltarusė... Kaip kokia?.. (Turgeliai, moteris, 78 metai)
  

Minėtas stereotipas yra bene esminis tautinio įsivardijimo atskaitos 
taškas. Lenko kataliko stereotipas lenkų kultūroje – platesnis ir sudėtin-
gesnis reiškinys. Tuo tarpu Pietryčių Lietuvoje jis yra paprastesnis. Galima 
teigti, kad yra bent dvi tokio paprastumo priežastys. Sociolingvistas Vale-
rijus Čekmonas įžvelgia šiame stereotipe sulenkintos LDK aristrokratijos 
(šlėktų), kultūriškai besiorientuojančios į lenkiškumą ir bandančios neu-
tralizuoti besiformuojančio lietuvių tautinio judėjimo įtaką tuomet dar lie-
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tuviškai kalbėjusiai valstietijai, ideologijos liekanų. Šios ideologijos šalinin-
kai pripažino „lenkas – krikščionis, lietuvis – pagonis“ priešprieša grįstą 
schemą. Tad minėtas stereotipas gali būti lenkų ir lietuvių tautinių judėji-
mų susidūrimo liekana ir siekti dar XIX amžių (Čekmonas 1993). Polono-
centriška ideologija logiškai siejasi su „lenkų civilizacinės misijos“ Rytuose 
koncepcija, tapusia oficialia lenkų istoriografijos interpretacija tarpukariu, 
diegta, pavyzdžiui, mokyklose (Jurkiewicz 1992).

Remiantis šiomis įžvalgomis galima teigti, kad tarpukariu lenko ka-
taliko stereotipas tapo „vietiniams“ įsivardijimo būdu, o etnonimas „lenkas“ 
pradėjo funkcionuoti šalia kaip jo sinonimas, vis dėlto reiškiantis labiau 
etninę „vietinio“ negu tautinę „lenko“ tapatybę. Du respondentų paminėti 
faktai patvirtina šią mintį. Dieveniškėse vyresnio amžiaus respondentė ne-
sugebėjo apibūdinti etninio skirtumo tarp savęs ir lietuvių, gyvenančių gre-
timame kaimelyje. Galiausiai priėjo prie išvados, kad „tai mūsų lietuviai“, o 
pagaliau –„vis tiek jie yra lenkai“:

– Tai pas mus yra tokių kaimelių, jie ten visada buvo, bet jie jau laikomi mūsų 
lietuviais, tėvai, matyt, lenkai buvo, ar kažkaip taip. Aš ten jau nežinau. Moka 
lenkiškai. Bet lietuviškai jiems lengviau. Jie gal nuo mažumės. Nuo mažumės, bet 
vis tiek jie yra lenkai. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)

Savo ruožtu 70-metė respondentė iš Turgelių, įvardijusi save kaip 
lenkę, nesugebėjo pasakyti, kokios tautybės yra baptistai – jos kaimynai iš 
šalia esančių kaimų, žmonės, kilę iš Vilniaus krašto, etnine prasme panašūs 
į ją2. Atrodo, ji nerado kriterijaus, kuriuo remdamasi būtų galėjusi priskirti 
juos kuriai nors tautybei: 

– Tame pačiame kaime ten kaimynystėj buvo tie – kaip jie, baptistais juos vadino. 
Baptistai buvo. – Bet čia tame kaime, kur tėvai gyveno? – Taip. – O kokios tau-
tybės buvo tie žmonės? – Baptistai ir baptistai. Taip juos vadino. O kokios jie ten 
tautybės?.. (Turgeliai, moteris, 70 metų)

Panašiai jau cituota respondentė stačiatikė iš Turgelių, paklausta tauty-
bės, atsakė „stačiatikė“ ir tik po minutės dvejonių atskleidė esanti baltarusė.

„Ne vietinių“ lietuvių pasirodymas šiame regione Antrojo pasaulinio 
karo metais prieštaravo čia paplitusiam stereotipui; lietuvių katalikų Vil-
niaus krašto gyventojai nelaikė nei lenkais, nei „vietiniais“. Įdomu tai, kad 
vidutinio ir vyresnio amžiaus lenkai, apibūdindami lietuvių tautinę pri-

2 Panašūs atvejai stebino ir tarpukario lenkų žurnalistus bei rašytojus, kurie aprašydavo 
Vilniaus kraštą, r.., pavyzdžiui: J.Mackiewicz, Bunt rojstów, Warszawa, 1990, p. 3–11.
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klausomybę, pabrėžia, kad lietuviai dabar yra katalikai, tačiau kadaise buvo 
pagonys. Tuo tarpu lenkai „visada“ buvo katalikai: 

Juos labiau laiko pagonimis. Pagoniškas jų tikėjimas buvo. Jie ten aukas degino. 
(Dieveniškės, moteris, 79 metai)

Jis tik lietuvis yra ir katalikas, tai juk kaip ta lenkų karalienė Jadvyga, čia gi ji 
gyveno su tuo Mindaugu – lietuviu. Karaliumi. Jie gi buvo susituokę, du valdovai: 
Jadvyga valdė Lenkiją, o Mindaugas – Lietuvą. (Turgeliai, moteris, 45 metai)

Niekas iš respondentų nepateikė tikslios informacijos apie Lietuvos 
krikšto istoriją (pavyzdžiui, vardų arba datų), tačiau visi, kurie norėjo api-
brėžti lietuvių tikybinę priklausomybę, pabrėždavo, kad lietuvių apkrikšti-
jimas yra lenkų nuopelnas:

 
Aš nežinau, aš nežinau, kaip jie... Na, jie irgi, kaip čia pasakius, katalikiško tikė-
jimo, dabar, kai jie jau apkrikštyti. Nes kai Jogaila vedė lenkų karalienę, tai tada 
krikštijo visus lietuvius. O paskui krikštijo lenkų karalienę – Jadvygą. (Turgeliai, 
moteris, 66 metai)

O lietuviai netikėjo, tais laikais jie – ne. Jie ten meldėsi kažkokiam ąžuolui ar 
medžiui. Jadvyga – karalienė – apkrikštijo visus lietuvius ir todėl lietuviškas ir 
lenkiškas tikėjimas yra panašūs. (Turgeliai, moteris, 45 metai)

Taip mūsų karalienė Jadvyga apkrikštijo. Susituokė su jų tuo Jogaila, karaliumi. 
Tai ji ten visus apkrikštijo į mūsiškį. (Dieveniškės, moteris, 79 metai)

Žinoma, lietuvių laikymas „pagonimis“ (kad ir vien istoriškai) atiti-
ko tai, kaip patys lietuviai save vadino, tačiau Vilniaus krašto gyventojams 
toks lietuvių tikybinis apibūdinimas greičiausiai buvo priimtinas ir todėl, 
kad nesikirto su jų įsitikinimu, jog katalikas – būtinai lenkas. Tai tapo ypač 
aktualu Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu, kai į Vilniaus miestą ir 
Vilniaus kraštą kėlėsi gyventi etniniai lietuviai.

Kai kurie procesai, vykę sovietiniais laikais, ypač gausi migracija, va-
dinamoji repatriacija į Lenkiją, taip pat sovietinė indoktrinacija, skelbusi 
„internacionalizmą“, galėjo prisidėti prie to, kad pokarinė karta taip griež-
tai nesilaikė konfesinės endogamijos principo ir ėmė tuoktis su stačiatikiais 
rusais. Respondentai savaip mena šiuos procesus: 

Tie laikai buvo, dar prieš kokius 30 metų, tai, žinot, viskas taip susimaišė, kad 
jei už ruso ar lietuvio, ar vokiečio būtų ištekėjusi, tai kažkaip kreivai į tai buvo 
žiūrima. Nežinau... (Turgeliai, moteris, 44 metai)
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Politika buvo tokia, kad sumaišytų, ypač šiame rajone, labai ryški buvo gyventojų 
perkėlimo tendencija. Paskutiniais metais, jeigu žmogus, nereikia net toli eiti, aš-
tuntasis dešimtmetis, atvažiuodavo žmonės iš Baltarusijos, jiems čia be problemų 
suteikdavo būstą. Viskas viskas buvo suteikiama, tokia buvo tendencija. (Turge-
liai, vyras, 26 metai)

Ir dabar, kaip sakoma, kai kiekvienas pradėjo kovoti dėl tų savo tautinių vertybių, 
iki tol tai buvo šiokia tokia tautų brolybė, žinai. Tie šūkiai, tie įpročiai, kurie buvo 
Sovietų Sąjungoje, kad tai turi būti brolybė, lygybė visų tautų atžvilgiu, tai kažkas 
dar tokio tada buvo. (Turgeliai, vyras, 25 metai)

Pripažįstama, kad „seni principai“ neteko griežtumo: 

Atvažiavo jis čia su ja, motina sako: „Aš negaliu, nes mes skirtingo tikėjimo.“ 
Jis buvo stačiatikis, žinoma. Jis sako: „Man jokio skirtumo, aš galiu priimti tavo 
tikėjimą.“ Kad tik susituokt. O tada jau buvo prieštaravimas iš mano bobutės 
pusės, kodėl šitas įsikiša, bet... Bet kažkaip ten išėjo, kad jie nugalėjo ir susituokė. 
(Turgeliai, vyras, 26 metai)

Iki tol to nebuvo ir nebuvo teisės tuoktis, kad mergina lenkė tekėtų už ruso. Va tai 
buvo didelė gėda. Tai kai mes buvome merginos, taip kaip Jūs, ar vyresnės, nes Jūs 
dar esate jauna, tai pas mus kaime visada būdavo šokiai, kai rusai ateidavo, tai 
nė viena mergina šokti neidavo, nes jau... Kai kokie iš Baltarusijos atvažiuodavo, 
kai tikintys. O taip tai tiesiog draugauti tai su jais galima. O dabar tai jau įvairiai 
būna ir reikia pratintis. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)

Tradicinių principų liekana buvo nekataliko „perėjimo“ į katalikybę 
tendencija ir jungtuvių ceremonijos atlikimas katalikų bažnyčioje (kaip mi-
nėta cituojant respondentus, tai laidavo, kad naujai sudaryta santuoka bus 
pripažįstama giminėje, kaime ir pan.). Kadangi konfesiškai mišrios santuo-
kos prieštaravo vis dar gajam tautiniam-religiniam stereotipui, šis priešta-
ravimas tapdavo nesutarimų šaltiniu, kai buvo kalbama apie tradicinės re-
liginės tapatybės perdavimą naujai kartai arba net išsaugojimą toje pačioje 
kartoje. Naujomis aplinkybėmis nebuvo jokių visuotinai priimtų schemų ar 
elgesio normų, kuriomis būtų buvę galima remtis. 

O kita atėjusi čia gyventi į Doliną su tuo burlioku, stačiatikiu, tai net į jų pusę pe-
rėjo, nei vaikus krikštijo, nei ką. O dabar vienas vaikinas paėmė jos dukrą, jai jau 
aštuoniolika metų, tai dabar jau ji buvo priversta ir krikštytis, ir poterių mokytis, 
visko... (Dieveniškės, moteris, 70 metų)

Pavyzdžiui, iš Vilniaus pusės nėra nė vieno lietuvio, kuris neturėtų lenkiško krau-
jo. Permaišyti, baisiai permaišyti. Jis net pats negali žinoti. (Dieveniškės, vyras, 
21 metai)
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Žinote, mes anksčiau apie tai jau esame kalbėję, per lietuvių kalbos pamokas. Jau, 
kaip sakoma, jis [vyras] lietuvis, mano pavardė irgi lietuviška. Jeigu gims vaikas, 
irgi, aišku, bus, lenkas nebus. Na, tiesiog nežinau, matyt... Tai yra labai sunku. 
(Dieveniškės, moteris, 22 metai)

Tai jeigu taip tiksliai paklausus, tai jaunoji karta tiksliai nežino, kokia čia yra 
teritorija. Vienas vieną sako, kitas kitą. Ir mums tai yra nesvarbu. Tai gerai, tada, 
sakykim, aš kalbėsiu kiniškai ir lankysiuos šitoje bažnyčioje... Mano draugas yra 
rusas, bet vaikšto į lenkišką bažnyčią. Tai ir jis kažkaip lenkas. O apskritai tauty-
bė, kas yra tautybė? Jeigu žiūrėtum, kad pagal kalbą. O jeigu pagal kilmę, pagal 
savo šaknis, vadinasi – lenkas. Jeigu žmogaus viskas sutampa – tikėjimas, tautybė 
ir gyvenamoji vieta, tada galima sakyti tiksliai, kad tai yra tauta. Tautybė. O 
jeigu kas nors susimaišo, jau viskas, grynumas dingsta, tai galbūt net ir nereikia 
nieko ieškoti. (Turgeliai, vyras, 26 metai)

O kita ištekėjo už ruso. Ir išleido vaiką į rusišką mokyklą, o vaikas užsimanė į 
lenkišką, pradėjo rėkti, kad į lenkišką, išėjo iš rusiškos, dabar į lenkišką vaikšto. 
(Turgeliai, moteris, 17 metų)

Iki šiol rašydavo „lenkas“, o dabar, kai jau pasus darėmės, tai rašiausi lietuviu. 
Na, čia gyvenu, tai gal, o gal ir nereikėjo savo tautybės keisti. Na, žmona šito 
užsimanė, vis dėlto geriau lietuviškai. Tegul jau būna lietuvis. Mano pavardė yra 
Pečiul, o dabar pase visur Pečiulis. (Kernavė, vyras, 68 metai)

Atrodo, atsirado ir iki šiol randasi vis daugiau atvejų, kai tradicinis 
religinis-tautinis savo tapatybės apibrėžimo modelis darosi nebeaktualus ir 
nebeatitinka tikrovės, o naujas nesusiformavęs ir net nesiformuoja.

Istorinė savimonė ir istorinė atmintis

Istorinės savimonės ir istorinės atminties atsiradimas žymi etninės tapaty-
bės virtimą tautine tapatybe. Tradicinėms bendruomenėms yra būdingas 
cikliško laiko suvokimas, kai nėra poreikio ir galimybių racionalizuoti, už-
rašyti ir saugoti istorinį patyrimą (Connerton 1989: 6–40). Istorinė savi-
monė, kitaip tariant, racionalizuotas praeities pažinimas ir interpretacija, 
yra svarbus tautinės tapatybės elementas, teikiantis tęstinumo jausmą ir 
grindžiantis moralinius įsipareigojimus tautinei bendruomenei. Ši savimo-
nė yra individo istorinės patirties formavimosi atskaitos taškas, t. y. sąmo-
ningo dalyvavimo istoriniuose įvykiuose, turinčiuose įtakos visos tautos 
likimui, išraiška (Kłoskowska 1996; LeGoff 1992).

Tyrinėtame regione esama istorinės atminties apraiškų – atsitiktinių 
arba individualių, tačiau siekiančių tolimą praeitį (iki 1863 m. sukilimo) ir 
apimančių informaciją apie respondentų protėvių luominę priklausomybę. 
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Yra ir išlikusių prisiminimų apie kurio nors iš šeimos narių socialinę arba 
ekonominę sėkmę (pavyzdžiui, nulemtą emigracijos, nuosavos įmonės vei-
klos ir pan.) Rusijos imperijos laikais ir tarpukariu: 

Senelis. Tik iš mamos [pusės]. Bet jie visur važinėjo, nes jis turėjo tokį valstybinį 
darbą, policijoje dirbo. Tai čia dar [caro] Nikolajaus laikais. (Dieveniškės, mo-
teris, 52 metai)

Dar caro laikais jos [motinos] tėvelis ir brolis turėjo Odesoje lenktyninių žirgų. 
(Dieveniškės, moteris, 70 metų)

Tėvo brolis yra pats vyriausias, Kaziukas, iki karo nuomodavo 18 autobusų, ku-
rie važinėjo... Tai daug, kurie važinėjo iš Varšuvos į Vilnių. (Turgeliai, vyras, 72 
metai)

Panašaus pobūdžio faktai buvo vietos gyventojų prisimenami ir per-
duodami mažiausiai dviem kartoms, tačiau respondentai nesiejo jų su pla-
tesniu istorinių įvykių kontekstu, taip pat šie prisiminimai liko niekaip ne-
įprasminti ideologiškai. Pavyko užfiksuoti tik vieną prisiminimą, kuriame 
atsispindi aiškus istorinis kontekstas: 

Tai būtų jau mano prosenelis, Motiejus buvo [vardu]. Jis dar pasakojo, kad jis dar 
prisiminė, ne jis, bet iš tėvų girdėjęs, apie 1863 metų sukilimą, kai buvo sukilimas 
prieš ponus. Tai čia dar iš jo tėvų. Tėvai dar prisiminė, o jis pasakodavo. (Dieve-
niškės, vyras, 65 metai)

Ir Turgelių, ir Dieveniškių, bet ypač Kernavės gyventojams aiškiai 
būdinga tam tikra istorinė savimonė. Visos kernaviškių kartos prisimena 
inteligentus, mokytojus ir kunigus, jų veiklos pobūdį: etnografinės medžia-
gos kaupimą, vietinio muziejaus įkūrimą, pastangas išsaugoti vietinių gy-
ventojų istorinius prisiminimus:

Tą Šiaučiūną [mokytoją] gi irgi paėmė [sovietai]. Šiaučiūnas, vargšas, nieko pa-
našaus nesitikėjo, kiti kalbėjo, kad galbūt kažkur pasislėpė. (Kernavė, moteris, 
69 metai)

Į mokyklą vaikščiojau čia, ketvirta, kokia čia mokykla, tai Šiaučiūnas, toks moky-
tojas. Ir mes rinkome į muziejų visus tuos daiktus. Tai buvo jo pirmasis muziejus. 
(Kernavė, moteris, 76 metai)
 

Pagrindinis šių veikėjų veiklos tikslas buvo įtraukti vietos istorinę 
patirtį į platesnį – tautinės istorijos – naratyvą. Tarpukariu būta mėginimų 
sukurti nacionalinį istorinės atminties variantą. Tačiau jį sužlugdė drama-
tiški politiniai pokyčiai. Daugumą tautinių veikėjų, tapusių vietos atminties 
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herojais, po 1945 m. pasiglemžė sovietinis teroras. Kernavėje jų atminimas 
yra vietinio pobūdžio. Gyventojai tarsi nežino ar nesureikšmina to, kad iš-
tikti panašaus likimo lietuviai Lietuvoje yra laikomi didvyriais.

Klausimai apie dramatiškus Antrojo pasaulinio karo įvykius gali būti 
traktuojami kaip savotiškas lenkų ir lietuvių, gyvenančių dabartinėje Pietryčių 
Lietuvoje, istorinės atminties išbandymas. Jų prisiminimai apie karo laikotarpį 
yra stebėtinai skurdūs ir šykštūs, ypač turint galvoje tai, kad šiame regione ke-
letą kartų kito politinė valdžia ir vyko karo veiksmai. Pavyzdžiui, Turgeliuose, 
kurių apylinkėse 1943–1944 m. lenkų partizanai įnirtingai ir sėkmingai kovojo 
su lietuviškaisiais P. Plechavičiaus būriais, respondentai net neprisiminė su šiuo 
laikotarpiu susijusių savo išgyvenimų. Kai kurie iš jų prisiminė tik atskiras žydų 
naikinimo scenas. Lietuvių istorikas Arūnas Bubnys teigia, kad Armijos Krajo-
vos padėtis šiame regione buvo labai tvirta, todėl lenkai sugebėjo išstumti lietu-
vių valdininkus ir karinius vienetus ir įkurti pačių kontroliuojamą anklavą, kar-
tais vadinamą Turgelių Respublika (Bubnys 1994; Garšva, Grumadienė 1993). 
Kyla klausimas, kodėl neišliko Turgelių gyventojų atmintyje įvykiai, kurie ne-
abejotinai darė didelį poveikį jų padėčiai. Šį reiškinį galima mėginti paaiškinti 
trejopai: 1) visi, kurie buvo šių istorinių įvykių dalyviai arba patyrė jų poveikį, 
šiuo metu yra nebegyvi, buvo pokariu ištremti arba išvyko į Lenkiją; taigi karo 
ir stalininio laikotarpio (1939–1953 m.) įvykių atminties neišliko, nes neliko 
žmonių, galėjusių ją išsaugoti ir perduoti kitiems; 2) kitas aiškinimas grindžia-
mas individo psichologija: karo ir pokario laikotarpio moralinių peripetijų ir 
negatyvių patirčių krūvis galėjo būti toks didelis, kad šių įvykių atminčiai išsau-
goti pristigo motyvacijos; jie veikiau buvo „išstumti“ arba „ištrinti“ iš atminties, 
sąmoningai vengiant juos minėti, apie juos pasakoti ir pan. 3) totalitarinis re-
žimas, kurio sąlygomis teko gyventi visuomenei, vertė laikyti tokius prisimini-
mus paslaptyje. Tad jie galėjo išnykti, o jeigu neišnyko, tai suprantama, kodėl 
tiriamieji nenori atskleisti savo patirties nepažįstamiesiems netgi dabartiniu 
metu. Keletą kartų atsitiko šitaip, kad respondentai, kurių prisiminimai buvo 
išsamūs, nenorėjo apie juos kalbėti, atkakliai atmesdavo prašymą leisti įrašyti 
pokalbį, o jeigu ir sutikdavo, tai įrašomi prisiminimai buvo gerokai skurdesni 
negu papasakoti asmeniškai (t. y. neįrašant diktofonu). 

Žinoma, galimas ir visų išvardytų veiksnių kompleksinis poveikis. 
Belieka konstatuoti, kad tyrinėtų bendruomenių istorinėje atmintyje egzis-
tuoja tarsi spraga. Ši atmintis tapo fragmentiška, o tai turėjo destruktyvų 
poveikį galbūt besiformuojančiai regiono gyventojų tautinei tapatybei. Dar 
labiau susimąstyti verčia faktas, kad visi respondentai, prabilę kuriuo nors 
būdu apie „lietuvių valdžios“ Turgeliuose (1940–1944 m.) laikotarpį, buvo 
nusiteikę jos atžvilgiu abejingai ar netgi teigiamai, pavyzdžiui:
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– O lietuvių čia niekada nebuvo? – Smetonininkai buvo. Milicijoje pilna jų buvo. 
(Turgeliai, moteris, 63 metai)

– O čia kaip smetonininkų, taip ir lietuvių buvo. Tik po karo. O kai jauna tada 
buvau. Jie visada ateidavo, čia buvo toks Adamulis – viršininkas, čia vaikinų 
pilna buvo, jaunimo pas mus tai labai daug būdavo. Daug merginų, gražiai dai-
nuodavo. Tai jie ir ateidavo, bet ir jie gražiai dainuodavo. Lietuviai. Tai daug ir 
dainų mokėjau, ir bendrauti. (Turgeliai, moteris, 66 metai)

Dieveniškėse tik viena respondentė papasakojo epizodą iš karo lai-
kotarpio apie tai, kaip lenkų partizanai nušovė jos brolius. Ji pati save ir 
savo brolius įvardijo lenkais; pakartotinai paklausta patvirtino, kad tai iš 
tiesų buvo lenkų partizanai, neparodydama kartu jokios nuostabos arba 
nuoskaudos, kad bendrataučiai nužudė jos brolius: 

Du broliai kare buvo užmušti. Užmušė tai partizanai. Nes tai buvo tie baltieji, 
taip vadino ir tuos rusus, tada tai lenkai. – O kurie nužudė? Aaa, neaišku, kurie? 
– Lenkai. Atėjo, paėmė iš butų lenkai. Ir važiavo ten kažkur malūną apiplėšti, ar 
ten kokių miltų pas Harmanišką, ar ką, ir iškart juos du užmušė, ir jis su arkliu 
buvo nuvykęs, tai užmušė. Pirmas ir antras. – Bet jis pats partizanas nebuvo? – 
Ne, ne, tik atėjo, pasakė pakinkyti arklį, vyksime ten, kur jiems reikia. Turėjo vyk-
ti, tai ne kokia malonė ar mandagumas buvo. Ir taip užmušė. Jie ten tame kitame 
kaime pasakė, kad užmušė. (Dieveniškės, moteris, 67 metai)
 

Šis pavyzdys yra sudėtingas psichologiniu aspektu, todėl sunku pa-
teikti vienareikšmišką jo interpretaciją. Tariant, kad respondentė iš tiesų 
atpažino partizanų tautybę, darosi akivaizdu, kad ji nesitapatina su jais, 
tiksliau tariant, nemano, kad priklausymas tai pačiai tautybei įpareigoja 
kaip nors ypatingai vertinti bendrataučius. Tikriausiai dėl šios priežasties 
jos prisiminimuose neišliko nei nuoskaudos, nei nuostabos.

Kernavės gyventojų pasakojimuose taip pat atsiribojama nuo sąsa-
jų su ginkluotu tautiniu judėjimu. Epitetams, kuriais Kernavės gyventojai 
apibūdina lietuvių partizanus, nėra būdingas tragizmo atspalvis ir, priešin-
gai vyraujantiems viešiesiems apibūdinimams, jie pasižymi netgi tam tikra 
ironija. Greta „miško brolių“ ar „partizanų“ taip pat vartojami pavadinimai 
„žaliukai“ ar netgi „banditai“. Respondentai iš Kernavės teigia, kad apylin-
kėse veikę partizanai keldavo baimę, o jų veiklos metodai buvo nesupran-
tami vietos gyventojams. Be to, niekas iš jų giminių nebuvo prisidėjęs prie 
partizanų ir neteikė jiems savanoriškos pagalbos. Kernavės gyventojai pa-
sakoja apie šio pobūdžio išgyvenimus šiek tiek plačiau negu respondentai 
iš kitų vietovių: 
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O čia vieną žmogų užmušė tie, kaip jie vadinasi, banditai, partizanai. – Čia buvo 
partizanų? – O kaipgi. Vaikščiodavo. Tai po Kernavę, visur, ir jie ten kažkur na-
kvodavo, ir tam žmogui davė įspėjimą, kad „laikyk liežuvį už dantų“, bet jis nelai-
kė, tai paėmė ir nušovė jį. Kai jį nušovė, tai buvo šūviai, bet kas žinojo, kad čia jį 
jie ten šaudė. Dirbome [laukuose], ir tiek. (Kernavė, moteris, 69 metai)

Tai po vokiečių pasirodė partizanai, atėjo vieną vakarą ir sako: „Eikit iš čia, o jei 
ne, tai visus sušaudysime. – Kokie partizanai? – Na, tada jau buvo tie žalieji. – 
Kas tokie? – Žalieji, na tie, lietuviai. Susiorganizavo. Žodžiu, kovojo už Lietuvą... 
Slapstėsi nuo kariuomenės tais laikais. Tai liepė mums nešdintis, o mes neturėjo-
me kur. (Kernavė, moteris, 74 metai)

Čia buvo baisu, nes būdavo, kad tie žalieji neleisdavo. Žinote, kaip žalieji gąsdin-
davo, kad neik tarnauti į rusiškus kolūkius. (Kernavė, moteris, 74 metai)

Na, o paskui, kai rusai atėjo, tai pradėjo rusai vilioti į savo pusę, o jis kažkaip ne-
norėjo... žodžiu – nenorėjo, vėl kažkokie lenkai, taip pat buvo kažkokie požemiai, 
nežinau, kaip ten buvo. Na, vienu žodžiu, ir iš tiesų tie žalieji, vieni sau, kiti sau. 
(Kernavė, moteris, 74 metai)
 

Nežinia, kiek respondentų pasakojimai yra patikimi, t. y. kiek atspin-
di tikrus įvykius, kiek yra paveikti komunistinės propagandos, o kiek sie-
kio pritapti prie neseniai įvykusio tautinio Lietuvos atgimimo (kuris kartu 
reiškia ir Lietuvos partizanų gerbimą). Tačiau galima manyti, kad kritiniu 
metu (pavyzdžiui, karinio konflikto, partizaninio karo) tirtų vietovių gy-
ventojų tautinė tapatybė buvo per silpna, kad įgalintų juos vienaprasmiškai 
tapatintis su kuria nors tautybe ir motyvuotų aktyviems veiksmams kurios 
nors konflikto šalies pusėje. Atrodo, kad jie nežiūrėjo ir dabar nežiūri į save 
kaip į „lenkus“ ar „lietuvius“, kurie atsidūrė vienos kurios konflikto šalies 
pusėje. Jie nesusitapatino nė su viena iš šių tautinių orientacijų. Skirtis tarp 
„savo“, „vietinio“, ir „svetimo“ išliko svarbiausias jų tapatybę ir elgseną for-
muojantis veiksnys.

Tikėtina, kad šį procesą smarkiai apsunkino sudėtinga regiono padė-
tis Antrojo pasaulinio karo metais ir tautinio elito (inteligentijos) netektis 
pokariu, ypač Dieveniškėse ir Turgeliuose, iš kur daugelis išvyko į Lenkiją. 
Karo laikotarpio išgyvenimai liko ne suprasta, apmąstyta ir įgavusi gilesnę 
prasmę vietos gyventojų atmintyje tragedija, o tapo išimtinai propagandi-
nių manipuliacijų ir iškraipymų objektu. Kritiškas karo pasekmių vertini-
mas Pietryčių Lietuvoje, priešingai negu kituose Lietuvos ar Lenkijos regi-
onuose, netapo gyventojus integruojančiu istorinės savimonės elementu. 
Minėto karo įvykiai liko de facto asmens arba šeimos, tačiau ne istorinės 
atminties plotmėje.
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Kalba, šneka, tarmė

Kalbinė padėtis Pietryčių Lietuvoje yra būdinga paribio regionams. Juose 
dėl geografinio ir kultūrinio atstumo nuo tautinių judėjimų centrų ilgiau 
išsilaiko regioniniai bruožai, įskaitant ir kalbinius. 

Kalbinė padėtis tirtame regione keitėsi gana dinamiškai. Visose vie-
tovėse iš pradžių buvo vartojamos lietuviškos tarmės, kurioms amžių san-
dūroje palaipsniui, bet kryptingai darė poveikį baltarusių (Dieveniškėse 
ir Turgeliuose) ir lenkų (Kernavėje) dialektų sklaida. Lingvistinių tyrimų 
išvados (Čekmonas, Grumadienė 1993), taip pat respondentų pasakojimai 
rodo, kad iki suverenių tautinių valstybių susikūrimo lietuvių kalba išnyko 
Turgeliuose, tuo tarpu Kernavėje ją vartojo tik vyresnės kartos žmonės. Štai 
keletas jų prisiminimų: 
 

Buvo, daugiau lietuviškai kalbėdavo, nekalbėdavo gramatiškai taisyklingai, ne 
taip, kaip dabar, bet ir mama kalbėjo lietuviškai, o tėtis nekalbėjo lietuviškai. – 
Nemokėjo? – Nemokėjo. O seneliai lietuviškai kalbėjo. (Kernavė, vyras, 70 metų)

Tai Šiaučiūnas [mokytojas] klausė, ar močiutė moka, tai eidavome dainų užraši-
nėti, lietuviškų. Mokėjo lietuviškai. Taip, tėčio mama. Ir rašydavomės tas dainas. 
(Kernavė, moteris, 76 metai)

Lietuvių kalbą gana plačiai vartojo Dieveniškių apylinkių kaimų gy-
ventojai, nepaisant to, kad jie taip pat mokėjo „paprastą kalbą“, t. y. vietinį 
baltarusių dialektą (Čekmonas, Grumadienė 1993):

Taigi, tetos motina šiek tiek kalbėjo lietuviškai. O iš kur ji, ar kur ji tai... Žinote, 
Dieveniškės, daug lietuvių yra, kažkaip buvo tokie laikai, kad ir lenkai, ir lietuviai. 
Matote, man reikėjo žinoti, iš kur ji mokėjo lietuviškai, nes mūsų kaimas kalbėjo 
lenkiškai, o tolesnis kaimas – tik lietuviai ten buvo. (Turgeliai, moteris, 45 metai)

Diegiant švietimo valstybinėmis kalbomis sistemas susiformavo sa-
votiška dvikalbystė – kasdienės, arba tarminės (etninės), kalbos ir litera-
tūrinės, arba valstybinės (oficialios), kalbos, vartojamos mokykloje, baž-
nyčioje, įstaigose ir pan. Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios valstybinė 
(oficiali) kalba (Dieveniškėse ir Turgeliuose – lenkų, Kernavėje – lietuvių) 
nepajėgė išstumti tarmių (Čekmonas, Grumadienė 1993). Pokariu Turge-
liuose ir Dieveniškėse rusų kalba pradėjo įgyti oficialios kalbos, vis dažniau 
vartojamos jaunesnio ir vidutinio amžiaus vietinių gyventojų, statusą. Tad 
būtent tokiu būdu įvyko prieškario Vilniaus krašto kalbinė rusifikacija. Ir 
dabar jaunesnės ir vidurinės kartos vietos gyventojai mieliausiai šneka ru-
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siškai, nors sakosi moką lenkų ir (arba) lietuvių kalbas. 
Kadangi kalba yra svarbi tautinės tapatybės dalis, o jos mokėjimas – 

dalyvavimo tautinėje kultūroje sąlyga, santykis su tautine kalba yra vienas 
iš tautinės tapatybės rodiklių (Kłoskowska 1996). Šis aplinkybė ypač reikš-
minga Turgelių ir Dieveniškių gyventojų atveju, kuriems per pastaruosius 
70 metų valstybinė kalba keitėsi net tris kartus (1920 m. – lenkų, 1945 m. – 
rusų, 1988 m. – lietuvių). Respondentų pasakojimai byloja, kad esant mi-
nimaliam spaudimui, dauguma gyventojų, laikiusių save lenkais, atsisakė 
leisti vaikus į švietimo įstaigas tautine (lenkų) kalba. Apie tai prisimena res-
pondentė, kuri pati siekė suteikti savo vaikams išsimokslinimą lenkų kalba: 

Ir pas mus buvo sunku, mūsų šeimoje vyras – lenkas, aš – lenkė. Visi kalba ru-
siškai, visi leisdavo į rusiškas klases, tik į rusiškas, nes tai buvo tarybinė Lietuva, 
visa ta Rusija buvo, o mes išleidome vaikus į lenkišką mokyklą. Į lenkišką! Čia 
prieš 20 metų, mes išleidome į lenkišką mokyklą ir nieko nebijojome. (Turgeliai, 
moteris, 45 metai)

Pirmoji pokario karta palyginti dažnai lankė lenkiškas mokyklas, 
tačiau šios kartos žmonės pabrėžia, kad patyrė daug sunkumų dėl to, kad 
menkai mokėjo rusų kalbą ir negalėjo tęsti mokslo lenkų kalba vidurinė-
se mokyklose. Ši neigiama patirtis vertė daugumą tėvų ugdyti savo vaikus 
rusų kalba jau nuo pradinės mokyklos, nepaisant to, kad mokytis rusų kal-
bos buvo galima tiek lenkų mokyklose (šios pamokos būdavo privalomos), 
tiek už mokyklos ribų (radijas, televizija, literatūra, bendravimas su rusais). 
Štai kaip respondentai aiškina savo motyvaciją ar sprendimus, į kokią mo-
kyklą ir kodėl leisti vaikus: 

Į rusišką, bet pas mus buvo ir lenkiškų, nežinau, kodėl mes į rusišką leidome, to-
dėl, kad kažkaip jau vienerius metus mes jau nesimokėme rusų kalbos mokyklose, 
mažiau viena klase. Ir ta kita irgi į rusišką eina. (Dieveniškės, moteris, 44 metai)

O pati ėjau į lenkišką mokyklą. O paskui, kai baigiau tą lenkišką mokyklą, reikė-
jo kur nors stoti, nebuvo kur stoti su lenkų kalba, labai sunku buvo ir egzaminų 
nebuvo galima laikyti lenkų kalba. Na, paskui įstojau į technikumą, tai reikėjo 
rusų kalba egzaminus laikyti ir mokytis rusų kalba. Buvo labai sunku. Ir tada 
pagalvojau, kad taip gali nutikti ir mano vaikams, todėl ir išleidome juos į rusišką 
mokyklą. (Dieveniškės, moteris, 42 metai)

Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimo klausimas vėl tapo aktualus 
po 1990 m., ir šiuo metu vis daugiau lenkų tėvų leidžia savo vaikus į lietu-
viškas mokyklas: 
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Na, ir sūnus dar, jam tik 8 metai. Į mokyklą jau eina, bet nuėjo į lietuvišką, į 
mokyklą dabar išleidau. Na, todėl, kad dabar yra taip sunku su lenkų kalba, pas 
mus yra sunku su lenkų kalba, nes nėra kur ir stoti, kad mokytųsi. Tai taip jau pas 
mus prispaudė ta Lietuva tuos lenkus. Pas mus dabar dauguma leidžia vaikus į 
lietuviškas klases. (Dieveniškės, moteris, 44 metai)

Tas [sūnus] tai į rusišką, o kitas tai į lietuvišką dabar. – O kodėl taip, kodėl ne į 
lenkišką? – O ką dabar daryti, kitaip jau nėra ką daryti. Reikia mokėti tą vals-
tybinę kalbą, na, ir taip pasikalbėjome, pasitarėme ir išleidome vaiką į lietuvišką 
mokyklą. (Dieveniškės, moteris, 42 metai)

Vaikų ugdymas lenkų kalba buvo netipiškas tėvų pasirinkimas, nors 
dabar ir Dieveniškių, ir Turgelių respondentai pabrėžia, kad mokyklose ir 
darželiuose steigiama vis daugiau lenkiškų grupių. Akivaizdu, kad pirmeny-
bės teikimas valstybinei kalbai liudija labai pragmatišką gyventojų santykį 
su kalba, kuri pirmiausia yra suvokiama kaip praktinis gebėjimas, o ne kaip 
vertybė, būtina gyvenime ir lemianti individualias ateities perspektyvas: 

O su sūnumi taip pat paprasta kalba kalbatės? – Taip, paprasta, jis lenkiškai, kai 
dar iki mokyklos buvo, tai mes su juo lenkiškai kalbėdavomės ir jis labai gerai kalbė-
jo, o jau paskui, kai truputį paaugo, jau pradėjo išeiti į gatvę, jau pradėjo su vaikais 
žaisti, tai jau tada taip paprastai pradėjome. (Dieveniškės, moteris, 44 metai)

O Valduką tai į lietuvišką, norėjome į lenkišką leisti. Na, dabar ta lietuvių kalba, 
be lietuvių jokio dokumento neduos, visus dokumentus rašyk lietuviškai. Kaip pas 
Jus lenkiškai. Kalba –  viskas. (Dieveniškės, vyras, 40 metų)

Kita vertus, tarmių gyvybingumas, tiek Turgeliuose ir Dieveniškėse, 
tiek Kernavėje, rodo, kad kalba egzistuoja etniniu lygmeniu, t. y. pirmiau-
sia kaip komunikacijos su „savais“, „vietiniais“, priemonė. Tai liudija kerna-
viškių tėvų elgesys. Jie tarpusavyje šneka lenkiškai, bet su vaikais stengiasi 
vartoti lietuvių kalbą, kad šitaip juos parengtų mokyklai:

Žinote, pripratau, pradžioje tai buvo labai sunku dirbti, kažkaip bendrauti, nes 
kai pas mane ateidavo, tai, pavyzdžiui, su manimi bendraudavo lietuviškai. Kai 
aš turėjau eiti pas juos ko nors paprašyti, tai turėjau lenkiškai [...]. Taip ir iš-
mokau. Vyrui kartodavo: „greičiau su ja [dukra] kalbėkis, kad greičiau išmoktų 
lenkiškai“. (Kernavė, moteris, 39 metai)

Įdomus faktas, kad tėvai pripažįsta kartais, girdint vaikams, pasišne-
kantys lenkiškai, „kad šie nesuprastų“. Aišku, ši priemonė būna veiksminga 
tik trumpą laiką. Vaikai greitai perpranta šią „paslapčių“ kalbą ir atsinau-
jina šiam kraštui būdinga dvikalbystė, kai visi moka lietuviškai, bet tarp 
„savų“ šnekasi lenkiškai. 
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Tarp ritualizmo ir religinės tapatybės

Etninė-religinė tapatybė, kuri buvo saugojama ir puoselėjama Vilniaus 
krašto gyventojų tarpukariu, negalėjo išvengti ideologinio poveikio soviet- 
mečiu. Tuo laikotarpiu susiklostė paradoksali padėtis: tradicinis tapatybės 
modelis (religinis-etninis), iki tol reiškęsis kaip integrali visuma, galėjo būti 
išsaugotas tik etniniu lygmeniu, nes politiniai veiksniai lėmė šio modelio 
religinio elemento nykimą. Kita vertus, totalitarinio režimo sąlygomis ne-
buvo galimybių jokiam kitam modeliui rastis (pavyzdžiui, abiem šiems ele-
mentams atsiskirti arba tautinei tapatybei susiformuoti), išskyrus nebent 
tapti homo sovieticus. Į tradicinės tapatybės etninį elementą sovietų valdžia 
kišosi kur kas mažiau ir apsiribojo dirbtinių pokyčių įgyvendinimu tiria-
moje teritorijoje (gyventojų atvykimas iš kitų SSRS regionų, trėmimai, va-
dinamoji repatriacija į Lenkiją). Tad sovietinės valdžios sąlygomis tradicinė 
„vietinio“ tapatybė, apimanti etninį ir religinį elementus, nebegalėjo reikštis 
įprastomis formomis, tuo tarpu tautinės tapatybės formavimosi procesas 
buvo smarkiai suvaržytas.

Naujai susiklosčiusiomis sudėtingomis aplinkybėmis išsikristalizavo 
iš esmės du principai, kurie padėjo išsaugoti tradicines tapatinimosi formas 
ir su jomis susijusias elgesio ypatybes. Labiausiai paplito modus vivendi san-
tykio su ateistine valdžia principas, reiškęs religinių praktikų spektro apri-
bojimą iki svarbiausių bažnytinių ir šeimyninių švenčių (krikštas, santuoka, 
laidotuvės), o dažnai ir slaptą jų atlikimą (pavyzdžiui, kurios nors kitos para-
pijos bažnyčioje, slaptai namuose ir pan.). Remiantis respondentų pasakoji-
mais galima teigti, kad, nepaisant politinių aplinkybių, sovietmečiu Katalikų 
bažnyčios apeigos buvo vienintelis autentiškas (t. y. giminės ir bendruomenės 
pripažįstamas) individų giminystės ryšių ir statuso patvirtinimas. Kita vertus, 
respondentams šių apeigų religinis turinys nėra labai svarbus ir ne visuomet 
suprantamas. Tai rodo jų komentarai apie bažnytinę santuoką: 

Na, tos mano sesės, Irena yra tokia labai dievota. Tai sako: „Reikia.“ Na, tai 
vaikštau išpažinties. Yra laiko, einu mišių, skaitau tą knygą. Išpažinties irgi kar-
tais nueinu. O jeigu ką pasakau, tai iškart, kad „nepalaidos mūsų su kunigu.“ 
Ai, tai tegu jau taip būna. – O Jūs norite laidotuvių su kunigu? – O ką daryti, tos 
mano sesės, tokios yra labiau religingos. Kodėl turėčiau su jomis kovoti, tegu jau 
taip būna. (Kernavė, vyras, 66 metai)

– Tai kam tuokėtės? – Na, kaip čia pasakyti, kaip ir visi, reikia. Rusijoje ar Baltaru-
sijoje, nuvažiavai, susirašei ir net gali nesituokti. Surašo, tas pats kaip ir su kunigu, 
kaip nori. O čia, kaip sakoma, iš kartos į kartą. Tėvas, motina tuokėsi, ir bobutė, 
senelis ir visi, tai jei jau reikia tuoktuvių, tai reikia. (Dieveniškės, vyras, 40 metų)
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O kodėl tuokiausi, tai nežinau, visi taip daro, taip reikia, tokia tradicija. (Kerna-
vė, moteris, 27 metai)

Nykstant bendruomenės religiniam gyvenimui ir esant apeigų atliki-
mo apribojimams, kadaise turtingos ir prasmingos apeigos tapo pusgyviu 
ritualu, išoriškai atspindinčiu šeimyninius ir bendruomeninius santykius. 
Retkarčiais gyventojų reakcija į išorinį spaudimą, trukdantį išsaugoti tradi-
cinę jų tapatybę, reiškėsi atvira ir vienareikšmiška religinių pažiūrų raiška. 
Panašūs atvejai neišvengiamai lėmė konfliktus su valdžia. Atvirai ir sąmonin-
gai rodomas religingumas galėjo būti savotiška tapatybės išbandymo forma, 
t. y. savojo kitoniškumo santykyje su visuotinai priimtino elgesio normomis 
patirtis. Kai kurie iš respondentų prisimena panašių konfliktinių atvejų: 

Ne, kaip tik trukdė, norėjo, kad [vyras] į partiją stotų. Visur, kur dirbo, tai visada 
būdavo garbės lentoje, bet kadangi nebuvo partijos narys, tai nieko ir neduoda-
vo. Mane kvietė, atvažiavo iš rajono, kad galiausiai duotų tą liudijimą. Jis sako: 
„Aš jokiu būdu nieko nerašysiu.“ „Kodėl?“ Sako: „Žmona man neleidžia, sako, 
„jeigu užsirašysi, tai iškart paduosiu skyrybų.“ – O kodėl Jūs nenorėjote? – O 
kam reikia?! Aš žinojau, kad čia tik šiaip sau, o juolab... neleistų. Kai tarnauji 
Dievui, tai kam to reikia? Kad jie neva paskui ir taip leis lankytis bažnyčioje, lyg 
nežinočiau!.. O Dieve, kai dukra lankė mokyklą, aš gi buvau tėvų komitete. Vertė 
tuos apsiverkusius vaikus, kad stotų į komjaunimą. Baisu, tie vaikai verkia, ten 
kai kurių pusbroliai mokėsi kunigų seminarijoje. Tai žinojo, kad nereikia stoti. 
(Kernavė, moteris, 70 metų)

Ir ką sovietai?! Sovietai tai sovietai, aš irgi prie sovietų gimiau ir į mokyklą ėjau, 
kiek mane direktorius keikdavo, sakydavo, kad išmes iš mokyklos. Kai buvo prii-
mama į spaliukus. „Kas ne, – sako, – tuoj užkabinsime ženkliuką ir įstosi.“ „Ne“, – 
sakau. „Tai ką, tuojau mamą iškviesime.“ Atėjome su mama į mokyklą, mama – 
irgi ne, ir taškas. Ne, tai ne. Ką čia diskutuoti. Ir ką, vėliau atėjo 4 klasė, kai rei-
kėjo stoti į pionierius. O Jėzau, tada jau be kalbų. Pabėgau. Kitą dieną atėjau į 
mokyklą su tėčiu. Sako: „Vėl su tėvu atėjai į mokyklą.“ Taip. Kodėl nenorėjau stoti, 
aš kažkaip nuo vaikystės buvau auklėtas religingoje atmosferoje, o per radiją visa-
da sakydavo, kad spaliukai negali lankytis bažnyčioje, nes jie paskui bus kažkaip 
baudžiami. Taip kažkaip tėvai paveikė, kad nereikia. Tau to nereikia. Matyt, tai 
taip pat buvo ir dėl mano nuostatos, kad aš to nenorėjau, kad noriu būti kitoks, 
ne toks, kaip jie visi, kad galiu būti kažkoks savarankiškesnis. Kad neturėsiu da-
ryti viso to, ką jie daro. (Kernavė, vyras, 23 metai)

– O kodėl nenorėjai stoti į pionierius? – O ką aš turėjau su jais bendro. Su pionie-
riais. Supranti, kuo aš skiriuosi nuo gyvūnų,–  nes gyvūnai vaikšto bandomis, o 
žmogus gali vaikščioti ir vienas. – Tai tu norėjai įrodyti, kad esi žmogus? – Žino-
ma. Aš nebuvau socializmo patriotas. Mano dėdė irgi nebuvo nei komjaunuolis, 
nei pionierius. Čia prieš kokius 25 metus. Pati komunistiškiausia valdžia. Aš nei 
pionierius, pavyzdžiui, nebuvau, ir komjaunuolis. Nuo mažų metų lankydavausi 
bažnyčioje. Aš nebuvau pionierius ir komjaunuolis. – Kaip manai, senelis, moti-
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na, visi jie turėjo kokios nors įtakos tam, ar tai yra tik tavo asmeninis sprendimas? 
– Žinoma, turėjo įtakos, ten gegužės 9-osios šventė – Pergalės diena, mums ne-
buvo tokia jau šventė. Supranti, pas mus visada atvaizdai kabėdavo, va. Nebuvo 
taip, kad, pavyzdžiui, tėvas – mokytojas, motina – mokytoja, ateini į namus, 
nepamatysi nei Jėzaus, nei kryžiaus niekada nebus namie. O pas mus visada bū-
davo. (Dieveniškės, vyras, 21 metai)

Tikėtina, kad visais panašiais, bet labai jau retais atvejais, šeima buvo 
vienintelė ir, aišku, svarbiausia autentiška religinė bendruomenė, turėjusi 
reikšmės religinės tapatybės formavimuisi ir išsaugojimui. Šeimos, kaip 
kraujo ryšiais pagrįstos bendruomenės, vaidmuo gali būti įvardijamas kaip 
etninis religinės tapatybės elementas, tačiau atrodo, kad aptariamais atve-
jais jam teko ne pagrindinis vaidmuo. Būtent religinė tapatybė buvo nuos-
tatos aktyviai priešintis sovietiniam režimui pagrindas.

Tautinė tapatybė

Tiriamųjų santykio su jų tautine kalba ir istorine savimone, taip pat jų po-
žiūrio į politinius pokyčius analizė leidžia teigti, kad dabartinės Pietryčių 
Lietuvos gyventojų tautinės tapatybės įsivardijimas istorinės perspektyvos 
požiūriu yra deklaratyvus, t. y. menkai motyvuotas individų pasirinkimo ir 
nuostatų. Šis įsivardijimas remiasi keletu išorinių veiksnių: 

1) paveldėjimas ir jo nulemtas įrašas dokumentuose, apibūdinan-
čiuose jų savininko tautinę priklausomybę;

2) gyvenamoji vieta;
3) tikyba.
Tad tyrinėto regiono gyventojai yra labiau etniniai „vietiniai“ negu 

lenkai ar lietuviai. Visose tyrinėtose vietovėse tautybė gyventojų suvokiama 
kaip įgimta savybė, kuri perduodama ar paveldima iš tėvų, o ne kaip pasi-
renkama individualiai ir patvirtinama konkrečia veikla. Kartu ji yra gyven-
tojams niekuo neįpareigojanti: 

Mano seneliai yra lenkų tautybės ir jie gyveno, paskui nusipirko žemės Čiobiš-
kio valsčiuje, buvusiame Virvyčių kolūkyje. Nes kai ten šalia Čiobiškio gyveno, 
tai irgi buvo tokia problema, kad čia lenkai, o čia lietuviai, na, bet kokio nors 
konflikto tai nebuvo, bet jau traktavo juos kaip lenkus. Ir tėvų pasuose parašyta 
„lietuvis“, nes tėvas pasakojo, kad buvo kurį laiką toks dalykas, kad lenkus turėjo 
išvežti [deportuoti]. Tad nubėgo į valsčių, ten davė kyšių ir persirašė į lietuvius. 
Taip ir tapo lietuviais. (Kernavė, vyras, 42 metai)

– Tai kaip sūnus lenkas bus, jeigu lietuvišką mokyklą baigs? – Ir kas, čia nėra 
skirtumo. Čia nėra jokio skirtumo. Jeigu jis supranta lietuviškai ir lenkiškai, ir 
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rusiškai, tai ir viskas. O jeigu lenkas, tai jau lenkas. – Bet kaip žinoti, kad jis len-
kas? – Kaipgi, aš žinau, kad lenkas, ir viskas. – O iš kur žinote? – Kaip iš kur? Aš 
lenkas. Jeigu mano tėvas lenkas, tai ir aš lenkas. (Dieveniškės, vyras, 44 metai)
O lenkas yra lenkas, visų pirma tai rašoma, kokia tautybė – to prireikia, ir kaip tu 
parašysi „lietuvė“, jeigu aš lenkė. Jeigu mano seneliai buvo lenkai, ir tėvas lenkas, 
ir motina lenkė, ir aš – lenkė. Ir dabar aš, nors ir kalbu lietuviškai, bet esu lenkė, 
aš nepasikeisiu, aš niekada nebūsiu lietuvė, ir iki gyvenimo galo, ir vaikai mano – 
lenkai. (Turgeliai, moteris, 45 metai)

Ir išvažiavo mano senelis ten. Ir mirė labai greitai. Mirė mano močiutė. Ir jis paėmė 
tą dukrą, ji nebuvo ištekėjusi, ir išvažiavo. Senelis buvo prieš visa tai, kas čia buvo. 
Liko čia tik dėl šeimos. Kai žmona mirė, kai visa tai baigėsi, kada jau buvo galima, 
kurie metai, nepamenu, susiruošė ir išvažiavo. (Turgeliai, vyras, 26 metai)

Kartu matyti bruožų, liudijančių tautinės tapatybės formavimosi pra-
džią. Svarbiausias iš jų yra tautinių (lenkų ir lietuvių) kalbų mokėjimas, išug-
dytas dar tarpukario mokyklose. Tirto regiono gyventojų tautinei tapatybei 
po 1939 m. teko radikaliausių išbandymų. Iš respondentų pasakojimų galima 
daryti išvadą, kad šis laikotarpis nebuvo palankus „vietinių“ tautinei tapaty-
bei stiprėti. Repatriacija į Lenkiją, galėjusi būti tautinę tapatybę stiprinantis 
veiksnys, Vilniaus krašto lenkus paveikė priešingai. Pagaliau, kaip matyti iš 
respondentų pasakojimų, tautinė tapatybė buvo „supaprastinta“ iki etninės 
tapatybės lygmens – pagrindinė ir svarbiausia individams tapo šeiminė (gen-
tinė) bendruomenė. Galima nurodyti mažiausiai dvi istorines priežastis, ko-
dėl buvo išsaugota senesnė etninės tapatybės forma ir sunyko šiuolaikinė.

Tautinių judėjimų – ir lenkų, ir lietuvių – padėtis periferijose (o da-
bartinė Pietryčių Lietuva šia prasme iš tiesų buvo periferija) lėmė procesų, 
susijusių su tautinės tapatybės formavimusi, vėlavimą ir silpnumą. Tautinės 
tapatybės formavimasis apsiribojo tautiniu „apsibrėžimu“, savęs priskyri-
mu konkrečiai tautybei pagal išorinius bruožus, tačiau šis prisiskyrimas 
neturėjo didelės įtakos individų veiksmams ir nuostatoms. Tai liudija gy-
ventojų pasakojimai apie Antrojo pasaulinio karo laikotarpį. Iš jų matyti, 
kad gyventojų įsitraukimas į tuometinius įvykius buvo fragmentiškas ir kad 
šie įvykiai jiems buvo nesuprantami.

Karas ir sovietizacija, su jais susijęs elito praradimas, taip pat poka-
riu vykdyta sovietinė indoktrinacija lėmė tautinių vertybių nuvertėjimą ir 
labai sumažino jų išsaugojimo galimybes. Kernavės atveju tvirtos tautinės 
tapatybės stokos faktas neatrodo toks problemiškas. Kernavės gyventojų ki-
toniškumas ir jų senesnės tapatybės liekanos yra veikiau atsiradę dėl pasie-
nio srities specifikos negu dėl destruktyvaus istorinių įvykių poveikio. Ker-
navės gyventojų identifikacija sutampa su lietuvių visuomenės daugumos 
identifikacija. Jie disponuoja įgūdžiais (pirmiausia kalbiniais), leidžiančiais 
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dalyvauti lietuvių visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Kartu jie patiria ir 
savo regiono specifiką. Jų etninei tapatybei neišvengiamai yra būdingas sa-
votiškas „regioniškumas“, pirmiausia dėl to, kad, aplinkinių vietovių gyven-
tojų nuomone, Kernavė ir jos apylinkės išsiskiria Lietuvoje kaip „lenkiškos“.

Dėl pastarųjų metų įtampos, tvyrančios tarp lenkų ir didesnės dalies 
lietuvių visuomenės, „vietinių“ – lenkų padėtis tapo dar sudėtingesnė. Tai le-
mia ne vien „vietinių“ tapatinimasis su „lenkais“, dėl kurio jie atsidūrė tautinės 
mažumos padėtyje. Problemos esmę greičiausiai atspindi faktas, kad šioms 
visuomenėms būdinga skirtingų tipų tapatybė. Lietuvių visuomenei būdinga 
moderni tautinė tapatybė, nulemta nesenų politinių įvykių ir stiprios istori-
nės savimonės. Tuo tarpu Vilniaus krašto lenkams būdinga etninė tapatybė, 
pagrįsta ribota kultūrine patirtimi, įsišaknijimu visų pirma savo „vietoje“ (t. 
y. kaime, miestelyje, parapijoje). Jų istorinė savimonė yra netekusi vientisu-
mo (t. y. jie dažniausiai negali nuosekliai papasakoti savo „vietos“ ar šeimos 
istorijos), o jeigu yra išlikusių praeities prisiminimų, jie nesureikšminami.

Tapatybės paieškos

Dėl politinių ir socialinių pokyčių, įvykusių per pastaruosius septynerius me-
tus, susiklostė sąlygos atsirasti ir įsigalėti moderniai tautinei tapatybei, teikian-
čiai pagrindą dalyvauti posovietinės Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyve-
nime. Galima konstatuoti, kad visiems respondentams yra būdingos autentiš-
ko tautinio įsivardijimo ir tautinės tapatybės paieškos. Nesunku suformuluoti 
mažiausiai tris tų paieškų tendencijas. Būtina pabrėžti, kad šios tendencijos 
galutinai nėra išsikristalizavusios – tai veikiau kryptys ar galimybės. Jos nero-
do tikslingo individų siekio apibrėžti savo tapatybę, o veikiau jų bandymą kuo 
tinkamiau reaguoti į pasikeitusias politines socialines aplinkybes (ypač Lietu-
vos nepriklausomybę), kurios palankios individams, turintiems aiškią tautinę 
tapatybę. Šių krypčių ar galimybių išskyrimas jokiu būdu nereiškia respondentų 
gebėjimo reflektuoti ar formuluoti savos tautinės tapatybės klausimą. Jų išsky-
rimas – tai tyrėjo bandymas „atpasakoti“ ir suklasifikuoti spontaniškus respon-
dentų pasakymus ir nuomones, siekiant atpažinti jų išreiškiamos tapatybės tipą.

 I. Archajinis savęs įvardijimo būdas: „Aš esu lenkė, bet lietuvė.“ (Kerna-
vė, moteris, 38 metai) 

Tiriamieji iš Kernavės ir Dieveniškių išsaugojo tapatybės modelį, 
leidžiantį jiems save laikyti tiek lenku, tiek lietuviu. Tai gali būti buvusios 
LDK gyventojų tapatybės archajinė liekana. Individams, kurie visą gyveni-
mą nugyvena gimtojoje aplinkoje, nekyla kokių nors įsivardijimo klausimų. 
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Jų atitolimas nuo gimtosios „vietos“ (dažniausiai šeimos sukūrimo, darbo-
vietės pakeitimo atveju) gali kelti tapatybės, susitapatinimo ir pritapimo 
naujoje aplinkoje sunkumų. Tada jie susiduria su tautybės „pasirinkimo“ 
dilema, o pasirenka dažniausiai pragmatiškai, t. y. aplinkos ar sutuoktinio 
tautinę tapatybę. Todėl kartais nutinka taip, kad šeimoje yra žmonių, lai-
kančių save skirtingų tautų žmonėmis. 

II. Pilietybė kaip tapatybės pagrindas: „Gyvenu Lietuvoje, tad turiu būti 
šiek tiek lietuvis, nors neišmanau taip gerai kalbos ir kultūros.“ (Turgeliai, vyras, 26 metai)

Šie žodžiai rodo siekį įvardinti savo tautinę tapatybę, siejant ją su gyvena-
mąja šalimi. Šią tendenciją galima pavadinti „pilietine“, nors ji retai remiasi 
modernia pilietine savimone. Dažniau ji pasireiškia įsitikinimu, kad gyve-
nimas kurioje nors valstybėje, formalus buvimas tos valstybės piliečiu yra 
svarbesnis negu priklausymas vienai ar kitai tautinei grupei. Iš čia kyla pa-
stangos užtikrinti sau ir savo artimiesiems kuo geresnes prisitaikymo (pir-
miausia valstybinės kalbos mokėjimo) galimybes, kurios vėliau sudarytų 
palankias savirealizacijos gyvenamojoje šalyje sąlygas. 

III. Tradicija kaip tapatybės šaltinis: „Kur išsilaiko lenkiškumas?.. Šeimo-
se, lenkiškose mokyklose ir bažnyčioje.“ (Turgeliai, vyras, 25 metai) 

Trečioji tendencija, kurią galima pavadinti tautine, pasižymi aktyvia 
deklaruojamos tautinės tapatybės raiška. Tai pasireiškia pirmiausia siekiu 
gerai išmokti kalbą, kuri laikoma gimtąja. Tapatybė formuojasi dažniausiai 
tradicinių tautinio įsivardijimo bruožų, pavyzdžiui, katalikybės ir lenkiš-
kumo ryšio arba domėjimosi lietuvių etnine kultūra (ir jos laikymo savąja) 
pagrindu. Lenkiškosios tautinės tapatybės įtvirtinimas kertasi su didėjančia 
būtinybe išmokti lietuvių kalbą, perimti vyraujančios lietuvių kultūros ver-
tybes ir dalyvauti kultūriniame gyvenime. Retais atvejais individai renkasi 
radikaliausią šios įtampos sprendimo būdą – išvykti ir apsigyventi Lenkijoje.

Vilniaus krašto problemą sunku įsprausti į paprastas teorines sche-
mas, tačiau šis regionas, daugeliu atžvilgių būdamas gyvasis XIX amžiaus 
reliktas, gali teikti medžiagos siekiant patikrinti teorinius samprotavimus 
apie tautinės tapatybės formavimąsi ir Lietuvą iki lietuvių tautinio judėjimo 
pradžios. Šios problemos turi būti keliamos tiek lenkų, tiek lietuvių tyrėjų, 
nes jose gali slypėti atsakymai į klausimus apie bendrą abiejų tautų praeitį, 
Pietryčių Lietuvos visuomenės integraciją, Lenkijos ir Lietuvos santykius.
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Iš lenkų kalbos vertė Darja Lyzenko. 

Versta iš: Katarzyna Korzeniewska (1997). Tutejszy, polak, katolik. Tożsamość religijno-
etniczna mieszkańców południowo-wschodniej Litwy. Badanie empiryczne w Dziewienis-
zkach, Kierniowie i Turgielach, Przegląd Polonijny. Kwartalnik. Rok XXIII-1997-z.1 (83). 
Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos“. P. 59–86.
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„v i E t i n i s “  ( t u t E j s z y ) ,  L E n K a s ,  K ata L i K a s :  pi E t ryč i ų  L i E t u vo s  g y v E n t oj ų  r E L i g i n ė - E t n i n ė 
ta pat y b ė  ( t y r i m a s  d i E v E n i Š K ė s E ,  K E r nav ė j E  i r  t u r g E L i u o s E )

Local (tutejszy), Pole, Catholic: Ethno-Religious 
Identity of Residents of Southeastern Lithuania 
(Investigation Conducted in Dieveniškės, Kernavė 
and Turgeliai)

Katarzyna Korzeniewska
Faculty of History-sociology at the Białystok University, Poland

S U M M A R Y:  The paper presents the  analysis of the empirical data collected during the 
qualitative research conducted by the author in Southeastern Lithuania (Dieveniškės, Tur-
geliai, Kernavė) in 1994. The paper was originally published in Polish in 1997 (see Katarzyna 
Korzeniewska (1997) Tutejszy, polak, katolik. Tożsamość religijno-etniczna mieszkańców 
południowo-wschodniej Litwy. Badanie empiryczne w Dziewieniszkach, Kierniowie i Tur-
gielach, Przegląd Polonijny. Kwartalnik. Rok XXIII-1997-z.1 (83). Kraków: Zakład Wydaw-
niczy „Nomos“. P. 59-86). The paper addresses the identity issues of the inhabitants of Vil-
nius region. This area has been in the centre of macro geopolitical processes, the political 
affiliation of the area has changed a number of times (Russia, Poland, the Soviet Union, 
Lithuania) and local residents were subjected to the ethnic policy implemented by different 
states. The author refers to the theoretical approaches which make a distinction between 
the ethnic and the  national identity. Different types of the identity of local residents – 
identification with locality, ethnic and religious identities are analyzed. Interconnecton of 
religious and ethnic identity is demonstrated and the author presents numerous empiri-
cal examples when the ethnic identity (Pole) is equated with religious identity (Catholic). 
The transformation of the ethnic identity into the national one is related with the historical 
consciousness and the development of historical memory. Numerous empirical examples 
from southeastern Lithuania are presented.  The author comes to the conclusions that the 
identity of residents of the region could be described more as „local“ and ethnic than Polish 
or Lithuanian, however, certain tendencies of national identity construction are identified.  

K e Y w o R d S :  IDENTITY, ETHNICITY, SOUTHEASTERN LITHUANIA, VILNIUS RE-
GION. 
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Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės 
nuostatos ir jų kaita 2013 metais

Vita Petrušauskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius 

S A N T R A U K A :  Straipsnyje apžvelgiami naujausi 2013 m. atliktos visuomenės nuostatų 
apklausos duomenys. Apžvalgoje aptariama socialinė distancija tarp Lietuvos gyventojų ir 
įvairių etninių ir socialinių grupių, įvertinami pastarųjų metų pokyčiai. Apklausų metu so-
cialinė distancija buvo matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vie-
noje darbovietėje ir būsto nuomos atžvilgiu. Tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų taip 
pat buvo klausiama, kaip per pastaruosius penkerius metus pasikeitė jų požiūris į įvairias 
Lietuvoje gyvenančių žmonių grupes. Naujausios apklausos duomenys aptariami lyginant 
su ankstesnių metų apklausų duomenimis. Atskirai aptariamos visuomenės nuostatos Lie-
tuvoje gyvenančių lenkų atžvilgiu.

PA g R i N d i N i A i  ž o d ž i A i :  VISUOMENĖS NUOSTATOS, SOCIALINĖ DISTANCIJA, 
LIETUVOS LENKAI.

Įvadas

Analizuojant ir lyginant gyventojų nuostatas, apžvalgoje remiamasi 2013 m. 
rugsėjo–spalio mėnesiais atlikta apklausa, kurią Etninių tyrimų instituto 
užsakymu atliko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešo-
sios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu apklaus-
ta 1 012 Lietuvos gyventojų nuo 15 iki 74 metų iš 100 Lietuvos vietovių 
(atrankos taškų). Apklaustųjų sudėtis atitinka 15–74 metų Lietuvos gyven-
tojų sudėtį pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės tipą, re-
zultatų paklaida neviršija 3,5 procentų. Lyginant 2005–2012 m. duomenis 
remiamasi tais metais atliktų apklausų duomenimis ir tų duomenų analize 
(žr. Vildaitė ir Žibas 2010; Pilinkaitė Sotirovič ir Žibas 2011; Visuomenės 
nuostatos... 2012). 
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Visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių etninių ir
socialinių grupių atžvilgiu 2013 m.

2013 m. rugsėjo–spalio mėn. atlikta apklausa siekta ištirti gyventojų nuo-
monę apie įvairias Lietuvos etnines ir socialines grupes ir nustatyti sociali-
nę distanciją šių grupių atžvilgiu. Respondentams buvo pateiktas trisdešimt 
vienos socialinės grupės (išskirtos pagal negalios, etninės kilmės, rasės, ti-
kėjimo, kalbos ir socialinio statuso kriterijų) sąrašas. Socialinė distancija 
buvo matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje 
darbovietėje ir būsto nuomos atžvilgiu.

2013 m. tyrimo duomenys didesnių visuomenės nuostatų įvairių 
etninių ir socialinių grupių atžvilgiu pokyčių neatskleidė. Kaip ir anksčiau, 
Lietuvos gyventojai kaip galimus kaimynus palankiai vertina iš esmės vi-
sas tiriamas etnines grupes – kaimynystėje su ukrainiečiais, rusais, balta-
rusiais, lenkais, moldavais, gruzinais, turkais, kazachais, žydais, kinais ne-
norėtų gyventi mažiau kaip penktadalis žmonių. Nepalankiau vertinamos 
tik kelios etninės grupės – pakistaniečiai, čečėnai ir romai (čigonai), ta-
čiau skirtumai tarp šių grupių yra itin ryškūs. Kaimynystėje su pakistanie-
čiais nenorėtų gyventi apie ketvirtadalis (23 proc.), su čečėnais – trečdalis 
(36 proc.) žmonių, o socialinė distancija romų (čigonų) etninės grupės at-
žvilgiu yra daug didesnė – kaimynystėje su romais nenorėtų gyventi du treč-
daliai (66 proc.) Lietuvos gyventojų. Pažymėtina, kad visuomenės nuosta-
tos romų (čigonų) etninės grupės atžvilgiu yra gana pastovios nuo 2005 m., 
kai Etninių tyrimų institutas pradėjo kasmetines gyventojų apklausas. Nors 
buvo tam tikrų nuostatų svyravimų, romų vertinimas yra gana nepalankus. 
Visą šį laikotarpį kaimynystėje su jais teigė nenorintys gyventi daugiau kaip 
pusė Lietuvos gyventojų (žr. 5 pav.).

Analizuojant Lietuvos gyventojų požiūrį į įvairias religines grupes 
matyti, kad 2005–2007 m. fiksuota didelė socialinė distancija (51–60 proc.) 
musulmonų atžvilgiu, nuo 2008 m. ji ėmė mažėti ir 2013 m. tik apie trečda-
lis gyventojų (37 proc.) teigė nenorintys gyventi kaimynystėje su šios reli-
gijos išpažinėjais (žr. 5 pav.). Panaši (32 proc.) socialinė distancija 2013 m. 
buvo fiksuojama ir Jehovos liudytojų atžvilgiu, tuo tarpu kitų religijų iš-
pažinėjai – induistai, budistai, valstybės neregistruotų religinių tikėjimų, 
netradicinių krikščioniškosios kilmės krypčių tikėjimų išpažinėjai – buvo 
vertinami gana palankiai, kaimynystėje su šiomis grupėmis nenorėtų gy-
venti apie penktadalis žmonių (13–23 proc.). Palankiausiai iš religinių 
grupių, kaip ir ankstesniais metais, buvo vertinami tradicinių krikščioniš-
kosios kilmės krypčių tikėjimų išpažinėjai, su jais kaimynystėje nenorėtų 
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gyventi tik keletas procentų Lietuvos gyventojų (žr. 2 pav.). 
Analizuojant visuomenės nuostatas įvairių socialinių grupių atžvil-

giu matyti, kad lyginant su 2012 m. gerokai sumažėjo socialinė distanci-
ja homoseksualių asmenų atžvilgiu. 2012 m. kaimynystėje su homosek-
sualiais asmenimis teigė nenorintys gyventi 52 proc. Lietuvos gyventojų, 
2013 m. – 42 proc. (žr. 6 pav.). Požiūris į kitas socialines grupes – į iš įka-
linimo įstaigų išėjusius asmenis, asmenis, turinčius psichikos negalią, pa-
bėgėlius, lietuvių kalbos nemokančius asmenis, kitos rasės (odos spalvos) 
asmenis, žemesnės socialinės padėties asmenis, asmenis, turinčius fizinę 
negalią, ir kita gimtąja kalba kalbančius asmenis – lyginant su 2012 m. 
apklausos duomenimis labiau nesikeitė ir svyravo tarp paklaidos ribų 
(žr. 2 pav.; Visuomenės nuostatos... 2012). 

Lyginant socialinę distanciją pagal tris taikytus kintamuosius matyti, 
kad nors kalbant apie darbą vienoje darbovietėje fiksuojama mažesnė socia- 
linė distancija daugumos tiriamų grupių atžvilgiu, kelios grupės kaip ga-
limi bendradarbiai yra vertinamos nepalankiau nei kaip galimi kaimynai. 
Kad nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje su lietuvių kalbos nemokančiais 
asmenimis, 2013 m. teigė 18 proc. Lietuvos gyventojų (nenorėtų gyventi 
kaimynystėje – 12 proc.). Kaip galimi bendradarbiai nepalankiau vertinami 
ir asmenys, turintys fizinę negalią – su jais vienoje darbovietėje nenorėtų 
dirbti 11 proc. gyventojų (gyventi kaimynystėje nenorėtų 7 proc.). Svarbu 
pažymėti, kad kai kurios grupės, kurios buvo gana nepalankiai vertintos 
pagal gyvenimą kaimynystėje, vertintos daug palankiau atsakant į klausimą 
apie darbą vienoje darbovietėje – tai romai (čigonai) (vienoje darbovietė-
je nenorėtų dirbti 48 proc., kaimynystėje gyventi – 66 proc., skirtumas 18 
proc. punktų), iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys (skirtumas 13 proc. punk-
tų), musulmonai (skirtumas 11 proc. punktų), pabėgėliai ir čečėnai (skirtu-
mas 13 proc. punktų) (žr. 2 ir 3 pav.). 

Tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kaip per 
pastaruosius penkerius metus pasikeitė jų požiūris į kai kurias Lietuvoje 
gyvenančių žmonių grupes. Analizuojant atsakymus į šį klausimą matyti, 
kad nepalankiausiai vertinamos grupės išsidėsto kiek kitaip nei pagal atsa-
kymus į klausimą apie gyvenimą kaimynystėje. Romai (čigonai), iš įkalini-
mo įstaigų išėję asmenys ir homoseksualūs asmenys nepalankiai vertinami 
abiem atvejais, bet to negalima pasakyti apie asmenų, turinčių psichikos 
negalią, vertinimą. Atsakydami į klausimą, kaip pasikeitė jų nuomonė apie 
psichikos negalią turinčius asmenis, tik 30 proc. žmonių teigė, kad jų nuo-
monė „labai pablogėjo, greičiau pablogėjo“, 23 proc. teigė, kad jų nuomonė 
„labai pagerėjo, greičiau pagerėjo“, o 47 proc. rinkosi atsakymą „nežinau“. 



183

E t n i n ė s  i r  s o C ia L i n ė s  g ru pė s  L i E t u voj E :  v i su om E n ė s  n u o s tat o s  i r  j ų  K a i ta  2 0 1 3  m E ta i s

Tuo tarpu vertindami, kaip keitėsi jų nuomonė apie romus (čigonus), iš 
įkalinimo įstaigų išėjusius asmenis ir homoseksualius asmenis, 58–61 
proc. respondentų teigė, kad ji „labai pablogėjo, greičiau pablogėjo“, ir tik 
8–9 proc. teigė, kad jų nuomonė apie šias grupes pagerėjo (žr. 1 pav.).

Kaip ir ankstesniais metais, 2013 m., kalbėdami apie teigiamus po-
kyčius, daugiausia respondentų teigė, kad jų nuomonė pagerėjo apie as-
menis, turinčius fizinę negalią (49 proc.), iš etninių grupių – apie rusus 
(41 proc.), baltarusius (39 proc.) ir ukrainiečius (40 proc.) (žr. 1 pav.; Vil-
daitė ir Žibas 2010; Pilinkaitė Sotirovič ir Žibas 2011; Visuomenės nuosta-
tos... 2012). Svarbu pažymėti ir tai, kad didelė dalis respondentų apie kai 
kurias grupes neturėjo aiškesnės nuomonės ir rinkosi atsakymą „nežinau“, 
ypač kalbėdami apie tokias grupes, kaip valstybės neregistruotų religinių ti-
kėjimų išpažinėjai (65 proc.), kitos rasės (odos spalvos) asmenys (64 proc.), 
kazachai (62 proc.), netradicinių krikščioniškosios kilmės krypčių tikėjimų 
išpažinėjai (62 proc.) ir kitas (žr. 1 pav.). Tai rodo, kad šios grupės visuome-
nės gyvenime nėra matomos, apie jas mažai žinoma. 

Pagal 2013 m. visuomenės nuostatų apklausos duomenis galima 
teigti, kad lyginant su 2012 m. gana smarkiai sumažėjo socialinė distan-
cija homoseksualių asmenų atžvilgiu: mažesnė žmonių dalis teigė, kad 
per pastaruosius penkerius metus jų nuomonė apie šią grupę pablogėjo 
(2012 m. 67 proc., 2013 m. 58 proc.). Kaip ir ankstesniais metais, 2013 m. 
nemaža dalis žmonių teigė, kad pastaraisiais metais pagerėjo jų nuomonė 
apie asmenis, turinčius fizinę ar psichikos negalią, nors socialinė distancija 
asmenų, turinčių psichikos negalią, atžvilgiu yra nemaža. Vis dėlto matyti, 
kad nuo 2009 m. ji tolygiai mažėjo. Požiūris į kitas grupes, kurių atžvilgiu 
socialinė distancija yra didžiausia, – romus (čigonus) ir iš įkalinimo įstaigų 
išėjusius asmenis – pastaraisiais metais keitėsi nežymiai, nors ir yra nedi-
delių visuomenės nuostatų svyravimų (žr. Vildaitė ir Žibas 2010; Pilinkaitė 
Sotirovič ir Žibas 2011). 

Požiūris į Lietuvos lenkus 2005–2013 m. 

Analizuojant Etninių tyrimų instituto 2005–2013 m. atliktų visuomenės 
nuostatų apklausų duomenis matyti, kad Lietuvos gyventojų socialinė dis-
tancija lenkų etninės grupės atžvilgiu yra nedidelė, lenkų kaimynystėje ne-
norėtų gyventi apie dešimtadalis (7–15 proc.) žmonių – ši dalis per pasta-
ruosius aštuonerius metus yra gana pastovi, svyruoja nežymiai (žr. 6 pav.). 

Labiau keitėsi atsakymai į klausimą „Kaip per pastaruosius penke-
rius metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje gyvenančius lenkus?“ Ana-
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lizuojant Lietuvos gyventojų nuomonės apie lenkus kaitą 2005–2013 m. 
matyti, kad nuo 2008 m. sumažėjo respondentų, pasirenkančių atsaky-
mus „greičiau pagerėjo, labai pagerėjo“, dalis (2005–2007 m. 53–66 proc., 
2011–2013 m. 26–33 proc.), per tą patį laikotarpį išaugo žmonių, ne-
išreiškusių jokios nuomonės, dalis (2005 m. 18 proc., 2008–2010 m. 
50–57 proc.) (žr. 7 pav.). Itin ryški nuomonių apie lenkų grupę kaita buvo 
fiksuojama 2011 m.: tada 48 proc. respondentų teigė, kad jų nuomonė apie 
lenkų grupę „greičiau pablogėjo, labai pablogėjo“. Teiginį, kad nuomonė 
apie Lietuvos lenkus pablogėjo, dažniau rinkosi didžiųjų miestų (64 proc.) 
ir Vilniaus miesto (50 proc.) gyventojai, kaime gyvenantys žmonės šį atsa-
kymo variantą rinkosi rečiau (35 proc.). Šiuos visuomenės nuostatų poky-
čius galima sieti su 2011 m. vykusiomis diskusijomis dėl naujos švietimo 
įstatymo redakcijos (įsigaliojo nuo 2011 m. liepos mėn. 1 d., žr. LR Seimas 
2011) ir tais pačiais metais vykusiomis tautinių mažumų organizuotomis 
protesto akcijomis. 2012–2013 m. atsakymo variantus „greičiau pablogė-
jo, labai pablogėjo“ rinkosi mažesnė respondentų dalis (atitinkamai 37 ir 
24 proc.), tačiau, kaip ir 2011 m., juos dažniau rinkosi didžiųjų miestų (ati-
tinkamai 51 proc. ir 28 proc.) ir Vilniaus miesto (atitinkamai 43 proc. ir 
30 proc.) gyventojai.

Apibendrinant apklausų duomenis galima pažymėti, kad nors 2011 m. 
didelė dalis gyventojų teigė, kad jų nuomonė apie Lietuvos lenkus „labai 
pablogėjo, greičiau pablogėjo“, socialinės distancijos tyrimai parodė, kad tai 
neturėjo įtakos gyventojų požiūriui į gyvenimą kaimynystėje su šia etnine 
grupe. 2011–2013 m. gyventojų, nenorinčių gyventi kaimynystėje su len-
kais, dalis svyravo tarp paklaidos ribų ir siekė apie 8–11 proc. (žr. 5 pav.), 
panašiai lenkai buvo vertinami ir kaip galimi bendradarbiai ar būsto nuo-
mininkai (žr. 3 ir 4 pav.).

Išvados

2013 m. Lietuvos gyventojų nuostatų tyrimas didesnių socialinės distan-
cijos etninių ir socialinių grupių atžvilgiu pokyčių neatskleidė. Kaip ir 
ankstesniais metais, didžiausia socialinė distancija yra romų (čigonų), iš 
įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų, homoseksualių asmenų ir asmenų, tu-
rinčių psichikos negalią, atžvilgiu. Pastaraisiais metais mažėjo responden-
tų, teigiančių, kad nenorėtų gyventi kaimynystėje su homoseksualiais as-
menimis ir su asmenimis, turinčiais psichikos negalią – nuo 2011 m. tokių 
respondentų dalis sumažėjo 10 proc. punktų. Požiūris į kitas grupes, kurių 
atžvilgiu socialinė distancija yra didžiausia – romus (čigonus) ir iš įkalini-
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mo įstaigų išėjusius asmenis, – pastaraisiais metais keitėsi nežymiai.
Analizuojant Lietuvos gyventojų nuostatas etninių grupių atžvilgiu 

galima teigti, kad kaip galimi kaimynai palankiai vertinami iš esmės visų 
etninių grupių nariai, išskyrus romus (čigonus), čečėnus ir pakistaniečius. 
Fiksuojami reikšmingi Lietuvos gyventojų požiūrio į Lietuvos lenkų grupę 
pokyčiai. Iki 2008 m., atsakydami į klausimą dėl savo nuomonės apie šią 
grupę pokyčius, dauguma respondentų rinkosi atsakymus „greičiau page-
rėjo, labai pagerėjo“, o 2011 m. beveik pusė respondentų rinkosi atsakymą 
„labai pablogėjo, greičiau pablogėjo“. Tokį visuomenės nuostatų pokytį ga-
lima sieti su 2011 m. vykusiomis diskusijomis dėl naujos švietimo įstatymo 
redakcijos, kurios neretai pasižymėjo lietuvių ir lenkų grupių supriešinimu. 
Svarbu pažymėti, kad neigiamo požiūrio į lenkų grupę stiprėjimas neturėjo 
didesnės įtakos socialinei distancijai šios grupės atžvilgiu – kaip ir ankstes-
niais metais, kaimynystėje su lenkais nenorėtų gyventi tik apie dešimtadalis 
Lietuvos gyventojų.

Visuomenės nuostatų kurių nors grupių atžvilgiu pokyčiai gali būti 
siejami su rezonansiniais įvykiais ar vykdomos politikos pokyčiais ir jų at-
spindžiu viešajame diskurse. Pavyzdžiui, 2005–2007 m. fiksuota didesnė 
socialinė distancija musulmonų atžvilgiu gali būti siejama su 2001 m. rug-
sėjo 11 d. įvykiais Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 2004–2005 m. sprog-
dinimo atakomis Londone ir Madride, kurios priskiriamos radikalioms 
islamistų grupėms (išsami įvairių ES šalių visuomenės reakcijos į šiuos 
įvykius analizė pateikiama EUMC 2006). Požiūrio į romų (čigonų) etninę 
grupę pokyčius galima susieti su vietos lygmens politikos veiksniais – nei-
giamų visuomenės nuostatų šios grupės atžvilgiu stiprėjimas fiksuotas po 
2004 m. gruodžio mėn. įvykdytų griovimų Kirtimų tabore Vilniaus mieste 
ir plataus šių įvykių aptarimo viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje. Įtakos nei-
giamų nuostatų stiprėjimui gali turėti ir vieši politikų, visuomenės lyderių 
pasisakymai vienos ar kitos grupės atžvilgiu ir žiniasklaidoje vyraujantis 
etninės grupės įvaizdis – tai galime pastebėti analizuodami požiūrio į romų 
(čigonų) etninę grupę kaitą (žr. Beresnevičiūtė 2010). Svarbu pabrėžti, kad 
visuomenės nuostatų apklausos matuoja ne vertybes, o tik socialinę dis-
tanciją – suvokimą, kas sava, o kas svetima. 2013 m. ir ankstesnių metų 
apklausų duomenys rodo, kad šis vienos ar kitos grupės artimumo suvoki-
mas kinta, o neigiamas visuomenės požiūris į vieną ar kitą grupę gali būti 
reakcija į svarbius viešojo gyvenimo įvykius. 
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1 pav. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Jūsų požiūris į šias Lietuvoje 
gyvenančias grupes? Atsakymo variantų pasiskirstymas (proc.) 2013 m.

Šaltinis: 2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktas visuomenės nuostatų tyrimas
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2 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte gyventi 
kaimynystėje? Atsakymų „Nenorėčiau“ dalis (proc.) 2013 m.

Šaltinis: 2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktas visuomenės nuostatų tyrimas

3 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių jūs nenorėtumėte dirbti 
vienoje darbovietėje? Atsakymų „Nenorėčiau“ dalis (proc.) 2013 m.

Šaltinis: 2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktas visuomenės nuostatų tyrimas



E t n i Š K u m o  s t u d i j o s   2 0 1 3 / 2
E t H n i C i t y  s t u d i E s   2 0 1 3 / 2

188

4 pav.Pasakykite, kam iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte išnuomoti 
būsto? Atsakymų „Nenorėčiau“ dalis (proc.) 2013 m.

Šaltinis: 2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktas visuomenės nuostatų tyrimas

5 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte gyventi 
kaimynystėje? Dalis (proc.) 2005–2013 m.

Šaltinis: 2005–2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atlikti visuomenės nuostatų tyrimai
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6 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte gyventi 
kaimynystėje? Dalis (proc.) 2005–2013 m.

Šaltinis: 2005–2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atlikti visuomenės nuostatų tyrimai

7 pav. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje gyve-
nančius lenkus? Atsakiusiųjų dalis (proc.) 2005–2013 m.

Šaltinis: 2005–2013 m. Etninių tyrimų instituto užsakymu atlikti visuomenės nuostatų tyrimai
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Ethnic and Social Groups in Lithuania: Societal 
Attitudes and their Changes in 2013 

Vita Petrušauskaitė
Institute For Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre 

S U M M A R Y:  The article presents the most recent results of the public opinion survey con-
ducted annually by the Institute for Ethnic Studies. On the basis of the 2013 survey results, 
social distance between the Lithuanian residents and various social and ethnic groupsis ana-
lysed by discussing changes that occurred in the last few years. Social distance was measured 
by means of three variables: willingness to live in the same neighbourhood, to work at the 
same workplace and to rent an apartment/house. The survey respondents were also asked 
to evaluate changes in their attitude towards various social and ethnic groups in the last five 
years. The most recent survey results are analysed by comparing them with the previous 
research data (public opinion surveys have been conducted since 2005). Some aspects of 
public attitudes towards the Polish ethnic group in Lithuania are highlighted.
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Etniškumo studijos – Lietuvoje leidžiamas tęstinis recenzuojamas 
mokslinis leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimų metodologijai. 
Nuo 2003 m. leidžiamame leidinyje nuosekliai analizuojami teoriniai nacio-
nalizmo, etniškumo, tarpetninių santykių ir jų tyrimų aspektai, pateikiamos 
aktualios konkretaus laikotarpio realijų mokslinės interpretacijos. Šio numerio 
autorių tekstuose įvairių mokslo krypčių požiūriu analizuojami Pietryčių Lie-
tuvos gyventojų tapatybė ir etniniai procesai, juos praeityje lėmę ir šiuo metu 
lemiantys veiksniai, apžvelgiama ligšiolinė šio regiono tyrimų būklė ir mėgina-
mos nubrėžti jų plėtotės artimiausioje ateityje teorinės gairės. 


