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PraTarmė 
Etninių mažumų tapatumas Baltijos šalyse: 
tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių iššūkių

Andrius Marcinkevičius 
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

Šiame Etniškumo studijų leidinyje skaitytojų dėmesiui pristatomi etninių 
mažumų tapatumo trijose Baltijos šalyse naujausių mokslinių tyrimų rezul-
tatai. Panašiai tematikai iki šiol skirta nemažai tyrimų, tačiau etniškumas 
Baltijos šalių visuomenėse ir toliau išlieka reikšmingu socialinės struktūros 
požymiu, o čia gyvenančių etninių mažumų tapatumas yra veikiamas ne tik 
istorinės atminties, bet ir dabartinės vidaus politikos bei platesnio tarptauti-
nio konteksto aktualijų. Minėtos visuomenės per dvidešimtmetį, kuris praė-
jo nuo geležinės uždangos griuvimo ir Sovietų Sąjungos žlugimo, iki šiol 
patyrė tiek emociškai pakilius nacionalinio ir pilietinio susitelkimo, tiek ku-
pinus etninių santykių įtampų laikotarpius. Tuo metu Baltijos šalyse vykę 
etnopolitiniai procesai ir vis labiau intensyvėjantys santykiai su „senosios“ 
Europos šalimis buvo neišvengiamai susiję su įvairiais iššūkiais etninių gru-
pių tapatumui. Atsivėrus galimybėms nevaržomai įgyvendinti demokratines 
permainas ir dalyvauti Europos integracijos procesuose darėsi vis aiškiau, 
jog pilietinės, tolerantiškos etniniam, kalbiniam ir kultūriniam kitoniškumui 
visuomenės kūrimas yra sudėtingas bei ilgalaikis procesas, kuriame Baltijos 
šalių visuomenė neretai pristigo tokio pilietinio susitelkimo kaip kovoje su 
sovietiniu režimu. 

Tapatumo tyrimuose svarbu tirti ne tik atskiras etnines grupes, bet ir 
atsižvelgti į jų tarpusavio sąveikos pobūdį. Ne tik etninės mažumos, tačiau 
ir daugumą Baltijos šalyse sudarančios etninės grupės susiduria su būtinybe 
permąstyti savo tapatybes vykstančių politinių, ekonominių ir kultūrinių 
pokyčių fone. Šis procesas susijęs su skirtingų interesų ir tapatumo grupių 
sąveikos formų paieška, su ekstremistinių ir ksenofobiškų nuostatų elimina-
vimu iš politinės retorikos bei praktikos, taip pat su tarptautiniais įsiparei-
gojimais žmogaus ir etninių mažumų teisių bei lygių galimybių srityse. 
Panašaus pobūdžio įsipareigojimai tapo ne tik svarbia Baltijos šalių vidaus 
politikos dalimi, bet ir viena iš stojimo bei narystės Europos Sąjungoje (ES) 
sąlygų. Nors tarptautinių organizacijų rekomendacijos prisidėjo prie radika-
lių nacionalizmo išraiškų suvaldymo ir įstatymų, reglamentuojančių gyven-
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tojų pilietines ar etninių mažumų teises, tobulinimo, kai kurie teisiniai aktai 
Baltijos šalyse vis dar išlieka etninės įtampos šaltiniais. Nuo priemonių, 
leidžiančių pašalinti tokio pobūdžio įtampas, įgyvendinimo sėkmės labai 
priklauso etninės daugumos ir etninių mažumų santykiai, tų mažumų savi-
voka bei požiūris į procesus, vykstančius ne tik lokaliu, bet ir regioniniu ar 
europiniu lygmeniu. 

Etniškumo samprata Baltijos šalyse glaudžiai susijusi su jų permaininga 
politine raida XX a. Šioms šalims būdingas siekis revizuoti istoriją, kurią 
falsifikavo ar iškraipė Sovietų Sąjungos politinis režimas ir komunistinė 
ideologija. Daug pastangų įdėta valstybiniu lygmeniu įtvirtinant šio režimo 
draustus simbolius ir atributus. Šios pastangos sutapo su sovietinių simbolių 
ir atributų bei rusų kalbos eliminavimu iš šalių viešojo gyvenimo, taip pat 
atsikartojančiomis politinėmis ir ekonominėmis įtampomis santykiuose su 
buvusia metropolija. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio vidurio nuosekliai 
įgyvendinamas Baltijos šalių tikslas užsitikrinti politinį ir ekonominį saugu-
mą narystės europinėse ir euroatlantinėse organizacijose būdu ir sugrįžti į 
vakarietiškos kultūros orbitą buvo ir yra suvokiamas gyventojų daugumos 
kaip viena iš efektyvių galimybių išvengti tragiško politinės raidos scenari-
jaus pasikartojimo ateityje. Pastarųjų siekių įgyvendinimas ne visuomet su-
tapo su kai kurių etninių mažumų lūkesčiais, o tai sąlygojo papildomas 
prielaidas atsirasti etninėms įtampoms ir kliūtims stiprinant pilietinę visuo-
menę. Vienas iš būdingų pavyzdžių – šių šalių politika rusų ir rusakalbių 
gyventojų atžvilgiu, kurie ypač Latvijoje ir Estijoje (mažesniu mastu Lietu-
voje) simbolizavo primestą sovietinio režimo etninę/etnolingvistinę gyven-
tojų grupę. Tad šios grupės atstovai jautriau nei likusi visuomenės dalis 
išgyveno politinio, ekonominio bei socialinio statuso pokyčius, ištikusius 
juos po 1990–1991 m., ir prisitaikė prie jų lėčiau. Minėti pokyčiai, ypač 
pilietybės klausimas Latvijoje ir Estijoje, ne kartą tapo pasipiktinimo teisiniu 
statusu, diskriminacijos ir pavojaus tapatumui priežastimi. 

Neatsitiktinai įvairių mokslo sričių tyrimuose po ES plėtros išaugo susi-
domėjimas veiksniais, darančiais poveikį Baltijos ir Rytų Europos valstybių 
etninių mažumų tapatumui lokaliu, regioniniu ir europiniu lygmeniu. Vienas 
iš pavyzdžių – tarptautinis projektas ENRI-East: tautos tarp valstybių prie 
naujųjų rytinių ES sienų (2008–2011), kuriame kartu su dar aštuoniomis 
Europos valstybėmis Lietuvai atstovavo Lietuvos socialinių tyrimų centras. 
Šio projekto įgyvendinimas leido ištirti veiksnius, šiuo metu darančius di-
džiausią poveikį Lietuvos rusų ir baltarusių tapatumo trajektorijoms. Pasta-
rosios etninės mažumos atstovauja tai šalies gyventojų daliai, kurią su Lie-
tuvos valstybe ir lietuvių visuomene glaudžiai sieja ilgaamžė istorija. Jai yra 
būdingos ir bendradarbiavimo sėkmės, ir neįveikiamos savitarpio santykių 
kontroversijos. Rusai ir baltarusiai atstovauja tiek Lietuvos teritorijoje šimt-
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mečiais gyvenusių protėvių palikuonims, tiek migrantams, kurie čia atvyko 
sovietmečiu iš įvairių Sovietų Sąjungos regionų. Šiuo metu daugelio šių 
žmonių istorinės tėvynės – Rusijos Federacija ir Baltarusija – de facto yra 
ES politinės oponentės, tuo tarpu jie patys dėl susiklosčiusių politinių aplin-
kybių atsidūrė šių šalių ir ES rytiniame paribyje. Tad akademiniu lygmeniu 
vis dar išlieka aktualūs klausimai, koks rusų ir baltarusių santykis su soviet-
mečio atmintimi ir kitomis istorinėms reminiscencijoms, kaip jų tapatumą 
veikia per pastarąjį dvidešimtmetį Lietuvos vidaus politika ir kokia vieta jų 
savimonėje tenka požiūriui į ES plėtrą ir europietiškos tapatybės ugdymą. 

Dėl išvardytų aplinkybių etniškumas neturi būti suvokiamas kaip susta-
barėjusi laike Lietuvos ir kitų valstybių visuomenės grupių tapatumo kate-
gorija. Veikiau priešingai, etniškumo samprata turi būti revizuojama dėl 
nuolat atsinaujinančių iššūkių. Būti lietuviu, lenku, rusu ar baltarusiu skir-
tingais istoriniais laikotarpiais reiškė skirtingą lietuviškumo, lenkiškumo, 
rusiškumo ar baltarusiškumo kriterijų atstovavimą. Kintant etniškumo sam-
pratai įvairiose visuomenės grupėse, nusistovėjusių metodologinių prieigų 
jau nebepakanka šiam sudėtingam reiškiniui paaiškinti. Etniškumas kaip 
mokslinės analizės objektas turi būti tyrinėjamas naujomis prieigomis. Būtent 
naujų interpretacijų pristatymas yra vienas iš pagrindinių Etniškumo studijų 
leidinio tikslų. Šio numerio autorių straipsniai atspindi konstruktyvistinį po-
žiūrį į individualų ir kolektyvinį tapatumą bei šios metodologijos taikymo 
tokių Lietuvos etninių mažumų kaip rusai ir baltarusiai atžvilgiu įdirbio 
rezultatus. Šitoks požiūris neigia tapatumą vien kaip objektyvią ar prigim-
tinę duotybę ir teikia esminį prioritetą subjektyviam individo pasirinkimui, 
kuriuo remdamasis jis konstruoja savo tapatumą. Konstruktyvistinė paradigma 
akcentuoja etninių ribų tarp „savęs“ ir „kitų“ konstravimą, tuo tarpu etniš-
kumo kultūrinis turinys laikomas antraeilės svarbos. Tokias ribas žyminčiais 
elementais gali tapti kilmė, kalba, religija, priklausomybė regionui, istorinė 
atmintis ir pan. 

Analizuoti minėtas ribas konstruojančius veiksnius yra svarbu, nes jie 
lemia ne tik visuomenės etninės įvairovės buvimą, bet kartais sudaro kliūtis 
glaudesnei etninių grupių sąveikai bei pilietiškumo sklaidai. Antrojo pasau-
linio karo interpretacijų spektras ir aistros dėl pergalės prieš nacistinę Vo-
kietiją minėjimo datos yra bene ryškiausias vienos šalies piliečių tapatumų 
konflikto pavyzdys. Tai iki šiol sudaro svarias prielaidas egzistuoti Baltijos 
šalių dominuojančių tautų ir rusų bei rusakalbių gretose paraleliniam istori-
jos suvokimui, slopinančiam jų pilietinio susitelkimo laipsnį ir paliekančiam 
palankią dirvą stereotipiniams vienas kito vertinimams. Tyrinėjant etniškumą 
derėtų neapsiriboti dichotominiais vertinimais, būtina taip pat atsižvelgti į 
tai, kad etniškumo ribos gali būti paslankesnės nei fiksavo sovietmečiu pri-
valomi tautybės įrašai pasuose ar visuotinių gyventojų surašymų duomenys. 
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Antai ilgalaikis Baltijos šalių rusų ir ypač baltarusių buvimas kitų etninių 
grupių apsuptyje, intensyvūs kontaktai su jomis kai kuriuos identiteto as-
pektus paverčia ne visuomet tvirtais atribojant individams „save“ nuo „kitų“. 
Įdomu, kaip minėtų etninių mažumų narių tapatumą veikia atskirtis nuo 
istorinių tėvynių ir ES plėtra į posovietinę erdvę? Ar ši atskirtis nesąlygoja 
ilgainiui tos pačios etninės grupės narių tapatinimosi su skirtingomis šalimis 
ir kultūromis? Ar panašūs pasirinkimai jų suvokiami kaip pavojus identiteto 
praradimui, ar galbūt yra įmanomas identitetų derinimas? Tad atrodytų iš 
pirmo žvilgsnio aiškios ir dažnai vartojamos politiniu ar visuomeniniu lyg-
meniu sąvokos Lietuvos rusai ir Lietuvos baltarusiai iš tiesų yra sudėtinges-
nės, t.y. konstruojamos įvairių praeities ir nūdienos politinio, socialinio ir 
kultūrinio konteksto aspektų. 

Lietuvoje, ypač pietrytinėje jos dalyje, nuo sovietinių laikų yra daug 
žmonių, gyvenančių etniškai mišriose santuokose. Šios santuokos sieja tar-
pusavyje lietuvius, lenkus, rusus, baltarusius ir kitų etninių grupių atstovus. 
Tokių šeimų gyvenimo istorijos dažnai byloja, jog mišriose santuokose etniš-
kumas ilgainiui irgi gali būti sunkiai apčiuopiamas. Sykiu yra tokių indivi-
dų, kurie adaptavosi prie etniškai mišrios aplinkos ir jaučiasi komfortabiliai 
santykiuose su įvairių etninių grupių atstovais, yra priimami pastarųjų kaip 
„savi“. Panašiais atvejais yra pagrindo kalbėti apie situacinį tapatumą. Etni-
nei mažumai gali priklausyti asmenys, gimę istorinėje tėvynėje ir atvykimo 
šalyje. Rusų atveju socialinių ryšių su Rusija intensyvumo lygis įvardytinas 
reikšmingu veiksniu formuotis stipriai arba silpnai lokaliai tapatybei. Neat-
sitiktinai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje yra gausi rusų gyventojų grupė, ski-
rianti save nuo Rusijos rusų ir atskiriama pastarųjų. Tarp rusų ir baltarusių 
egzistuoja lokalios tapatybės, kai individai sieja save ne tik ar nebūtinai su 
konkrečiais regionais, tačiau su miestais ar gyvenvietėmis. Pasitaiko, kai dėl 
įvairių politinių ir istorinių sumetimų tapatumas konstruojamas ignoruojant 
politinių sienų ribas ir suvokiant vientisus regionus, kurių teritorija politiškai 
priklauso skirtingoms valstybėms (rusams – slavų gyvenamos šalys, balta-
rusiams – buvusios LDK žemės ir pan.). Šiuo atžvilgiu svarbus amžiaus 
veiksnys, kadangi jaunesnioji rusų ar baltarusių karta labiau nei vyresnieji 
yra palankiai nusitekusi migracijos į kitas šalis (nebūtinai į savo istorinę 
tėvynę) atžvilgiu.

Vienas iš esminių etninio tapatumo konstravimo elementų – kalba. Kal-
bų įgūdžiai ir vartojimo įpročiai svarbūs privačiame ir ypatingai viešajame 
gyvenime, tačiau jų pritaikymo ar net konkurencijos galimybes pastarojoje 
srityje lemia šalių etnopolitinis kontekstas. Valstybinės kalbos statuso klau-
simas Baltijos šalyse taip pat susijęs su įtampomis tarp etninių mažumų 
(ypač švietimo srityje). Lietuvoje jis dažniausiai keliamas lenkų gretose, tuo 
tarpu didžiausia šiuo atžvilgiu įtampa pastarąjį dvidešimtmetį tvyro Latvi-
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joje. Dvi didžiausios Latvijos etnolingvistinės grupės (latvių ir rusų) skiria-
si ne tik požiūriu į valstybinę kalbą, bet taip pat į etninių mažumų švietimo 
ir pilietybės politiką, istorijos interpretaciją. Šioms gyventojų grupėms bū-
dingi savi politiniai ir ekonominiai lyderiai, masinio informavimo kanalai, 
švietimo ir kultūrinės veiklos laukai. Kita vertus, ar iš tiesų panašios ten-
dencijos neišvengiamai klostosi kalbų vartojimo kasdienėje praktikoje ar 
privačiu lygmeniu? Veikiau derėtų kalbėti apie konfliktinius ir jungiančius 
kalbinio diskurso tipus. Akivaizdu, kad kalbiniai kontaktai dažnai reikalau-
ja iš etninių grupių lankstesnio požiūrio ir negali būti aiškintini vienintele 
pritaikymo strategija ar modeliu. Juolab kad kalbos vartojimas namuose, 
darbe, gatvėje ar parduotuvėje nėra reglamentuojamas įstatymiškai. Kalbos, 
nepaisant etninių grupių santykius ištinkančių įtampų, toliau išlieka svarbios 
Baltijos šalių gyventojams ne tik kaip tapatumo dalis, bet ir kaip elementa-
rus žinių šaltinis. Žinoma, skirtingų kalbų konkurencingumui daro didelį 
poveikį Europos integracijos procesai. Jie ypač veikia jaunosios kartos nuos-
tatas, kurios dažnai skiriasi nuo vyresnės kartos įsitikinimų. 

Šiuolaikiniai politiniai, ekonominiai ir kultūriniai procesai yra neabejo-
tinai reikšmingi etninių mažumų tapatumui, tačiau sykiu jų poveikis yra 
neatsietinas nuo šių mažumų dėmesio savo istorinei atminčiai. Etninės gru-
pės konstruoja savo tapatumą pasitelkdamos istorinių įvykių interpretacijas, 
palankias pasididžiavimui etninėmis ištakomis sužadinti. Šios interpretacijos 
arba tautiniai naratyvai, o dar tiksliau – ištiso jų spektro visuomenėje buvi-
mas, išlieka viena iš svarbiausių takoskyros arba ribos tarp dominuojančios 
etninės grupės ir etninių mažumų šaltinių. Lietuva šiuo atžvilgiu nėra išim-
tis, nes jos teritorijoje gyvenančios etninės mažumos glaudžiai susijusios su 
Lietuvos valstybės ir visuomenės istorine raida bei dažnai atlikusios šioje 
raidoje reikšmingą vaidmenį. Prie tokių mažumų neabejotinai priskirtini 
baltarusiai ir rusai, kurių tapatumo analizei šiame leidinyje skiriamas di-
džiausias dėmesys. Paprastai baltarusiams parankesnis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikotarpis, jų vertinamas kaip baltarusių valstybingumo ir 
kultūros klestėjimo metai ir Vilniaus kaip svarbiausio baltarusių kultūros 
židinio viduramžiais vaizdinys. Rusams šiuo atžvilgiu labiau būdinga atramos 
sovietiniame palikime paieška, ypač dažnai apeliuojant į išskirtinį vaidmenį 
Antrajame pasauliniame kare. Būdinga, kad jų ryšis su buvusios Sovietų 
Sąjungos erdve dažnai yra stipresnis nei jausmas šiuolaikinei Rusijai. Kita 
vertus, tautiniuose naratyvuose yra svarbus ne tiek objektyvus istorinių įvy-
kių vertinimas, kiek subjektyvus istorinės atminties kaip tapatumo konstra-
vimo instrumento naudojimas. 

Dėl išvardytų motyvų Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių etninių mažumų 
požiūris į europinį, regioninį ar nacionalinį tapatumą yra daugialypis. Pažy-
mėtina, jog šio požiūrio skirtumai smarkiai priklauso nuo amžiaus struktūros. 
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Šis aspektas yra svarbus siekiant nustatyti, ar kinta ir kaip kinta skirtingų 
gyventojų kartų požiūris į tapatybę, kalbų vartojimą, sąsajas su istorine tėvy-
ne ir pan. Šiuo metu Lietuvoje yra užaugusi jaunoji rusų ir baltarusių karta, 
kuri menkai susipažinusi arba nežino gyvenimo Sovietų Sąjungoje realijų ir 
žymiai aktyviau nei jų tėvai naudojasi šalies integracijos į ES galimybėmis. 
Lietuvos integracija į ES keičia jaunesnės kartos atstovų gretose nuostatas, 
būdingas vyresnei kartai. Šiai labiau būdingas euroskeptiškas mąstymas, prie-
šinantis ES su dabartine Rusija. ES plėtra tarp rusų dažnai suvokiama kaip 
pavojingas veiksnys jų etninei kultūrai ir tapatybei. Panašių vaizdinių forma-
vimuisi nemažos įtakos turi įtampa, tvyranti Lietuvos diplomatiniuose santy-
kiuose su Rusija. Be to, etninių mažumų santykis su europine tapatybe labai 
priklauso nuo informacinės erdvės, kuria jos naudojasi. Lietuvoje ir kitose 
Baltijos šalyse gyvena daug rusų ir rusakalbių, teikiančių prioritetą informa-
cijos transliuotojams iš Rusijos. Tiesa, jaunoji rusų karta atrodo gerokai mo-
bilesnė, todėl jos atstovams dažniau nei vyresnei kartai būdingos europtimis-
tinės nuostatos. Jų sklaidai pasitarnauja geros užsienio kalbų žinios, galimybė 
laisvai judėti, studijuoti ir dirbti daugelyje ES šalių. 

Aptariamos tematikos aspektų išsamesnei analizei yra skirti šio Etnišku-
mo studijų leidinio autorių straipsniai. Dovilės Budrytės straipsnyje apiben-
drinamos politinės visuomenės kūrimosi trijose Baltijos šalyse tendencijos 
laikotarpiu nuo tautinio Atgimimo iki stojimo į ES 2004 m. Autorė aiškina-
si, kokie bruožai būdingi etninės daugumos ir etninių mažumų sąveikai 
šiame procese ir kokią įtaką šio proceso eigai daro požiūrio į sovietinę 
praeitį skirtumai. Straipsnyje daug dėmesio skiriama tarptautinių organiza-
cijų ir veikėjų pastangoms paveikti Baltijos šalių politiką etninių mažumų 
įtraukimo į politinę sferą atžvilgiu ir minimizuoti esminius etninių įtampų 
židinius. Bene plačiausiai paliečiamas rusų ir rusakalbių, atvykusių soviet-
mečiu į Latviją ir Estiją, klausimas. Sykiu atskleidžiama tų šalių politinių 
institucijų atsakomoji reakcija į minėtas pastangas ir aptariamas Baltijos 
šalyse pradėtų įgyvendinti nacionalinių integracijos programų pobūdis. Au-
torė laikosi nuostatos, jog draugiška politika etninių mažumų atžvilgiu dar 
negarantuoja tolerantiškų politinių visuomenių sukūrimo. Šiam tikslui pa-
siekti taip pat yra reikšmingas gebėjimas kritiškai įvertinti praeitį, o tai 
savo ruožtu yra sunkiai pasiekiama be sklandaus vietos valdžios institucijų 
veikimo ir gerų santykių su buvusiu kolonijiniu centru palaikymo. 

Kitų šio leidinio autorių straipsniai yra skirti konkrečių etninių mažumų 
integracijos į visuomenę ir tapatumo konstravimo tyrimams. Monika Frėju-
tė-Rakauskienė analizuoja Lietuvos ir Latvijos rusų tapatumo trajektorijas, 
remdamasi naujausių tarptautinių tyrimų, įtraukiančių kiekybinių apklausų, 
kokybinių biografinių interviu duomenis, rezultatais. Straipsnyje pristatoma 
rusų tapatumo Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė per tris esminius 
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pjūvius: europinį, regioninį ir lokalų. Atskleidžiama, kaip rusai tapatinasi ir 
ar tapatinasi su šalimi, kurioje gyvena, ar palaiko ryšius su savo istorine 
tėvyne, kaip vertina ES ir ar palaiko jos politiką. Autorė skiria daug dėme-
sio etniškumo pasireiškimui kasdieniame rusų mažumos gyvenime (ypač 
kalbų vartosenoje) ir kokią reikšmę šios mažumos tapatumui daro istorinė 
atmintis. Šią problematiką savitu tyrimo rakursu papildo Latvijos sociologės 
Evija Kļave straipsnis, kuriame iš sociologinės ir sociolingvistinės perspek-
tyvos nagrinėjamos kalbos pasirinkimo ir vartojimo praktikos latvių ir rusų 
gretose. Autorė atkreipia dėmesį, kad nors Latvijoje yra įtvirtintas politiniu 
lygmeniu dominuojantis latvių kalbos statusas, kasdieniuose latvių ir rusų 
kalbos vartotojų santykiuose bendravimo kalbos pasirinkimas yra neviena-
reikšmis ir nulemtas skirtingų veiksnių. Straipsnyje analizuojama, kokie 
veiksniai labiausiai ir kokiose situacijose lemia individų „persijungimą“ iš 
rusų į latvių arba iš latvių į rusų kalbas. Autorė taip pat išskiria ir nagrinė-
ja minėtas gyventojų kalbines grupes priešinančius ir jungiančius kalbinio 
diskurso tipus bei aptaria būdingiausius kalbos pasirinkimo tarpusavio san-
tykiuose modelius. 

Kristinos Šliavaitės straipsnis skirtas gerokai mažiau Lietuvoje tyrinėtai 
sociologiniu atžvilgiu baltarusių tapatumo problematikai. Autorė, remdama-
si šiuolaikinėmis etniškumo teorijomis ir naujausių Lietuvos bei tarptautinių 
tyrimų duomenimis, analizuoja, kaip skirtingų kartų baltarusiai konstruoja 
Lietuvoje savo etninį tapatumą, kokie yra pagrindiniai baltarusiško tapatumo 
elementai ir pagal kokius kriterijus baltarusiai dažniausiai brėžia ribą tarp 
savęs ir kitų etninių grupių. Straipsnyje aiškinamasi, koks vaidmuo kon-
struojant baltarusiams savo tapatumą tenka gimtosios kalbos, kilmės, santy-
kių su istorine atmintimi ir dabartine Baltarusija aspektams. Straipsnyje taip 
tat identifikuojamos situacijos, kai skirties tarp savęs ir kitų etninių grupių 
ribos baltarusių gretose tampa sunkiai apčiuopiamos. Antra vertus, autorės 
įsitikinimu, baltarusiškumas gali reprezentuoti skirtingo tapatumo konstruk-
tus, tačiau etniškumo svarba nuo to nemažėja. 

Šis leidinys – tai priemonė pažvelgti į pastarojo dvidešimtmečio etninių 
procesų Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse turinį ne tik per dominuojančių 
etninių grupių, bet ir per etninių mažumų nuostatų prizmę, susipažinti su 
savitais tokių etninių mažumų kaip rusai ir baltarusiai tapatumo aspektais, 
įvardyti palankias prielaidas arba išliekančias kliūtis etninėms įtampoms 
mažinti, tolerancijai ir pilietinei visuomenei artimiausioje ateityje stiprinti. 

Andrius Marcinkevičius 
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From Ethnic Fear to Pragmatic Inclusiveness? 
Political Community Building in the Baltic 
States (1988-2004)

Dovilė Budrytė
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S u m m a r y :  This article traces the processes of political community building in Lithuania, 
Latvia and Estonia from the times of national revival to accession to the European Union. In 
addition, it analyses international interventions — that is, the attempts of international actors to 
influence the policies of political inclusiveness and local responses to these attempts, including 
the development of national integration policies. Drawing on the author’s case studies published 
in Taming Nationalism? Political Community Building in the Post-Soviet Baltic States (2005), 
the goal of this article is to revisit recent historical events that are salient in the context of on-
going ethnic tensions.
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national integration, ethnic tension.

To many, the Baltic States represent cases where exclusionary nationalisms 
were successfully “tamed”: responding to international pressure before ex-
pansion of the European Union (EU) in 2004, the governments made their 
laws more inclusive and more minority friendly, and exclusionary ethnic 
nations were transformed into political communities. However, various mea-
sures of inclusiveness and tolerance suggest that exclusionary, divisive “us” 
versus “them” logic has been alive and well in the most recent decades. 
These observations raise the following questions: were adequate conditions 
for the development of inclusive political communities created during the 
late 1980s and 1990s (prior to EU expansion)? Were international actors 
successful in communicating their expectations regarding political inclusive-
ness? Were these expectations embraced by local political actors? 

To gain insight into these questions, I will revisit my case study published 
in Taming Nationalism: Political Community Building in the Post-Soviet 
Baltic States (2005). Tracing the ways in which Baltic nationalisms were 
“tamed” with the help of outsiders, the main argument of the book was that 
minority-friendly policies did not guarantee that tolerant communities would 
be created in democratising multi-ethnic countries. The creation of a tolerant 
political community requires the ability to evaluate the past critically, which 
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cannot be achieved without functioning State institutions and good relations 
between the State and the former colonial power. 

Drawing on Taming Nationalism, the first part of this paper will retrace 
the process of Baltic political community building during the late 1980s and 
early 1990s, focusing on political inclusiveness — primarily on the struggles 
regarding citizenship policies and concepts of citizenship. The second part 
will analyse international interventions with regard to this issue — that is, 
the attempts of international actors to influence the policies of political in-
clusiveness and concepts of citizenship, and local responses to these attempts. 
This paper will conclude with a brief analysis of the national integration 
policies that were developed by the Baltic States prior to 2004. 

Constructing the “rebirth” of nations in the late 1980s 
and early 1990s

In the late 1980s, in spite of the activities of Interfront in Latvia, Interd-
vizheniye in Estonia and Yedinstvo in Lithuania (pro-Soviet groups created to 
counter Baltic nationalisms) and the opposition of some ethnic enclaves, sig-
nificant numbers of Baltic residents supported independence. In March 1990, 
elections to the Supreme Soviets (i.e. Parliaments) were held in Lithuania, 
Latvia and Estonia. These were the first multiparty elections held in the Unit-
ed Soviet Socialist Republic (USSR), and, according to Misiunas and Taagepera 
(1993: 330), each was the equivalent of a referendum on independence. 

The process was exhaustively inclusive: even Soviet military personnel 
stationed in the Baltic States and non–native Communist party members 
were allowed to participate. The secessionist nationalist forces were victori-
ous, and in the spring of 1991 plebiscites on independence were held. Again, 
all residents were allowed to participate, and again the answer was a re-
sounding “yes”. In Estonia, 78 % of those who voted cast a “yes” vote 
(Smith 2002: 59). In Latvia, this number was 73.68 % (Pabriks and Purs 
2002: 63–64), and in Lithuania it was 90 % (Lane 2002: 123).

The political landscape of Estonia was shaped by two major                           
pro–independence groups: Rahvarinne (the Popular Front) and Eesti Kodanike 
Komiteed (the Estonian Citizens’ Committees), which was renamed Eesti 
Kongress (Congress of Estonia) in 1990. The main difference between the 
two organisations was the way in which each saw the relationship of the 
future Estonian State with its Soviet past. The Popular Front was open to 
the idea of changing the existing Soviet institutions gradually and then 
declaring independence. In contrast, the Citizens’ Committees (commonly 
called the Restorationists) demanded an immediate, complete break with the 
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State’s Soviet past. The goal of the Restorationists was to restore the pre–
Second World War republic, declare Estonia an occupied country, and demand 
the withdrawal of Soviet troops (Lauristin and Vihalemm 1997: 90). Neither 
group excluded the possibility that the future political community might 
include those who migrated to Estonia during the Soviet occupation. However, 
the Restorationists wanted to ensure that those who were granted Estonian 
citizenship were fluent in the Estonian language.

The debate over citizenship became focused on the survival of the nation. 
Those who argued for restrictive citizenship laws (first and foremost, the 
Restorationists, some of whom had been the victims of Soviet repression) 
noted that the Baltic States fell under the provisions of the Fourth Geneva 
Convention of 1949, which prohibits the deportation or transfer of members 
of an occupying power’s population into territory it occupies during war. 
Thus, they argued, Estonia should be permitted to “decolonise” its territory.1 
For some, “decolonisation” implied disenfranchisement, while for others it 
meant the resettlement of Estonia’s Russian speakers.

The opponents (most of whom were members of the Popular Front and 
former Communists) argued that the retroactive application of any require-
ments for citizenship was “illegitimate, illegal and undemocratic”, that the 
alienation of Estonia’s Russian speakers was “not in our national interest” 
and that the restoration of the Citizenship Law of 1938 would be criticised 
by the West (Kask 1994: 382–383). These arguments were, however, under-
mined by the results of a vote organised by the Interregional Soviet (an 
organization closely related to the International Front), which asked the 
people of Estonia if they would like to remain within the Soviet Union. In 
1991, in Tallinn, Narva, and Kohtla–Jarve (areas with large numbers of 
Russian speakers), 92–96 % of the survey participants (approximately 330,000 
people) said “yes” to staying in the USSR (Hallik 1996: 101). This enabled 
the Restorationists to argue that many Russian speakers “have been loudly 
bellicose against the Estonian state. And now those people only remember 
their rights” (Kask 1994: 383). 

After more than a year of debate (1990–91), those favouring restrictive 
citizenship laws triumphed. In February 1992, the old Citizenship Law from 
1938 was reinstated. Those who held Estonian citizenship before 16 June 
1940, and their descendants (approximately 900,000 people, or approximately 
58 % of the population), automatically became citizens of post-Soviet Estonia. 
The naturalisation process for other residents (more than 400,000 people, or 

 1 In 1993, Jüri Estam, a member of the Congress of Estonia, established a Decolonisation 
Foundation. The goal of this foundation was to pursue the process of “decolonisation”, 
which for some radical Restorationists meant the expulsion of Estonia’s Russian speakers. 
See CSCE (Conference for Security and Cooperation in Europe) (1993: 8).
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approximately 26 % of the population) included the following requirements: 
residence in the territory of Estonia for at least the previous two years, a 
one-year waiting period, proficiency in the Estonian language, and an oath 
of loyalty to the State. 

In many ways, the dynamics of political community building in Latvia 
was similar to that in Estonia. In the late 1980s, Latvia’s political landscape 
was shaped by Latvijas Tautas fronte (Latvia’s Popular Front, a nationalist 
movement) and Pilsoņu komitejas (Citizens’ Committees). Both movements 
supported Latvia’s independence, but the Citizens’ Committees demanded an 
immediate break with the country’s Soviet past (Jubulis 2001: 81–82). The 
Popular Front was willing to integrate at least some institutions from Soviet 
times into independent Latvia. Both movements supported the restoration of 
citizenship to pre-war citizens and their descendants, but the Citizens’ Com-
mittees refused to grant citizenship to those persons who had migrated to 
Latvia during the Soviet period. The Popular Front was willing to incorporate 
Soviet migrants into the political community, but only through naturalisation. 
Unlike in Estonia, where the members of the Estonian Citizens’ Committees 
influenced the shape of the future political community and became the lead-
ing force in nationalist politics, in Latvia, public support for the Citizens’ 
Committees started to decline in 1991, when the Supreme Council of the 
Latvian Soviet Socialist Republic declared independence (Dreifelds 1996: 74). 
After 1991, the Restorationist vision was pursued by the Supreme Council, 
which was dominated by members of the Popular Front. 

In October 1991, the Supreme Council restored Latvian citizenship only 
to those who had been citizens of Latvia in 1940 and their descendants. 
This left more than 700,000 people, or approximately 28 % of Latvia’s 
residents, without Latvian citizenship.2 Most of these people were Russians, 
Ukrainians and Belorussians.3

Dainis Ivans (1996: 44), the first leader of Latvia’s Popular Front, de-
scribed his position regarding citizenship as follows:

[In 1991], I continued to believe that citizenship may not only be restored, but 
it also needs to be made available to non-citizens through naturalization. Let 
their choice, their knowledge of the [Latvian] language, and their loyalty be the 
decisive factors.

 2 In 1993, when the registration of citizens and non-citizens took place, 617,443 people 
registered as non-citizens (CSCE, 1993: 5). 

 3 In Latvia, the first language of persons who identified themselves as ethnic Latvians and 
ethnic Russians by and large corresponded to their ethnic identity. The majority of 
Ukrainians and Belorussians identified Russian as their first language. In 2000, this 
tendency increased (Baltic Institute of Social Sciences, Naturalization Board of the Republic 
of Latvia, 2001: 93).  
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Ivans’ focus on “individual choice” for non-citizens reflected the position 
of the Popular Front. To counter the fears of Russian speakers, the repre-
sentatives of the Popular Front stressed that the future political community 
would be united by democracy and human rights.4 Thus, although the Pop-
ular Front did not intend to extend automatic citizenship to all residents, its 
political discourse created expectations of democratic inclusiveness among 
Latvia’s Russian speakers. At the same time, the Popular Front promised 
Latvians that they “would again be masters of their own land” (quoted in 
Green 1999: 510). By using such a discourse, the leaders of the Popular 
Front created expectations of ethnic democracy among Latvians. 

It took longer for Latvia than Estonia to adopt a new citizenship law. 
Latvian politicians argued that the Supreme Council did not have the le-
gitimacy necessary to lay the foundations of a new state. (The Council was 
elected in 1990, when Latvia was still part of the Soviet Union, and 58 out 
of 201, or 29 % all seats were occupied by conservative Communists (Stuku-
ls-Eglitis 2002: 55). Latvian politicians waited for the withdrawal of the 
Russian Army and introduced the first citizenship law only in 1994, after 
the first Parliament had been elected. 

As in Estonia, the memory of the terror carried out under Josef Stalin and 
the Russification policies pursued during the Soviet period became part of 
the debates on citizenship. A restrictive citizenship law came to be seen as 
justice — as restitution for past suffering. In February 1993, Georgs Andrejevs, 
who then served as Latvia’s Foreign Minister, attributed his country’s 
demographical situation to large–scale population transfers and called for 
“affirmative action for Latvians to compensate them for the discrimination 
they have experienced in their own country”. He went on to say that “we will 
not sacrifice our country for the democratic rules of the Western world, which 
are currently simply not suitable for our situation” (CSCE 1993a: 8).

Predictably, the proposed Citizenship Law, which was modified numerous 
times to please foreign critics, triggered large protests from right-wing po-
litical groups, which accused the ruling coalition of centre–right parties of an 
“inability to explain the real [demographical] situation in Latvia and the sta-
tus of its residents [i.e. Russian-speaking residents] to international institutions” 
(Baltic News Service (BNS) 1994). During the debate over the ruling coali-
tion’s proposed Citizenship Law, protesters marched in front of the Parliament, 
demanding that the “Soviet colonists” be repatriated (BNS 1994a).

 4 In 1998, Boris Tsilevitch, a famous minority rights activist, remembered that he stressed 
democracy and human rights in his speeches (Ginkel 2002: 425). Human rights and 
democracy were mentioned in the documents of the Popular Front and other speeches. For 
example, Janis Peters, a leader of the National Revival Movement, called on the peoples 
of different nationalities to be united by the forces of democratisation (Peters 1989: 10). 
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Despite these protests, a Citizenship Law incorporating the suggestions of 
various international institutions was passed by the Latvian Parliament on            
22 July 1994. The law still claimed to restore the pre-1940 citizenship body, 
but it included a schedule for the naturalisation of non-citizens and eased the 
requirements for naturalisation. Instead of the earlier quota system, which was 
aimed at preserving ethnic proportions, a more liberal “windows policy” was 
introduced. This policy was based on a schedule for naturalisation; all who 
qualified for naturalisation could apply during a given year. Different categories 
of non-citizens were eligible to apply for naturalisation during a period from 
1995 until the early twenty-first century. The spouses of Latvian citizens, 
citizens of Lithuania and Estonia, and persons born in Latvia had to be 
naturalised first. The law included language and residence requirements, as 
well as requiring knowledge of the Constitution, and the taking of an oath of 
loyalty. International organisations, including the Organization for Security 
and Cooperation in Europe (OSCE, also known as the Conference for Security 
and Cooperation in Europe, CSCE), praised the Latvian Government for 
creating a functioning Naturalization Board to apply the law (United States 
of America Department of State 1997). 

Unlike Latvia and Estonia, Lithuania did not experience intense interna-
tional monitoring of its minority policies and citizenship laws. However, 
citizenship and minority rights were widely discussed by the members of 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (Lithuanian Reform Movement). During the 
first meeting of Sąjūdis in 1988, the activists of this movement argued that 
the citizens of a future Lithuanian state should be able to speak Lithuanian. 
According to a resolution adopted during this meeting, Lithuanian citizenship 
was inseparable from the “determination to permanently live in Lithuania, 
respect for Lithuania’s history, culture, and recognition of the Lithuanian 
language as the state language” (Sinkevičius 2002: 100). The principles out-
lined in this resolution were similar to the principles embraced by the emerg-
ing ethnic democracies in Latvia and Estonia. These principles — language, 
common history and culture (instead of residence within the boundaries of 
the Soviet Republic and/or allegiance to a new Constitution) — became the 
foundations of the emerging ethnic democracies.

In July and August 1989, the Lithuanian public debated the citizenship 
resolution mentioned above. As in Latvia and Estonia, the issue of “colonists” 
came up during these debates. According to a citizenship proposal prepared by 
the Supreme Soviet of the Lithuanian Soviet Socialist Republic (LSSR) on               
28 July 28 1989 and released to the mass media on 6 August of the same year, 
those persons who had lived in Lithuania for at least five years and had a 
permanent job or legal income in the country should automatically receive 
Lithuanian citizenship (Sinkevičius 2002: 105). Some Sąjūdis activists 
denounced this proposal as an obstacle to the full elimination of the consequences 
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of the Molotov–Ribbentrop Pact (Sinkevičius 2002: 106). Similarly to the 
Estonian case, the activists argued that Lithuania fell under the provisions of 
the Fourth Geneva Convention of 1949, which prohibited the deportation or 
transfer of members of an occupying power’s population into territory it 
occupies during war. Sąjūdis activists argued that the state-engineered arrival 
of non-Lithuanians during the Soviet period was illegal. Consequently, those 
who came to Lithuania during this time should not automatically be granted 
citizenship. Radical nationalists, such as the members of Jaunoji Lietuva 
(Young Lithuania) were especially opposed to granting Lithuanian citizenship 
to those persons who had migrated to Lithuania during the Soviet period. The 
members of the Lietuvos Laisvės Lyga (Lithuanian Freedom League) announced 
that the entire Russian nation, including the Russians in Lithuania, should be 
held responsible for “the historical injustice inflicted by the Soviet Union on 
the Lithuanians” (Novagrockienė and Jankauskas 1998: 33). 

Critical decisions affecting the future shape of Lithuania’s political com-
munity were made by the moderate wing of Sąjūdis and the representatives 
of the government of the LSSR. During one meeting on 16 October 1989, 
the members of the Supreme Soviet and Sąjūdis agreed that all permanent 
residents of Lithuania would be entitled to Lithuanian citizenship. The ear-
lier requirement of five years residency was officially dropped on 3 Novem-
ber 1989, when a new Law on Citizenship was passed by the Supreme 
Council of the Lithuanian Soviet Socialist Republic. This law embraced the 
so-called “zero option” and extended citizenship to all permanent residents 
of Lithuania (Sinkevičius 2002: 108). 

Comparing Lithuania’s Citizenship Law with Latvia’s Citizenship Law, 
Mark Jubulis points out that the political context within which Lithuania 
adopted its Citizenship Law played a major role. Thus, Jubulis (2001: 110–
110) argues:

The more inclusive approach should not be interpreted as a sign that the 
Lithuanian nationalists (Sąjūdis) were “less nationalistic” than their Latvian and 
Estonian counterparts … but rather as a sign that the Lithuanian Communists 
under Brazauskas were more nationalistic than the Communist governments in 
Latvia and Estonia in 1989.

The decision to grant citizenship to permanent residents of Lithuania 
instead of merely restoring citizenship to pre-war Lithuanian citizens and 
their descendants was accepted by 38 % of ethnic Lithuanians (Rose and 
Maley 1994: 33). Ethnic Lithuanians were less supportive of the idea of 
granting voting rights only to pre-war citizens and their descendants than 
ethnic Latvians and ethnic Estonians. According to a survey conducted in 
September–October 1993, 12 % of ethnic Lithuanians, 2 % of Russian 
Lithuanians and 1 % of Polish Lithuanians thought that only pre-1940 citi-
zens and their descendants should have the right to vote in elections to 
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Parliament. In the other Baltic States, however, 49 % of ethnic Latvians and 
44 % of ethnic Estonians thought that only pre-1940 citizens and their 
families should have this right (Rose and Maley 1994). 

During the late 1980s and early 1990s, worries about the potential “dis-
loyalty” of eastern Lithuania’s Poles were similar to the public sentiments 
expressed in Latvia and Estonia about their Russian minorities. In 1989, Jan 
Ciechanowicz, a Polish deputy of the Supreme Council of the LSSR from 
eastern Lithuania, argued that the creation of “real equality for ethnic Poles 
[when compared to other ethnic groups] in the USSR will be achieved when 
there are autonomies in Lithuania, Latvia, Byelorussia, and other parts of the 
USSR” (Ботян и Заровский 1989). Ciechanowicz and some other politicians 
in eastern Lithuania promoted the idea of a “Polish National Territorial Unit” 
within the Soviet Union. Sąjūdis interpreted their willingness to create an 
autonomous pro-Soviet territorial unit in Lithuania as a lack of loyalty towards 
the emerging nation State. These fears were reflected in debates on minority 
rights and the role of the Lithuanian language in the emerging nation state. 
An Ethnic Affairs Commission created by Sąjūdis in 1988, which promised 
to focus on minority issues in Lithuania, was primarily interested in strength-
ening the status of the Lithuanian language and establishing schools beyond 
the borders of the country (Sirutavičius 1998: 11). 

In the late 1980s an argument about “Polonised” Lithuanians and the need 
to “re-Lithuanise” eastern Lithuania was put forward by the social movement 
Vilnija. This movement, founded in 1988, attempted to counteract the per-
ceived threat of growing Polish influence in eastern Lithuania. Vilnija want-
ed to “re-Lithuanise” eastern Lithuania by getting rid of “alien” (i.e. Polish 
or Russian) textbooks, schoolteachers, symbols and other aspects of “foreign” 
states. Vilnija’s ideas about the need to “re-Lithuanianise” eastern Lithuania 
were quite popular during the initial stage of community building. Like in 
Latvia and Estonia, such views about a “weakened” nation were based on 
ethnic fear. This construct was challenged during the next stage of political 
community building, when (especially in the case of Latvia and Estonia) 
policies and processes were subjected to intense international scrutiny.

International pressure and nationalist impulses

Restrictive approaches to political community building in Estonia and Latvia 
and the desire of some forces in Lithuania to “re-Lithuanise” ethnic Poles 
received a lot of international criticism. In 1992, several human rights groups, 
including Helsinki Watch, criticised the Restorationist Citizenship Law for 
creating a population divided into Estonian citizens and mostly Russian                
non-citizens. Western political scientists argued that the exclusion of “such a 
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large part of the inhabitants from equal citizen rights, as is currently the case 
in Latvia and Estonia, obviously conflicts with a liberal perception of 
democracy” (Norgaard, Hingsaul, Johansennsen and Willumsen 1996: 204). 

A plethora of international organisations — the United Nations (UN), 
the Council of Europe (CoE), the Council of the Baltic Sea States (CBSS), 
the EU, and OSCE — became involved in Estonia and Latvia to pursue 
preventive diplomacy and to promote liberal policies. It was estimated that 
during the period 1991–1994 there were 15 human rights missions to Estonia 
(Ozolins 2003: 218).

Given the presence of Russian troops in Estonia and Latvia (they left 
only in mid-1990s), the Estonian and Latvian Governments welcomed in-
ternational attention. However, there was a widespread fear among Western 
governments and international organisations that ethnic relations in Estonia 
and Latvia might “escalate to the point of threatening European stability” 
(Birckenbach 2000). 

To alleviate that fear, the governments in Estonia and Latvia were 
responsive to suggestions to make their laws affecting the local                           
Russian-speaking population more liberal. Yet, given Russia’s use of human 
rights rhetoric to achieve geopolitical objectives, as well as the population 
of both countries’ memory of the recent Soviet past, which they considered 
to be an occupation, there was a constant tension between the attempts by 
international actors to support minority rights and the attempts by Estonia 
and Latvia to preserve what were seen as endangered national identities. 
This tension can be described as follows: firstly, laws to preserve national 
identity were created. Then, responding to international pressure, these laws 
were changed. To counteract the impact of the altered laws, a different set 
of laws to preserve national identity was adopted. Again, these laws were 
changed under international pressure, and so on (Semjonov 1998). 

Political developments in Estonia in 1993–2003 closely followed this 
pattern. In January 1995, the Citizenship Law was made stricter. The resi-
dency requirement for those who had entered Estonia after 1992 was changed 
from two to five years, the requirement to know the Constitution and the 
Citizenship Law was spelled out, and the language requirement was tight-
ened.5 This did not prevent Estonia from receiving a recommendation by 

 5 In February 1992, the language requirement for citizenship was not very strict. Active 
knowledge of only about 1,500 words of Estonian was required. The idea was to accelerate 
the process of integration (understood as learning the language) by offering “a carrot” — 
citizenship. See Pettai (1996). Following the 1995 law, the language ability examination 
included tests of aural and written comprehension, and writing and speaking ability. Each 
part was considered completed when approximately 60 % of the answers were correct. 
Aural comprehension included official statements and announcements, news, description of 
events, and explanations. Conversation included expressing opinions. 
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the EU Commission in July 1997 to be invited to start accession negotia-
tions. However, the EU Commission informed Estonia that there was still 
a lack of measures to promote the collective rights of ethnic minorities, that 
the Citizenship Law was still too restrictive, and that non-citizens were still 
subject to discrimination (Gelažis 2003: 65). 

One contentious suggestion on how to speed up the process of integration 
came from the OSCE, and was supported by the EU as well as the United 
States of America. This suggestion was to grant citizenship to children under 
the age of 15 who had been born in independent Estonia to non-citizens. 
Hoping for further progress in obtaining EU membership, the Estonian 
Government decided to submit the legislation incorporating this suggestion 
to the Estonian Parliament. This move was made strategically on 16 December 
1997, just days ahead of a key EU summit in Luxembourg that officially 
identified the States for the first round of enlargement. This decision was 
welcomed by the United States of America, which said that “Estonia now 
has acted on all thirty recommendations made by Max van der Stoel [the 
High Commissioner of the OSCE] in 1994”, van der Stoel himself, and the 
EU (ETA News Release 1997).

The decision to amend the Citizenship Law prompted the Estonian 
Parliament to adopt several laws aimed at strengthening the status of the 
Estonian language and the Estonian nation. In December 1998 (the same 
month when the Citizenship Law was amended), the Estonian Parliament 
amended the Language Law, the Parliament Election Act, and the Local 
Government Election Act. These laws required Members of Parliament and 
elected officials in local government to be fluent in the Estonian language. 
The proponents of the law knew that it was naive to hope that these language 
requirements would increase the willingness of aliens to study the language, 
however, the law “had a symbolic meaning [to them] nevertheless” (Jarne 
1998). The Estonians understood this move as compensation after Parliament 
had made the Citizenship Law more liberal under international pressure 
(Jarve 2002: 96). 

In 1998, after intense international pressure and lively domestic debate, 
the Law on Citizenship was also revised in Latvia. Citizenship became 
available to all children born to non-citizens residing in Latvia after August 
1991.6 The “windows policy” was abolished, allowing all adult non-citizens 
to apply immediately for citizenship if they passed history and language 

 6 According to the amendment (Section 3.1, “Citizenship of a Child Born in Latvia after 21 
August 1991 to Persons who are Stateless Persons or Non-Citizens”), until the moment a 
child born in Latvia after 21 August 1991 reached the age of 15, his or her parents had to 
submit an application to obtain citizenship. If the parents decided not to do so, then the child 
could apply for Latvian citizenship when he or she turned 15 (Republic of Latvia, 1998).  
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exams. The EU welcomed the change. Similar to the Estonian case, the 
desire to join the EU was the main reason why Latvia agreed to make 
changes to its citizenship law. Geopolitical considerations affected the way 
that Latvian politicians viewed the amendments. Andrejs Pantelejevs, 
Chairman of Latvia’s Way (a major political party), argued that Latvia’s 
relations with Russia were “at the critical stage”, and that the only way to 
meet Latvia’s security needs was to speed up integration into European 
institutions. Amending the Citizenship Law was necessary for this integration 
(British Broadcasting Corporation (BBC) Monitoring International Reports 
1998). The Latvian Government also realised that amending the Citizenship 
Law would be one way to avoid the economic sanctions that Russia threatened 
to impose on Latvia if it did not make these changes to its Citizenship Law. 
According to President Guntis Ulmanis, the greatest problem with such 
realpolitik was that “it became clear [to us] that we had to amend our 
Citizenship Law under pressure from the East [i.e. Russia] and not on our 
own will” (Залетаев 1998). 

Unlike Latvia and Estonia, Lithuania’s laws on citizenship and minority 
rights were consistent with the expectations of the international community 
right from the start. The Citizenship Law (1991) offered citizenship to all 
permanent residents of the country and the Constitution and other laws have 
supported minority rights. The result of this legislation was that, according 
to the 2001 census, 99 % of all residents had Lithuanian citizenship (Statistical 
Office of Estonia, Central Statistical Bureau of Latvia, and Statistics of 
Lithuania 2003). The Constitution of Lithuania adopted in 1992 guarantees 
cultural minority rights and prohibits discrimination based on ethnicity. It 
allows Lithuania’s ethnic minorities to foster their language, culture, and 
customs, and grants minorities the right to administer their affairs, independent 
of the State, in the areas of culture, education and organisations.

These decisions were praised by the CoE, the EU and other international 
organisations.7 In fact, some international actors went as far as to suggest 
that Lithuania’s approach to political community building emphasised “multi-
culturalism and minority rights” (Resler 1997: 102). However, as in Latvia 
and Estonia, the discussions about the status and needs of the local Polish 
minority (as well as other minorities) often were hostage to geopolitical 
considerations and nationalist impulses. There were outbursts of ethnic 
insecurity, which manifested themselves in the desire to preserve the 
Lithuanian language and fears concerning the “uncertain loyalty” of ethnic 
Poles. 

 7 The international response to Lithuania’s Citizenship Law is described in Popovski (2000: 
69–70). 
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A number of issues caused tension at domestic and international levels. 
These issues included the accreditation of a Polish university in Vilnius, the 
interpretation of the interwar events in eastern Lithuania, and the proposed 
redrawing of regional boundaries to expand the region that included Vilnius 
(which was perceived by some ethnic Poles as an attempt to upset the 
“ethnic balance” in eastern Lithuania).8 These questions were addressed 
during negotiations between Poland and Lithuania, both of whom in the 
early 1990s wanted to join North Atlantic Treaty Organization (NATO) and 
were aware of the fact that NATO did not want to import tensions from its 
prospective members.

The prospect of a treaty of friendship with Poland prompted protests and 
the gathering of signatures against the treaty in Vilnius. Many Vilnija activ-
ists argued that after the treaty was signed the Poles would be interested in 
teaching their language in eastern Lithuania, which would eventually lead 
to “re–Polonisation”. Opponents of the treaty also urged the Lithuanian 
Government to demand that Lithuanians living in Poland be guaranteed the 
same minority rights as Poles living in Lithuania. The need to maintain the 
territorial integrity of the young Lithuanian State and the need to deal with 
those who “espouse the ideas of (Polish) autonomy” were brought up during 
the discussions as well (Varšuvos radijas 1993). 

Passions and conflicting historical memories about the pre-war period 
did not prevent the Lithuanian and Polish governments from signing the 
treaty required for NATO membership. The Good Neighborhood Treaty was 
finally signed in April 1994, after successful lobbying by Jan Widacki, Po-
land’s Ambassador to Lithuania, and a series of articles and speeches by 
prominent public figures, such as Czeslaw Milosz, Zbigniew Brzeźinski, 
Adam Michnik, Tomas Venclova and even Pope John Paul II (BNS 1993).

The Treaty included a suggestion to rethink ethnic belonging as voluntary 
belonging. It defined the Polish ethnic minority in Lithuania as:

persons who have Lithuanian citizenship, are of Polish origin or consider 
themselves to belong to the Polish nationality, culture and traditions as well as 
viewing the Polish language as their native language...

Part 3 of Article 13 explicitly stated that “no one should be forced to prove 
his or her ethnic identity or denounce it” (Good Neighborhood Treaty 1998). 
This part of the agreement secured the right of Lithuania’s Poles to resist 
“Lithuanisation.” 

Public discussions of the Polish–Lithuanian Treaty contributed to the 
popular perception of ethnic Poles as a “demanding” minority in Lithuania. 

 8 A “Polish” university existed in eastern Lithuania, but it was not officially recognised by 
the Lithuanian Government.
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According to an often cited analysis of the 1990–1998 Lithuanian press, the 
leading Lithuanian newspapers portrayed ethnic Poles as a minority con-
stantly demanding more cultural rights. Educational rights in general, and 
the demand to create a university in which all subjects would be taught 
through Polish in particular, became especially politicised in the Lithuanian 
press. The term “eastern Lithuania” became a code word associated with 
minority issues. The media was at least partially responsible for creating a 
perception that this area was very different from, and even alien to, the 
“real” Lithuania (Beresnevičiūtė and Nausėdienė 1999: 71). 

Minority rights issues were often discussed during regular meetings 
between the two States. By 1997, Poland and Lithuania had created numerous 
intergovernmental institutions, such as the Parliamentary Assembly of 
Lithuania and Poland, the Government Cooperation Council of Lithuania 
and Poland, and the Advisory Committee of the Presidents of Lithuania and 
Poland. These institutions, however, although quite successful in building 
trust between Poland and Lithuania at the interstate level, could do little to 
address the concerns of ethnic Poles living in Lithuania and ethnic Lithuanians 
living in Poland. The treatment of ethnic minorities was constantly raised 
by politicians on both sides, but no solution was found for contentious issues 
involving language. In the words of Jerzy Buzek, a former Prime Minister 
of Poland, “the problems [related to] ethnic minorities still remain a cause 
of tension and doubt” (Bruveris 1999). The loyalty of ethnic Poles to the 
Lithuanian State was constantly questioned, and often this ethnic group was 
portrayed as being more loyal to Poland than to Lithuania. Ethnic Poles 
were seen as poorly integrated into Lithuanian society. For example, in 2004 
Rolandas Paksas was impeached and removed from office, and Kazimiera 
Prunskienė, a leading politician supported by Paksas, was strongly supported 
in eastern Lithuania in the presidential election. Lietuvos Rytas (2004), the 
leading Lithuanian daily, made the following comments about the results of 
the presidential election:

It is clear that it is difficult to talk about the integration of ethnic Poles and 
ethnic Russians into Lithuania’s (political) life. Probably one reason for this 
phenomenon is the Soviet legacy — the education system, allowing ethnic 
minorities to act as if they were living not in Lithuania, but next to the 
Lithuanian state.

This represents the dominant view among ethnic Estonians, Latvians and 
Lithuanians on the problems related to ethnic relations in the Baltic States. 
They are seen as a legacy of the region’s Soviet past, unrelated to the birth 
pains of the new democracies in the late 1980s and 1990s. Such beliefs, 
coupled with the conviction that the nations were weakened by the Soviet 
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nationalities policy and, in the case of Latvia and Estonia, international 
intervention, are likely to inspire calls from time to time to “strengthen” 
the nations. 

Revised in 1996, Lithuania’s Citizenship Law attempted to strengthen 
the ethnic nation by allowing persons of Lithuanian origin (ethnic Lithuanians) 
to retain their citizenship, even if they had become permanent residents of 
another nation state. A new Citizenship Law, adopted in 2002, signalled a 
similar move towards ethnic democracy. This law was adopted under pressure 
from both the “old” (post-Second World War) and “new” (post-1991) 
Lithuanian diasporas in the West. According to this law, ethnic Lithuanians 
and the citizens of the pre-war Republic and their descendants were 
permitted to retain their Lithuanian citizenship even if they resided in 
another State (Republic of Lithuania 2002). While the Law allowed dual 
citizenship, these provisions applied primarily to ethnic Lithuanians, not to 
ethnic Russians or ethnic Poles. Under criticism from local activists and 
the European Commission against Racism and Intolerance (part of the CoE), 
the law was declared unconstitutional by Lithuania’s Supreme Court in 
November 2006. 

The creation of integration programmes prior   
to European Union accession 

To alleviate the fears of ethnic Estonians, while at the same time reiterating 
its willingness to adjust to the democratic norms of inclusiveness, the 
Estonian Government, in February 1998, adopted the Estonian National 
Integration Policy. This policy, which was drafted under the leadership of 
Andrea Veidemann of the Progressive Party at a time when left-wing and 
centrist political parties were in power, included a statement underlining the 
importance of “the serious effort [by non-Estonians] to study the Estonian 
language” (Veidemann 1998).

On the one hand, given its emphasis on language, this policy continued 
the Restorationist paradigm. On the other hand, it represented a change in 
the official national discourse. The Integration Policy started to focus on 
goals and specific strategies instead of spontaneously responding to the sug-
gestions of international actors. When Andrea Veidemann, then a Minister 
without a portfolio dealing with population and ethnic affairs, presented the 
draft Policy of Integration to Parliament in May 1998, she argued that ac-
celerated naturalisation, improved Estonian language skills, and better po-
litical integration into Estonian politics were specific goals for Estonia’s 
Russian speakers. Domestically, the programme was criticised for its vague 
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notions of “integration”, but this vagueness may have been a way of avoid-
ing pressure from nationalist groups (Jurado 2003: 417). In any case, in 
1998, the official discourse about the integration of non-citizens into Estonia’s 
political community was different from the Restorationist rhetoric of the 
early 1990s when the Restorationists treated the “Soviet immigrants” as stran-
gers to the Estonian political community (Jarve 2000). At the same time, 
there was a strong focus on Estonian language teaching, which was meant 
to alleviate fears about the possible extinction of the Estonian nation.

In March 2000, the Estonian Government approved a seven-year 
programme to promote the integration of non-Estonians into Estonian society. 
This time, “integration” was defined as a bilateral process that included the 
participation of both Estonians and Russian speakers. The participants in 
this process had the right to preserve their ethnic identities, but at the same 
time, they were united by a common goal — “the harmonisation of society”. 
The future Estonia was described as a multicultural country with a “strong 
common core” and the “preservation and development of the Estonian 
cultural domain”. This “common core” consisted of “general human and 
democratic values”, the Estonian language, common State institutions, and 
knowledge of Estonian history (Government of Estonia 2000). The Estonian 
language was described as an “attribute to statehood”, not as an ethnic 
symbol. (In the past, Russian politicians had criticised the Estonians for 
treating language as a symbol of their common past.)9

Interestingly, “integration” was described as having different meanings 
in the eyes of Estonians and Russian speakers (who were identified as “non-
Estonians” in the programme). For Russian speakers, integration was defined 
as the ability to compete successfully in the labour market and to participate 
in local cultural and political life. For Estonians, integration involved “the 
retreat of repellent attitudes toward ethnic minorities” and “the decrease in 
fear concerning the survival of the national identity and cultural domain”. 
This description implies that one of the major aims of the programme was 
to achieve national reconciliation. Ethnic groups were expected to be tolerant 
and to be united by knowledge of Estonian history, although there were no 
hints in the programme as to which parts of Estonian history everyone should 
know and how this knowledge could be unifying. 

A major goal of the programme was to preserve the survival of the 
Estonian nation: “Estonian society is multi–cultural … for everyone Estonia 
is and will remain Estonia–centered in the sense of a common cultural domain”, 
and this could be achieved by promoting the Estonian language (Government 
of Estonia 2000). Thus, Estonian language teaching (“linguistic communicative 
integration”) received much more attention and financing than socio-economic 

 9 For a critique of Estonian views on language, see Семенов (1996: 38).  
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integration geared at improving the economic well-being of Russian speakers. 
In fact, 81 % of the 2000 programme budget was dedicated to the teaching of 
the Estonian language to Russian speakers (Feldman 2003: 562). 

The international community was involved in the development of this 
programme. There was an academic conference in Tallinn in 1999, during 
which Western academics, including Will Kymlicka, presented their views 
on the programme. According to Mati Luik (2004) from the Integration 
Foundation:

Although the link from scientific research to policy–making is always indirect, 
the key points of the 1999 conference presentations were taken into consideration 
in the final formulation of the concept of Estonia’s integration policy. 

During the same year, Western diplomats and ambassadors were invited 
to a discussion on the draft of the programme. However, at this early stage 
their input was minimal (Feldman 2003: 566). Later, Estonia received 
generous foreign aid to implement the programme in general, and to expand 
the teaching of the Estonian language in particular. The EU Phare Programme, 
the UN Development Programme, the Governments of Canada, the United 
States of America, Finland, Sweden, Norway, and many other countries 
helped to finance the programme, thus strengthening the Estonian nation 
state and its self–confidence. The EU allocated an impressive sum —              
EUR 1.4 million — to finance the programme (Pettai 2001: 274). After 
December 1999, the European Union supported Estonia’s citizenship policy 
and its decision to remove barriers to naturalisation, but it also encouraged 
the country to come up with ways to speed up naturalisation.10 (The 
naturalisation rate was especially high in the mid-1990s as a result of the 
Russian Army withdrawal in 1994 and the signing of the association 
agreement by the Estonian Government with the EU in 1995; it started to 
decline in 1997.)

In 2000, Estonia made several minor changes to its Citizenship Law, 
making naturalisation easier for people with disabilities and young people 
who had passed Estonian language exams in school. In December 2003, the 
Estonian Parliament amended the Language and Citizenship Laws once again, 

 10 According to the 2000 Regular Report on Estonia from the Commission on Estonia’s 
Progress towards Accession, “Estonia needs to continue efforts as regards the integration 
of non-citizens, reinforcing the capacity of the public administration” (Commission of the 
European Communities 2000). According to the 2001 Regular Report (pp. 21–22), “the 
rate of naturalization has been decreasing significantly over the past few years. […] It is 
important that those people who have previously passed language tests for the purposes of 
naturalization under the old system should not have to retake those tests” (Commission of 
the European Communities 2001). The need to “increase the speed of procedures” and 
ensure that the process was efficient was mentioned in both the 2002 Regular Report and 
the 2003 Regular Report (Commission of the European Communities 2002, 2003).
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making language courses for successful citizenship applicants basically free 
of charge (BBC Monitoring International Reports 2003). In 2003, information 
campaigns were launched, the application process was shortened, and a new 
television series to teach Estonian was even created (McConnell 2003).

The ability of the Estonian nation state to “nationalise” was probably 
strengthened by EU membership because the EU and other international 
actors gave support to Estonian language training programmes. Surveys 
sponsored by the Estonian State Integration Foundation, which have been 
conducted since 2000, have found that the focus of the articles read by 
Estonia’s Russian speakers has shifted from discussions on minority rights 
to discussions on how to master the Estonian language.11 It is difficult to 
find a good job and to use the State as a “service station” successfully 
without knowing Estonian. Many local Russian speakers started seeing Es-
tonia as a good “service station.”12 At the same time, more Estonians start-
ed seeing the local Russian speakers as a resource, not as a potential threat, 
which suggests that their ethnic fear declined.13 International observers have 
described the Estonian integration strategy as “one of the best in Europe at 
targeting specific education and employment needs” (Huddleston, Niessen, 
Ní Chaoimh and White 2011: 70). 

However, one major challenge — how to improve the political participa-
tion of all of Estonia’s residents — remains. Although many Russian speak-
ers decided to become Estonian citizens, they did not create a united po-
litical party that could express the interests of all of Estonia’s Russian speak-
ers. No Russian parties were represented in the first Parliament in 1992, but 
in 1995 several Russian political parties (most notably, the Russian Party of 
Estonia and the United Russian People’s Party) came into being. 

In 1995 and 1999, the Russian parties managed to create electoral blocs 
and gain seats in Parliament, but their alliances were short lived. Once 
elected to Parliament, individual Russian politicians started voting with the 
Estonian lawmakers. In the 2003 election, despite the increasing naturalisa-
tion rate, the most successful Russian party in Estonia, the United Russian 

 11 This is one of the conclusions of the Integration Monitoring Media Surveys (2002) 
sponsored by the State Integration Foundation. The monitoring surveys also suggest that in 
2002 44 % of Estonia’s Russian speakers thought that their Estonian language skills were 
“sufficient” to live in Estonia. Ten years earlier, only 24 % thought so (Estonian State 
Integration Foundation 2002). 

 12 According to the findings of public opinion surveys conducted in 1989, 1990, 1993 and 
1996, the attitudes of Estonia’s Russian speakers toward the Estonian nation state had been 
gradually improving. See Ott, Kirch and Kirch (1996), Kirch (1997). 

 13 In 1994, 41 % of Estonians saw Russian speakers as a resource to promote business and 
57 % saw them as a resource for developing business contacts between the East and the 
West. In 2000, these numbers were 67 % and 88 %. See Kruusvall (2002: 127). 
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People’s Party, won only 2.2 % of the vote and did not gain representation 
in Parliament. Several Estonian parties, especially the Centre Party then led 
by Edgar Savisaar, who was Estonia’s Prime Minister in 1990–1992, and 
the pro-market Reform Party, tried to attract Russian politicians and Russian 
voters by promising to solve the problem of statelessness.

“A willingness to accept Latvian as the State language” (by Russian 
speakers) was identified as a major goal for the future political community 
in a framework document adopted by the Latvian Government on its way 
to the European Union in December 1999 (Government of Latvia 1999). 
The final version of this document, the National Programme for the Integra-
tion of Society in Latvia, adopted in 2001, reiterated the same principle 
(Government of Latvia 2001). The framework document also called for 
“understanding among diverse groups who have to work together for the 
benefit of one country” (Government of Latvia 1999). A year later, the 
national programme for integration, called for a dialogue between individu-
als and the State, better information regarding naturalisation, stronger civil 
society, and “strengthening the role of the Latvian language as a means of 
integration” (Government of Latvia 2001). 

At the same time, as in Estonia, the Government tried to make the process 
of naturalisation easier. From 1995 to 2003, approximately 70,000 people 
became naturalised citizens of Latvia. In comparison, more than 76,000 
people became naturalised citizens in Estonia during the same period. In 
mid–2004, 481,352, or one-fifth of Latvia’s residents (compared with 28 % 
in 1991), still did not have citizenship, which suggests that the process of 
naturalisation remained slow. 

The focus on the preservation of national language in the National 
Programme for the Integration of Society in Latvia (2001) was similar to 
Estonia’s programme on integration. Unlike in Estonia, Latvia’s integration 
programme (both the framework document and the national programme, 
approved in 2001) included references to the country’s Soviet past. The 
framework document and the national programme for integration in Latvia 
portrayed non-citizens as part of the legacy of 50 years of totalitarianism 
and occupation: 

Latvia has inherited more than half a million Soviet era immigrants and their 
descendants, many of whom have not yet become integrated into the Latvian 
cultural and linguistic environment, and thus do not feel connected to the 
Latvian state (Government of Latvia 1999: 4). 

The documents outlined the “historical conditions affecting integration”, 
which included references to the Molotov–Ribbentrop Pact, Second World War, 
and the deportations and political repression carried out under Stalin — sensi-
tive issues in Latvian–Russian relations. Soviet policies and actions were 



32

E T N I Š K U m O  S T U D I J O S  2 0 1 1 / 1 - 2
E T H N I C I T Y  S T U D I E S  2 0 1 1 / 1 - 2

described as colonisation. They explicitly called for the condemnation of the 
Soviet period so that “the historical consciousness of ethnic groups, espe-
cially in the younger generation, does not become an obstacle to the integra-
tion process” (Government of Latvia 1999: 6–7). They also asserted that “the 
Latvian people did not voluntarily choose the Soviet regime and life in a 
totalitarian system; this must be understood”, thus suggesting that this was 
the right way to interpret Latvia’s history, and that it should be followed in 
history education (Government of Latvia 1999: 7). 

A willingness to mention and evaluate the Soviet past suggests that Latvia’s 
national integration programme was more ambitious than Estonia’s. The 
Estonians decided to keep national integration (i.e. the normalisation of ethnic 
relations) and coming to terms with the past separate. It appears that the 
Latvians, fearing the creation of a two-community state, decided that addressing 
the past must become part of the official discourse about nation building. The 
nationalist parties, such as Tēvzemei un Brīvībai (For Fatherland and Freedom), 
insisted that references to the past be made. In fact, the representatives of this 
political party argued that the programme did not include an adequately strong 
condemnation of the colonisation policy carried out by the USSR. More liberal 
Latvian politicians thought that while history should not be forgotten, it should 
not become the main force shaping future policies.14

The framework document, which was available for public discussion in 
1999, argued that:

The current predicament of the Latvian language reflects the complicated 
political, economic, ethno–demographic and psychological processes, which 
have taken place during the course of history in Latvia. […] Russian is the 
native language for many members of minority groups in Latvia (Government 
of Latvia 1999).

This statement described the legacy of the Soviet nationalities policy in 
Latvia, which led to a decline in the use of the Latvian language. To overcome 
this legacy, the framework document proposed creating a unified educational 
system. In practice, this meant that more teaching in State-supported 
Russian-language schools would have to take place in Latvian. The framework 
document asserted that Latvian had to be the official State language, although 
the languages of minorities could be “cultivated in harmony with law”. 

Latvia’s Russian political and social activists criticised Latvia’s integra-
tion programme for its perceived attempts at “assimilation” (Pabriks & Purs 
2002: 79). For example, in April 1999, when heated public debates on in-
tegration were taking place, Oleg Gotsulyak, a member of the Russian com-

 14 The two sides were engaged in a bitter debate in the Latvian newspaper Diena in October 
and December 1999. For a summary of this debate, see Broks, Tabuns and Tabuna (2001: 
193–194).  
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munity, suggested that by reforming minority education and promoting the 
use of Latvian, the Latvian Government did not intend to protect minority 
rights (Diena 1999). Vladimir Buzayev, a prominent member of Ravno-
praviye (Equal Rights), argued that it was difficult for Russian speakers to 
make compromises and accept integration (Diena 1999). The Latvians and 
Russian speakers saw both the past and the future in different ways, which 
made national integration difficult. 

Different understandings of the Russian–speaking minority’s language 
rights also made national integration difficult. Following the directions out-
lined by the programme on integration, the Latvian Parliament and the 
Latvian Government decided to reform minority education by increasing the 
number of classes taught in Latvian at State-run Russian secondary schools.15 
In 2003–2004, this decision prompted many protests by Russia, resistance 
from Latvia’s non–governmental organisations and politicians who supported 
the rights of Russian speakers, along with mass demonstrations “to protect 
the rights of the Russian community”. This time, the EU, the OSCE, and the 
CoE expressed support for the decision of the Latvian Government to pursue 
the reform, admitting that Latvia’s laws on language and education were in 
line with the standards outlined by the OSCE and the CoE (Kalnins 2004). 
However, international support did not eliminate the tensions related to the 
implementation of the reform. Latvia’s nationality policies are considered to 
be the “weakest in Europe”, and political participation of non-nationals re-
mains an area requiring improvement (Huddleston et al. 2011: 121). 

Latvia’s Russian speakers, most of whom were still non-citizens in 2004,16 
and ethnic Latvians tended to support different political parties. In 1994, when 
debates regarding the Citizenship Law took place, unlike the heirs to the 
Popular Front who favoured restrictions on who received citizenship, Equal 
Rights, which consisted mostly of Russian speakers, proposed giving citizen-
ship to all permanent residents. Different political choices became more pro-
nounced after 1999. According to a survey conducted before the 2002 parlia-
mentary elections, more than 80 % of Russian speakers intended to vote for 

 15 According to Nils Muiznieks, Minister for Special Assignments for Society Integration 
Affairs, Parliament adopted an Education Law in 1998 with the goal of increasing Latvian 
language skills in minority schools. According to this law, 60 % of classes in minority 
secondary schools had to be taught in Latvian starting in 2004 and 40 % of classes had to 
be taught in Russian. The OSCE and the CoE confirmed that this solution was in line            
with international standards on minority rights (Muiznieks 2003). Despite protests from                
non-governmental groups, Parliament confirmed its decision in February 2004.

 16 According to the register of inhabitants (1 January 2004) released by the Department of 
Citizenship and Migration Affairs, out of a total of 818,145 Russians, Ukrainians and 
Belorussians, 364,206 (44.52 %) were Latvian citizens. (Department of Citizenship and 
Migration Affairs, handout: Information received directly from the Department of 
Citizenship and Migration Affairs). 
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a political party coalition called For Human Rights in a United Latvia, FHRUL 
(Auers 2002/2003). This coalition was known for its fierce opposition to 
Latvia’s minority education reform and its pro-Russian (and anti-Western) 
orientation. The FHRUL won 25 (out of 100) seats in Parliament — more 
than any pro-minority party had ever won before in post-Soviet Latvia. Unlike 
in Estonia, where the influence of Russian political parties declined in 1995–
2004, the popularity of political parties claiming to support the interests of 
Russian speakers in Latvia increased. In 1998, when the FHRUL was created, 
it managed to win 16 seats (out of 100) in Parliament. In 2002, the FHRUL 
won 25 seats. According to data gathered in February 2005, the FHRUL was 
very popular at the local level. For example, it was the second most popular 
political party in Riga (LETA 2005). 

Despite the inclusive Citizenship Law, there is some support for ethno-
political parties in Lithuania, especially at the local level, and it tends to 
increase when issues related to minority rights such as education become 
politicised. As discussed earlier, in the early and mid-1990s, issues such as 
the accreditation of a Polish university in Vilnius, the interpretation of in-
terwar events in eastern Lithuania, and the proposed redrawing of regional 
boundaries to expand the region that included Vilnius, became politicised 
and gained prominence not only at the national level, but at the interna-
tional level as well (bilateral Lithuanian–Polish relations). These develop-
ments coincided with an increased support for the Electoral Action of Poles 
in Lithuania (Lietuvos lenkų rinkimų akcija, LLRA) at the local level. In 
the late 1990s and early 2000s, the political salience of these issues sub-
sided, as the politicians at the national level focused their attention on gain-
ing EU membership. In 1995, the LLRA received 69 (4.64 %) seats in the 
local councils, 58 (3.84 %) in 1997, 53 (3.39 %) in 2000, and 50 (3.21 %) 
in 2002 (Jurkynas 2004: 288).

Programmes geared toward national integration that were developed prior 
to 2004, such as Eastern Lithuania’s Regional Programs for Social Develop-
ment, 1996-2000 and 1996-2003 (Government of Lithuania 1996, 2000) and 
Conception of Ethnic Policy (Department of National Minorities and Lithua-
nians Living Abroad 2002) attempted to address the cultural and social aspects 
of integration. These two programmes embraced different ideologies. 

The Conception of Ethnic Policy attempted to introduce principles that 
are associated with a multi-ethnic nation state. It identified the need to develop 
one national meta-narrative instead of dividing the cultural legacy into “ours” 
and “yours”, recommended that the law protecting ethnic Lithuanian culture 
be changed to make it into a law protecting the cultures of ethnic minorities, 
and suggested that the dual citizenship outlined in the 2002 Citizenship Law 
be made available to members of other ethnicities, not just Lithuanians. This 
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document was criticised by parliamentarians on both the left and the right 
for allegedly embracing the model of a multi-ethnic nation state instead of 
a nation state reserved for one nation. The ideas presented in the conception 
did not receive the political support necessary to carry out cultural change. 

In contrast, Eastern Lithuania’s Regional Programs for Social Development, 
1996-2000 and 1996-2003, which was adopted by the Lithuanian Government 
in July 1996, included principles associated with ethnic democracies. It 
embraced the belief that the educational system should “help the representatives 
of minorities to integrate into Lithuanian society”. The programme clearly 
stated the perceived need to create more Lithuanian-language schools in the 
minority–majority areas, thus reinvigorating the temptation to “re-Lithuanise” 
these areas. Similar to Latvia, the Lithuanian programme included references 
to historical memory. Specifically, it claimed that it was “necessary to develop 
Lithuanian citizens’ consciousness, [and] to revive the historical memory of 
the Lithuanian state” (Government of Lithuania 1996). As in Latvia and 
Estonia, the Lithuanian Government at that time realised the need to 
emphasise economic development in the minority–majority districts — that 
is, to make sure that the State functioned smoothly as a “service station”. 
The programmes outlined many issues, such as the economic disparities 
between eastern Lithuania and the rest of the country (according to the 
programmes, the average personal income in eastern Lithuania was 16 % 
less than similar income in the rest of the country), the lack of foreign 
investment, and lower agricultural productivity. The programme proposed a 
solution — to make sure that the social development of regions in eastern 
Lithuania should be a priority for the Lithuanian Government. This was a 
lofty goal, and it still remains to be implemented. 

Conclusions

The case studies presented in this article illustrate both the positive and 
negative aspects of international attempts to increase political inclusiveness 
in the Baltic States. On the one hand, such attempts helped to improve the 
environment necessary to create tolerant political communities by pressuring 
the emerging nation states to revise their citizenship laws and to adopt 
legislation protecting minority rights. On the other hand, resistance to inter-
national attempts to increase political inclusiveness should not be ignored. 

In the three cases, one of the most salient variables that affected political 
community building was traumatic historical memory and a prevalent myth 
about the weakness of the nation, which was conceptualised as a living being. 
Some important political actors, as outlined in the case studies, have inter-
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preted international attempts to increase political inclusiveness as a threat to the 
“weakened” nations. Such discourse, coupled with an image of the nation as a 
fighting and suffering hero, creates an exclusive memory regime which is a 
powerful obstacle to the creation of open and tolerant political communities. 

Such memory regimes are especially vulnerable to competing victim-
hoods — the situation when a minority (or minorities) within the nation state 
put forward their own narrative of fighting and suffering. The clashes over the 
relocation of the Red Army monument in Tallinn in 2007 and subsequent vio-
lence is a case in point. When the Estonian Government decided to remove 
the Bronze soldier from the centre of Tallinn, the “crisis” spiralled out of 
control. This political decision led not only to national but also to interna-
tional tensions, with the EU Commission and the Russian Government becom-
ing involved. The internationalisation of this conflict revealed the power of 
politicised historical memory in divided societies and the ease with which 
ethnic fears can be revived. Not surprisingly, the incident raised questions about 
the loyalty of Estonia’s Russians (some of whom embrace a radically different 
interpretation of the Second World War) to the Estonian nation state. 

During the current (2011) Lithuanian–Polish conflict over education, sim-
ilar questions about the loyalty of Lithuania’s Poles to the Lithuanian State 
have been raised. In March 2011, the Lithuanian Government decided to 
revise its Education Law by expanding the number of subjects to be taught 
in Lithuanian. In addition, it was proposed to make the Lithuanian language 
exam the same for ethnic Lithuanians and minorities. This policy change was 
severely criticised by Lithuania’s Polish activists who argued that the proposed 
changes were too sudden; that knowledge of Lithuanian as a first language 
should be evaluated differently than Lithuanian as an official State language. 
This protest was conceived as potential disloyalty to the Lithuanian State 
(even President Dalia Grybauskaitė argued that Lithuania’s ethnic minorities, 
like other citizens, should be “loyal to the state in which they live” (BNS 
2011). Similar to the Estonian “Bronze soldier incident”, the relatively minor 
conflict became internationalised, with top Polish politicians, including Prime 
Minister Donald Tusk, visiting Lithuania and asserting their support for Lithua-
nia’s Polish minority. Arguably, the internationalisation of the conflict added 
fuel to competing victimhood and “othering” discourses portraying Lithuania’s 
Poles as a demanding and disloyal minority. 

Tracing the initial process of political community building during the 
late 1980s and early 1990s sheds light on today’s identity politics, which is 
based on competing victimhoods. The instinct to “strengthen” the nation is 
one of the main obstacles to the creation of tolerant political communities. 
In addition, it is a source of resistance to intense international involvement, 
which is likely to result in unintended consequences such as residual ethnic 
fear and deeper ethnic divisions.
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The Baltic cases suggest that pragmatic inclusiveness (i.e. adaptation to 
international pressure) does not automatically mean full minority empower-
ment. In the three cases, political participation and minority representation 
in power structures, especially at the national level, remain areas for improve-
ment. This observation as well as the analysis of the integration documents 
produced by the Governments of the three Baltic States suggests that legisla-
tion created to improve political inclusiveness is less efficient if it is not 
accompanied by cultural change. “The democratization of history”, which 
implies the willingness of the State and society to open up spaces for alter-
native narratives about the past, and challenges the one “infallible” national 
meta-narrative, may be one necessary condition for such a change. 

Theoretically, these case studies raise questions about the ways in which 
international norms are transmitted and especially about the role of traumatic 
memory during such transmissions. The Baltic case studies clearly show that 
norm transmission does not occur in a vacuum, and that local actors play a 
major role in interpreting, resisting, boycotting or adopting norms.
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Nuo etninės baimės iki pragmatiškos įtraukties? Politinės 
bendruomenės kūrimas Baltijos šalyse (1988-2004)

Dovilė Budrytė
Institucija: Džordžijos Gwinnett koledžas, JaV

S a n t r a u k a :  Straipsnyje nagrinėjamas politinės visuomenės kūrimasis Lietuvoje, Lat-
vijoje ir Estijoje nuo Atgimimo iki įstojimo į Europos Sąjungą, analizuojamos tarptautinių orga-
nizacijų ir kitų tarptautinių veikėjų intervencijos (pastangos paveikti politiką, susijusią su ma-
žumų įtraukimu į politinę sferą) ir atsakomosios reakcijos, apžvelgiamos nacionalinės integra-
cijos programos. Straipsnis remiasi medžiaga, pateikta knygoje Taming Nationalism? Political 
Community Building in the Baltic States (Nacionalizmo „prisijaukinimas”? Politinės visuomenės 
kūrimas Baltijos valstybėse, 2005). Straipsnio tikslas – priminti apie nesenus istorinius įvykius 
šiuolaikinių etninių įtampų kontekste. 

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  politinė visuomenė, tolerancija politinėje sferoje, mažumų 
teisės, pilietybė, tautinė integracija, etninė įtampa.
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Language choice and usage in social   
interaction in Latvia: discourse and practice1

Evija Kļave
Baltic Institute of Social Sciences, riga, Latvia

S u m m a r y :  In this article, based on quantitative and qualitative data, the author charac-
terises the use of the Latvian and Russian languages in Latvia analysing the different models of 
language choice in every day interaction in public and private environments. The language mo-
nitoring studies run between 1996 and 2008 are used to evaluate Latvian and Russian language 
use habits, i.e. the level of language use practice. In turn, the qualitative data from focus group 
discussions carried out during the period from 2003 to 2005 is used in language use discourse 
analysis. The application of the principles of discourse analysis allows the existence of different 
and even conflicting language discourses to be identified that are common in Latvian and Russian 
language communities. According to discourse theory, the existence of conflicting discourses can 
lead to a wider sociopolitical conflict. The language discourse as a part of ethnopolitical metadis-
course illustrates the discursive conflict of both ethnolinguistic groups as a form of their power 
relations in the field of ethnopolitics, which is based on strict state language policy. Nevertheless, 
the research shows that discursive conflict between Latvian and Russian language communities 
is unlikely to transform into a social conflict. 

k e y  w o r d s :  language use, discourse, conflict, discourse analysis.

Introduction

Considering Latvian society in terms of ethnic and linguistic divisions, it is 
reasonable to distinguish two dominant ethnolinguistic groups: Latvian and 
Russian language communities.2 Along with the change in political regime 

 1 This article is written on the basis of the author’s doctoral research results (An Ethnoplitical 
Discourse Analysis: the Power relations of Language Communities in Latvia).  

 2 In accordance with statistical data, in 2009, 59.3 % Latvians, 27.8 % Russians, and 12.9 % 
representatives of other nationalities (ethnicities) lived in Latvia (CSB [Central Statistical 
Bureau] of the Republic of Latvia 2009). Data from the previous population census (2000) 
shows that Latvian is the native language for 58.2 % of the population, Russian for 37.5 % 
and another language is the native language for 4.3 % of the residents of Latvia. Other 
surveys confirm this information. For instance, the results of a survey that was conducted 
in March and April, 2008, reveal that 59.0 % of the residents of Latvia gave Latvian as 
their native language, 32.2 % of the residents mentioned Russian as their native language, 
and 5.7 % named another language as their native language (BISS [Baltic Institute of 
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and ideology, a language hierarchy change occurred and several important 
ethnopolitical turning points (amendments to citizenship law, Latvia’s acces-
sion to the European Union, minority education reform) had an impact on 
language use in public and private environments and on the attitudes of both 
of the largest ethnolinguistic communities in Latvia towards these dominat-
ing languages. 

Sociolinguists (see for example Druviete 2001; Nelde 1986, 1997) hy-
pothesis many cases of conflict between communities of several languages. 
Peter Hans Nelde who introduced the term ‘language conflict’ argues that 
languages among which there are contacts inevitably create a foundation for 
conflict among those who speak the languages (Nelde 1986). This makes it 
possible to assume that language conflicts can turn into actual conflicts 
among linguistic communities, and these can be political conflicts which are 
based on the fact that the dominant linguistic group in the relevant society 
controls administrative, political and economic life. This is particularly com-
mon in those societies in which the dominant group uses language as the 
basis for integrating the rest of the society (Nelde 1997). Other authors 
recognise that conflicts between language communities may not manifest 
themselves openly or can exist as a form of competition between these 
groups. It is more common in those cases, where language is one of the 
main tools used to obtain the resources available for the society (Lane and 
Ersson 1991). Apart from the conclusions of language contact theory, in 
practice, conflicts between language users do not always develop. This is 
especially true in those cases where users of a minority language are bilin-
gual – they are able to use both their first language and the language of the 
majority of society (Poriņa 2009: 42) as it is in Latvia. Social scientists for 
their part, suppose that one of the problems that characterises contemporary 
social life is a conflict that is based on unequal and inequitable power rela-
tions between speakers of different languages and people who belong to 
different cultures (Fairclough, Graham, Lemke and Wodak 2004).

The aim of the ethnopolitics of Latvia is a united, ethnically integrated 
society and its main instrument is strong language policy. The previous results 
of this policy show that knowledge of the Latvian language has substantially 
improved among members of the Russian ethnolinguistic group and the posi-
tion of the Latvian language in the language competition has become strong-
er (Poriņa 2009). Studies have revealed that both ethnolinguistic groups in 

Social Sciences] 2008, n = 2002; see Table 1). Analysing interactions between nationality 
and native language (see Table 2), it is evident that for 95 % of Latvians and 96 % of 
Russians, ethnic affiliation conforms with their native language. Therefore, both groups 
have an equally close mutual connection between indicators of nationality and native 
language.
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Latvia share ethnically heterogeneous social networks and environments of 
language use, either formal (public institutions) or partly formal (work place). 
Therefore, the social space and social interactions cannot be considered to be 
highly divided (Zepa, Kļave, Jeruma and Krišāne 2004; Tabuns et al. 2006; 
BISS 2007, 2008; Volkovs 2006). At the same time, there are indicators point-
ing to relatively closed Russian and Latvian language communities with their 
own political and economic leaders, channels of mass communication, and 
segregated fields of information, schooling and cultural life. However, the 
most significant differences between the two groups concern ethnopolitical 
issues — state language, minority education and citizenship policy — as well 
as the interpretation of history, where attitudes are contradictory and often 
conflicting (Apine et al. 2001; Broks, Tabuns and Tabuna 2001; Diatchkova 
2005; Dribins and Šņitņikovs (Ed.) 2007; Karklins 2000; Muižnieks 2006; 
Šulmane and Kruks 2006; Tabuns 2006; Zepa et al. 2005). There is an inter-
nal confrontation also in the political discourse regarding ethnic and ethno-
political issues (Ijabs and Kruks 2008; Šulmane 2007). Attempts up to this 
point to shape power relations between the two language communities towards 
shared goals and a unity in the frame of society integration policy have been 
unsuccessful (Dribins and Šņitņikovs (Ed.) 2007; Tabuns 2007; Zepa et al. 
2006, Muižnieks (Ed.) 2010).

Thus, on the one hand, there are number of characteristics pointing to 
attitudinal conflict in the field of ethnopolitics between the Latvian and 
Russian language communities; but on the other hand, it is very important 
to emphasise that there is no open sociopolitical or ethnic conflict between 
the groups in the case of Latvia. Taking into account the role of language 
policy in the formation of ethnic relations, the issues regarding the attitude 
of both ethnolinguistic groups towards Latvian and Russian and the use of 
these languages come to the fore. The study of language skills and language 
use habits allows for the evaluation of the results of language policy and 
its impact on relations between language communities. The aim of this re-
search is to explain language conflict and its expression in the social real-
ity between Latvian and Russian language communities applying the per-
spective of discourse theories to the role of language, power and discourse 
in the relations of social groups (language communities). 

Theoretical and methodological framework

The connection between language and power in discourse which expresses 
itself in the power relations between social groups has been proven in many 
research studies carried out worldwide in the recent past (see, for example, 
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van Dijk 1993b, Wodak, Matouschek 1993, van Leeuwen and Wodak 1999, 
Fairclough 2006). In these studies, their authors demonstrate, firstly, the role 
of discourse in the construction and understanding of social reality; and sec-
ondly, the opportunities that discourse as analytical instrument provides in 
explaining in more depth the social group relations in society at present. 

Discourse and power

The theoretical framework of this study is based on the language discourse 
analysis, firstly, on the post-structuralist discourse theory elaborated by 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe; and secondly, on the critical discourse 
analysis (CDA) developed by Norman Fairclough and Teun Adrianus van 
Dijk. 

According to CDA, discourse is commonly defined as a social use of 
language (Fairclough 2001a, 2003, 2006) and social practice (van Dijk 1993a). 
It implies a dialectic relation between a particular discursive event and the 
situations, institutions and social structures that produced it. Thus, discourse 
produces situations, knowledge and social identities as well as relations among 
individuals and their groups (Fairclough 2001a, 2006; van Dijk 1993a). Laclau 
and Mouffe’s theory operates at a high level of abstraction with regard to the 
concept of discourse. They do not distinguish between discursive and non-
discursive practices, since every object has been created as an object of dis-
course (Laclau and Mouffe 1987: 82). Everything is discursive in the sense 
that the physical existence is determined by the social existence.

Both CDA and poststructuralist discourse theory is based on the idea of 
an interrelation between discourse and power. Fairclough and van Dijk believe 
that power is realised in language and, accordingly, discourse is a field of 
power relations. One can wield power by means of physical force (coercion) 
or by attaining legitimacy of power (recognition), based on ideology consti-
tuted by the link between power and the dominant discourse. Thus power 
exists under the control of discourse (Fairclough 2001a; van Dijk 2008). La-
clau and Mouffe believe that the subject of power tends to create chains of 
meanings of discourse elements (discursive articulations) that ensure hegem-
ony: prevalence of certain discourse that is achieved by mediation of moral, 
intellectual and political authority (Laclau and Mouffe 2001:105, 134–136). 

Laclau and Mouffe, denying the existence of a single subject of power, 
defend the idea of the plurality of power centres and, consequently, the 
plurality of antagonism in society. Thus, according to them, the conflict 
becomes a permanent condition of society. There is always a struggle for 
determining the structure of discourse, which discourses will be dominant 
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and which meanings will be attributed to elements of discourse (Laclau and 
Mouffe 2001). It means, firstly, that every individual can have several dif-
ferent subject positions and identities; secondly, the identities of subjects are 
constructed discursively. 

Resuming it must be stressed that according to the discourse theory, 
power relations are realised in language; therefore power relations and con-
flict between individuals and social groups can be studied by analysing 
discourse. 

The main theoretical principles 
of the language discourse analysis

The power relations between Latvian and Russian language communities 
reflect their struggle for power as recognition of the community’s interests in 
the field of ethnopolitics including the field of language use. In her analysis, 
the author follows the approach of van Dijk and Fairclough in interpreting 
the social structure through discursive structures. The methodology for analys-
ing language discourse, that is qualitative data, has been elaborated mainly 
on the basis of the CDA approach (see for example, Fairclough 2000, 2001a, 
2001b, 2003, 2006; Kalmus 2003; van Dijk 1993b, 2000a, 2000b, 2006b; 
Wodak et al. 1999). In the first phase of analysis, the macrostructures, i.e. the 
themes and topics, of the language discourse have been studied. Following 
the theory of Laclau and Mouffe, discourse semantic macrostructures are 
developed by the privileged discursive points or nodal points (Laclau and 
Mouffe 2001:112). Nodal points are central elements of discourse with fixed 
meanings. Relative to these elements, discourse titles of the topics are formu-
lated, for example imposed Latvian language or oppressed Russian language. 
The next step after defining the discourse structuring centres is to identify the 
changing signs of discourse that obtain different meanings in competing dis-
courses. Identification of these alternative meanings allows alternative dis-
courses to be identified in the field of researched discourses. 

In the second phase of analysis, the microstructures of the ethnopolitical 
discourses have been examined, such as the discursive strategies. The aim of 
this part of the analysis is to understand how and by what means social groups 
wield power within a discourse and which discursive structures and strategies 
are involved in this process (van Dijk 1993a: 259). Upon studying discours-
es of social groups engaged in power relations, van Dijk identified a discursive 
strategy of positive self–presentation and negative other-presentation (see, for 
example, van Dijk 1992: 89–90, 2006a: 373–374, 2008: 5). Van Dijk believes 
that this overall discursive strategy is typical in discourses which reveal the 
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construction of power relations between social groups. In the study of Latvi-
an and Russian language communities’ power relations this strategy is used 
in analysis of the link between language models, reasons for their choice and 
the power relations of language communities. 

Concepts that are used in analysis 

Latvian and Russian language communities are defined in the social con-
structionist paradigm. The concept of language is used due to the primary 
role of language in mobilising ethnic groups and moulding collective iden-
tity in Latvia, pointed out by both foreign researchers (see, for example, 
Schöpflin 2000) and Latvian scholars (see, for example, Apine and Volkovs 
2007; Druviete, Baltaiskalna, Ernstsone and Poriņa 2001; Tabuns 2010). The 
meaning of the concept community is closely linked to the definition of 
ethnicity in social constructionism. Ethnic (language) communities as mem-
bers of a social group are united not only by their ethnicity and language, 
and a common sociopolitical system, but also by social networks, social 
cognitive elements (knowledge, attitudes, convictions etc.) as well as a shared 
historical and cultural framework. In this paradigmatic framework, the author 
assumes that the element which unites members of Latvian and Russian 
language communities apart from their nationality and native language is 
also the language discourses which they support. In this article, the concepts 
of [Latvian/Russian] language community and [Latvian/Russian] ethnolin-
guistic group are used as synonyms.

Language discourse is defined as a social use of language that reveals 
Latvian and Russian ethnolinguistic group understanding and interpretation 
of language policy (attitudes towards the State language and fluency in it 
its knowledge), choice of language and its use in daily communication, 
motivation for the use of certain language (mainly Latvian and Russian). 

Discourse type is an analytical construction, a set of texts (statements) 
that have common macrostructures (topics and themes). Separate discourse 
types form a common (language) discourse structure. By using the concept 
of discourse type, the author divides the language community’s dominating 
discourses and alternative discourses that are atypical and uncommon in-
terpretations and representations of the experiences of social groups (language 
communities). 

Discursive practice is the creation, distribution and consumption of a 
text. It is a practice that occurs only in the form of a speech or writing but 
not in the form of a social action. Social practice includes such elements: 
activities, subjects and their social relations, instruments, objects, time and 
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place, form and awareness, values and discourse. All these elements are 
interrelated. Social practice can be institutionally established. It is a practice 
that contains particular social action. 

Social action is defined in the perspective of the interpretative paradigm, 
with reference to Max Weber, as an intentional behaviour in which the act-
ing individual (actor) attaches subjective meaning to his or her act, and this 
meaningful action is related to the behaviour of other actors (Weber 1967: 
18). Thus, the intentional behaviour is defined as is actual social action and 
not a representation of an action in discourse or thinking. 

Language skills and usage habits 

In order to characterise language knowledge and language usage habits in 
society in general, quantitative data obtained from language monitoring sur-
veys has been analysed (Baltijas Datu nams [BDN] 1996–1999, Baltijas 
Sociālo zinātņu institūts [BSZI] 2000–2004, BISS 2007, 2008). These data 
characterise the level of language use practice. 

The data of the language use practice 

During the years from 1996 to 2008, there have been regular surveys of resi-
dents of Latvia observing the results of the language policy, the changes in 
language skills and the usage of Latvian, and attitudes towards the Latvian 
language as well as towards Russian (BDN 1996–1999, BSZI 2000–2004, 
BISS 2007, 2008).3 These surveys monitoring language use are based on the 
same questionnaire and indicate changes in the language environment and 
competition between languages. In this article the author focuses on the survey 
held in 2008 and compares its results to the data of previous surveys that were 
conducted since June 1996 and had samples of about 2000 respondents.4

In the context of this article, there are three groups of questions in-
cluded in the language monitoring which are relevant for the author’s anal-

 3 The sample of the 2008 survey was 2,002 respondents in Latvia (among all respondents 
there were 1,425 Latvians, 456 Russians and 121 representatives of other ethnic groups). 
The method used was direct interviews at the respondents’ places of residence. Multi-level 
stratified random sampling was applied and ensured representativeness of the Latvian 
residents of age 15–74. The results of the survey were additionally weighted by gender, 
age, nationality, type of residence and region according to the data of Central Statistical 
Bureau of the Republic of Latvia.

 4 Except year 1996 when the sample of residents of Latvia was 1,207.
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ysis: firstly, the importance of the Latvian and the Russian language knowl-
edge, secondly, the self-evaluation of one’s language skills, and, thirdly, 
language use habits in different environments. 

Importance of language knowledge

Almost everyone in Latvia believes that the status of the Latvian language 
is stable and widely recognised. The data from the survey of 2008 shows 
that almost 100 % of Latvians and approximately 94 % of Russians (divi-
sion by ethnicity) think that everyone in Latvia must speak Latvian (summing 
up of responses “very important” and “rather important”). It should be 
stressed that the period 2004–2007 was a turning point with regard to the 
tendencies revealed in previous years (Figure 1). The longitudinal research 
allows one to conclude that ethnopolitical context has a significant influence 
on the formation of attitudes towards the State language among Russians. 
For example, at time when opposition to education reform was strongest 
and discussions about the means and ends of implementation of the reform 
in 2004 were most prevalent, the attitude of Russian linguistic group towards 
speaking Latvian was more negative. If during at the start of the millennium 
attitudes towards the State language had a tendency to worsen, then the 
results of surveys conducted in 2007 and 2008 showed the opposite.

At the same time, during the last few years, the increasing recognition 
of the significance of the Russian language is observable among all ethnic 
groups in Latvia. The importance of the Russian language is stated by many 
respondents – in 2008, 81 % of all residents felt that it is important to have 
a full command of the Russian language. According to the data, the percentage 
of Latvians who feel that it is important for everyone in Latvia to speak the 
Russian language freely has been increasing from 56 % in 2002 to 73 % 
in 2008 (Figure 2). The same is true for Russians who support the idea that 
Latvian must be spoken – 87 % in 2002, and 94 % in 2008 breaking the 
level of 1997 when 92 % of Russians supported the necessity to speak 
Latvian (Figure 1). Taking into account the common dynamics of attitudes, 
it can be concluded that on the one hand, these data indicate the competition 
between Latvian and Russian as dominating languages, due to people’s 
attitudes towards the importance of speaking the different languages. On the 
other hand, these data suggest that tolerance towards different languages has 
increased, as in both ethnolinguistic groups’ people are more likely to 
recognise the importance of the other language. These attitudes are expressed 
also in the language use discourse developing the topics of the status of 
Latvian and language knowledge resource. 
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Self-evaluation of Latvian and russian language skills

In the language monitoring surveys, informants evaluated their language 
skills in three aspects: comprehension, reading and speaking. The language 
proficiency index is calculated using these data, and according to this index 
three language proficiency levels are identified: highest, intermediate and 
lowest. It can be observed that the level of language proficiency evaluated 
through the years changes rather slowly, however changes over ten years 
show that self-evaluation of proficiency in the Latvian language among 
residents with Russian as their native language have improved considerably 
(see Table 3.1., 3.2.). Summing up the highest and intermediate levels, in 
2008, 57 % of Russian speakers reported good Latvian language skills (36 
% in 1996). The group with the lowest level of Latvian is slowly decreasing 
from 22 % in 1996 to 7 % in 2008. 

The most notable changes in Latvian language knowledge have occurred 
among young people. The number of people who speak Latvian very well 
has considerably increased. In 1996, 49 % of young people (aged 15–34) 
evaluated their Latvian language skills as good, whereas in 2008, this had 
increased to 73 % of respondents of the same age group. Changes in oth-
er age groups are less dramatic, but these groups have improved their State 
language skills as well. The greatest changes have occurred with those, 
who fifteen years ago did not have any knowledge of the Latvian language. 
For example, 41 % of those aged 50 to 74 did not know the language in 
1996, but in 2008 that figure decreased to 10 % of the same age group 
(Figure 3).

The survey also reveals that Russian language skills among ethnic Lat-
vians has decreased gradually from year to year: in 1996, 84 % of Latvians 
rated their Russian language skills as ‘good’, then in 2008 that percentage 
notably dropped to 69 % (Figure 4). Weaker Russian language skills are 
found among younger Latvians, in the 15–34 age group 54 % speak Rus-
sian well, 38 % have fairly poor Russian skills, but 8 % do not speak 
Russian at all. It is important to stress that the linguistic situation between 
Russian and Latvian language communities becomes less asymmetrical: in 
2008, 69 % of those whose native language is Latvian have good Russian 
language skills, but 57 % of those whose native language is Russian have 
a good command of Latvian language. Among young people, asymmetry 
of language skills has already changed in the opposite direction: 73 % of 
non-Latvian young people have good Latvian language skills, but 54 % of 
Latvian young people say the same about their Russian language skills 
(division by native language). 
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Language usage habits 

In Latvia, social interaction between Latvian and Russian ethnolinguistic 
groups is determined by strong language usage habits. Both representatives 
of Latvian and Russian linguistic groups typically report that at home they 
speak mostly their native language. Among Latvians, 90 % mainly speak 
Latvian at home, but about 70 % of Russian speakers (those whose native 
language is Russian) mostly speak Russian there (see Table 4). The language 
use at work is considerably different when comparing the situation in 1996 
with that in 2008. Survey data shows that fifteen years ago 60 % of Russian 
speakers spoke only Russian at work, but only 9 % spoke mostly Latvian. 
However, in 2008, only 28 % of Russian speakers spoke Russian exclu-
sively at work, but 32 % spoke mostly Latvian (summing up responses 
“only Latvian” and “mostly Latvian”). With regards to language use on the 
street, the changes over the years are less notable: in 1996, 40 % of Russian 
speakers spoke only Russian, but in 2008, this had reached 31 %. Fifteen 
years ago, 20 % of those who spoke Latvian on the street and when shop-
ping, but in 2008, 26 % spoke mainly Latvian (Figure 5).

Sociolinguist Vineta Poriņa who has studied individual and social bilin-
gualism in Latvia supposes that it is common practice in language situations 
between representatives of Latvian and Russian ethnolinguistic groups to 
switch to use of the Russian language as the leading language choice para-
digm (Poriņa 2009: 81). In the opinion of the author of this article, language 
usage and language choice practices must be analysed in connection with 
singularities of the language environment in Latvia that is determined by 
the ethnic division of residents in regions and major cities.

Examining quantitative data on language usage in relation to the situation 
in the country in general (see Table 4), it is evident that 93–97 % of users 
of Latvian as their native language in both public and private spaces basi-
cally use the Latvian language and comparatively seldom use Russian (for 
example at work 5.9 % use Russian, and in shops and on streets the level 
is 3.8 %). Those who use Russian as their first language are more likely to 
speak two languages, for example, at work 32 % of respondents with Rus-
sian as their first language mostly use Latvian and 66 % of respondents with 
Russian as their first language use Russian; on street and in shops 26 % 
and 71 % use Russian respectively (BISS 2008). Therefore, it could be as-
sumed that in communicative situations where representatives of both groups 
are involved, it is Latvian that dominates in language choice. At the same 
time, it characterises power positions of the Latvian language in the public 
space where the use of language is regulated by institutional and legal norms 
that ensure the Latvian language community status of a dominant group. 
But these data are contrary to a range of sociolinguistic and sociological 
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researches, mainly qualitative ones, the authors of which have concluded 
that in mutual communication between the Latvian and Russian language 
communities switchover to the Russian language is typical (BSZI 2003b; 
Djačkova 2004: 21; Poriņa 2009: 81; Zepa et al. 2005: 30). Explanation of 
this apparent contradiction is found in contextual analysis of language usage 
and choice; in this case, cultural environment and its linguistic aspect are 
particularly important.

The data of the inquiry of Latvian residents (BISS 2008) shows that pre-
dominance of a certain ethnic/ethnolinguistic group determines the predomi-
nant language in language usage space and significantly affects and explains 
typical language choice models. That is, in so called Latvian regions (Kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale), especially in public and formal environments, usage of 
the Latvian language is more significantly widespread, and vice versa – in 
regions where the Russian and other (especially Slavic — Ukrainian, Belorus-
sian) ethnic groups predominate (Latgale, also Riga), usage of Russian is more 
popular (see Table 5 and Table 6). The role of linguistic environment in the 
language choice and usage is also stressed by the participants of focus group 
discussions, both in Latvian and Russian speaking groups. 

Our town is simply Russian. When we go to a different town [we notice this], 
because of my profession I have to go to different competitions, performances, 
concerts. Last time we were in Tukums [...]. There everything is in Latvian. 
And there you immediately switch to Latvian, no problem. For us, here, in this 
town Latvian simply is not usable, but the State maybe wishes that everyone 
would start speaking [it?] (2004aRU12).5

I think that Madona is a quite Latvian town and either he [or she] is Latvian or 
Russian you can’t tell it here, [in Madona] Everyone knows and speaks Latvian 
(2003aLV2).

Taking into account these data, the language choice paradigm between 
Latvians and Russian-speaking minorities defined by Poriņa, in the opinion 
of the author of this article, can be mainly related to a Russian language 
environment and not to Latvia in general. In a Latvian language environment 
switch over to the Latvian language is more typical during communication 
between Latvians and Russians. But regardless of this typical communicative 
model where Latvian prevails, it is evident that the Russian ethnolinguistic 
group more often varies between both languages. In general, the author 
supposes that in cases where communication between groups takes place in 
one language, this choice to great extent is determined by the user of the 

 5 Qualitative data examples contain the following information codes: data source that also 
corresponds to the year of data collection (2004a); language of discussion (RU – Russian, 
LV – Latvian); focus group discussion number (fgd) – fgd 12. See Table 7 for the complete 
list of focus group discussions and characteristics of the respondents. 
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language that predominates in the corresponding language environment and 
the context of local language usage.

The sociolinguistic practice of language choice and usage in which a 
speaker of a socially, politically and economically subordinated ethnic group 
cannot make his or her own language choice and is forced to switch to the 
language of the predominating ethnic group that is simultaneously the official 
language of communication; this action is defined as accommodation or ad-
aptation language choice model (Poriņa 2009: 43–44). Extending the definition 
of the adaptation language choice model, the author of this article attributes it 
to situations in which speakers of two languages – Russian and Latvian – switch 
to the predominating language of their environment because the language 
choice of the speaker to a great extent determines the power relations between 
speakers. For example, in a work collective where representatives of the Rus-
sian ethnolinguistic group are in the majority, the Russian language adaptation 
model is more typical, and the same is true for the Latvian ethnolinguistic 
group. From the perspective of language choice, power positions are held by 
representatives of the ethnolinguistic group in the majority. 

Apart from the adaptation language choice model in bilingual societies 
there exists a free language choice model. In accordance with this model, 
speakers of both ethnolinguistic groups are bilingual and everyone has an 
opportunity to choose which language to use while talking to someone from 
the other group. This model is typical for ethnic groups that are character-
ised by a linguistic self-preservation tendency (Giles, Coupland 1991 in 
Poriņa 2009: 43). Adjusting this model to language usage practices in the 
Latvian and Russian language communities, the author of this article has 
defined a synchronous language choice model. In this model, speakers from 
each language community when in mutual communication each use their 
own language and both understand each other. As the qualitative data applied 
in the author’s research testify, this model is as typical as switch over to 
the Russian or Latvian depending on the language environment and the 
predominating language in specific context.

In the next section of this article, the analysis of the language knowledge 
and usage habits, and the language choice models is provided at the level 
of discourse.

Language use: the level of discourse 

Language discourse data
For the purpose of the discourse analysis of language usage, secondary 
qualitative data from focus group discussions of the residents of Latvia is 
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used. The data is sourced from several studies held by the Baltic Institute 
of Social Sciences from 2003 to 2005 on the topics of ethnopolitics and 
society integration, including language policy and its impact on language 
use and relations between Latvian and Russian language communities in 
Latvia.6 In total, discourse analysis is derived from the data of 22 focus 
groups, of which 15 were in Russian and seven were in Latvian, according 
to the respondents’ native language; the total number of participants is 178 
(see Table 7 for a detailed description). The use of secondary data in the 
discourse analysis research is not only permissible as justified by several 
authors and researchers (Fairclough 2006: 227; Howarth 2000: 140, 2005; 
Phillips and Hardy 2002: 70–74) but it is also preferable because in that 
way the researcher with the data-gathering tools of original study does not 
influence the data selection that characterise discourse and does not intervene 
in the formation of the discourse.

Respondent recruitment for the focus group discussions that are used in 
the research was based on criteria that ensure representation of Latvian and 
Russian language communities according to different social demographic 
characteristics – age, gender, native language (Latvian and Russian), occupa-
tion. Group discussions took place both in Riga and in towns in Latvian 
regions with typical Russian or Latvian language environments (accord-
ingly Daugavpils and Madona, Balvi). In the studies7 where the target group 
were pupils from minority schools and their parents, respondent recruitment 
was based on such criteria as respondent gender, represented schools and 
grades. It should be emphasised that pupils from minority schools and their 
parents are one of the policy target groups regarding the minority education 
reform and the policy of bilingual education.

In the study of language discourse, questions on the following areas have 
been analysed: frequency of Latvian and Russian language use in daily life; 
environment of Latvian and Russian language usage; choice of language in 
communication with friends, acquaintances, colleagues, etc. who are not 
Latvian or Russian; situations which require use of Latvian or Russian; 
motivation for learning Latvian; advantages for people who know Latvian/

 6 Opinions of National Minority Pupils and their Parents on the Latvian Language (BSZI 
2003a); Motivation and Expectations of Latvian Society in the Framework of Latvia’s 
Integration into the European Union (BSZI 2003b); Integration of Minority Youth in the 
society of Latvia in the Context of the Education Reform (Zepa et al. 2004a); Ethnic 
Tolerance and Integration of the Latvian Society (Zepa et al. 2004b); Ethnopolitical Tension 
in Latvia: Looking for the Conflict Solution (Zepa et al. 2005).

 7 Opinions of National Minority Pupils and their Parents on the Latvian Language (BSZI 
2003a); Integration of Minority Youth in the society of Latvia in the Context of the 
Education Reform (Zepa et al. 2004a). 
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Russian; emotional attitudes towards the usage of Latvian Russian; attitudes 
towards Latvian as a language of instruction in schools; and experience of 
learning in Latvian. 

Core structures of the language discourse

Since discourse determines and characterises action (according to the theo-
retical view of discourse as social practice), in order to achieve an in-depth 
understanding of language choice models, it is necessary to describe the 
basic structure of language discourse. In this section, the main macrostruc-
tures of language discourse are characterised, that is the most important 
themes and topics (written in italic) used by representatives of both language 
communities. The analysis includes quotations from the focus group discus-
sions, which illustrate a particular discourse topic or subtopic. After each 
quotation, a code denoting the data source is given (see Table 7 for all 
data codes). 

Issues of language status

Recognition of the State language status of Latvian is a popular topic in 
the language discourses of both groups that consequently develops into two 
mutually conflicting subtopics – one of them expresses an explicit nation-
alistic and patriotic line and emphasizes the legal and social supremacy of 
the Latvian language, but the other one is focused on recognising equality 
of the Latvian and Russian languages denying neither the status of the 
Latvian language as the State language nor the significance of the Russian 
language at conditions of social bilingualism. 

I cannot say that the Latvian language is not necessary, it’s certainly necessary, 
and so much because of its need but more so for each person’s self respect, this 
is Latvia [after all]! (2004aRU13)

In everyday life in Daugavpils, I wouldn’t say that there is any serious need for 
the Latvian language, but Daugavpils is a city in Latvia, and so it is necessary 
to learn Latvian and to speak Latvian (2003bRU9)

Imposed Latvian language is a dichotomous subtopic of the topic on the 
recognition of the Latvian language. One the one hand, it is present in both 
the Latvian and Russian language community discourse; on the other hand, 
this subtopic in each of the groups is treated in a radically different way. 
Within the Russian language community, there exists an opinion that the 
strict language policy carried out in the State and control mechanisms of its 
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implementation are focused on imposing the study and usage of Latvian 
which, as participants of discussions reveal, provokes resistance and hinders 
significantly motivation for studying and using the Latvian language. But in 
the discourse of the Latvian language community, one of the quite popular 
positions is that maintaining, learning and using Latvian can be achieved 
only by imposing it on speakers of other languages, especially the Russian 
language community. The Russian language as an element of the language 
discourse, for its part, gains an image of an imposed language in a histori-
cal and political context in relation to the Russification policy carried out 
during Soviet rule, but in general this topic emerges fragmentarily. 

If they would understand that it is useless to resist it, then maybe they would 
start learning Latvian. <...> It should be strictly said from the top that it is 
necessary to learn Latvian, that in the schools the Latvian language will be 
used. <...> It should be strictly imposed. It is necessary to take into account in 
what country you live in (2005LV20).

Along with the topic of imposed Latvian language there exist topics of 
endangered Latvian language and oppressed Russian language that to a 
great extent discursively are being related to language users creating default 
elements of language discourse – an endangered Latvian community and an 
oppressed Russian community. In both topics, the issue of power is evident 
that expresses itself as resistance to efforts to extend the usage space and 
functions of competitive language. In both cases, endangerment or oppres-
sion is only expected from the side of Russian or Latvian and no other 
language, for example, English. Therefore, this points to mutual competition 
between Latvian and Russian. 

Why do we constantly have to make excuses about the fact that Latvian is the 
State language? (2005LV20)

I often feel pain in the society in which I live, because everything happens in 
Russian, and I see an open lack of desire to live in any other way 
(2005LV20).

The Latvian poet Imants Ziedonis fought for the Latvian language as the main 
language during Soviet times, and he succeeded. Now the same thing is 
happening – Russian speakers are fighting on behalf of the Russian language, 
not to overthrow anyone, but to change things just a bit. So far, however, there 
has not been much in the way of results (2004aRU14).

Analysis of the context models of the subject of endangered language 
revealed that its formation is significantly affected and determined by his-
torical power relations and negative social convictions about the Russian 
language community that exist in the society. The way in which repre-
sentatives of the Latvian language community see their potential to protect 
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and strengthen the Latvian language is by taking advantage of positions of 
political power and restricting accessibility of political and social resources 
to non-Latvian speakers, thus implementing a policy of imposing the Latvi-
an language. At the same time, the Latvian language community recognises 
that this approach provokes resistance in social practices of language usage 
from the Russian language community’s side. 

The topic of official status allocation to the Russian language is one of 
the most conflicting language discourse topics. It demonstrates the power 
struggle between Latvian and Russian language communities for status and 
recognition through language competition. Contextual discourse analysis 
reveals that political recognition of the Russian language at the same time 
means recognition of the status of the Russian language community and its 
right for equality within society. 

But the thing is that there really are lots of Russian speaking residents in Latvia, 
they pay their taxes. Why can’t there be two State languages? (2004aRU13)

However, the comments of the representatives of the Latvian language 
community show that recognition of Russian language status is considered 
as a threat not only to the Latvian language, but to the holders of political 
power in general. In the discourse of representatives of the Russian language 
community, this is the dominant position: if the Russian language would get 
the status of an official language, there would be no objections to the Latvi-
an language or to learning and using it. 

In the Latvian language community, the topic of the denial of official 
status for the Russian language is not common. That means, firstly, that the 
Latvian ethnolinguistic group feels institutionally and legally secure regard-
ing its power positions. Secondly, that in its daily social life this group does 
not feel that its language is endangered. Finally, this topic is not common 
in the agenda of the Latvian language community. Furthermore, it is impor-
tant to take into account that among representatives of the Latvian language 
community there is also an alternative social belief that supports the Russian 
language as the second State language. Quantitative data shows that 19 % 
of Latvians (by nationality) have a relatively positive attitude towards this 
issue (Zepa et al. 2005: 35). These attitudes can be found also among sev-
eral focus group participants, for example one of them has said that “<…> 
If there would be a second State language, then maybe relationships would 
get better, at least from the Russian part” (2005LV19). At the same time, 
in this statement there are several signs that indicate the speaker’s aim to 
maintain solidarity with his or her language community as his or her inner 
group: the Russian language is a silent element (it is not named), the re-
spondent avoids actively stating a wish to introduce the Russian language 
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as a second State language the sentence is phrased passively instead (“if 
there were” rather than “there should be” or “Russian should be introduced”), 
apart from the usage of the word “maybe” to refer to a speaker’s doubts, 
thus he or she is creating an argument to excuse his or her belief. 

Language knowledge as a resource

Language knowledge as a resource is a topic that smoothes conflicting lan-
guage discourses and brings together both language communities. But it is 
the context of when it is used that usually it is applied to substantiate alterna-
tive positions and activities although previously convincing support for the 
predominating discourse of the community was expressed. For example, in 
the discourse of the Russian language community, attitude towards the knowl-
edge of several languages as adding to the intellectual wealth of an individ-
ual is typical in situations when, on the one hand, a speaker has negatively 
assessed the strict Latvian language policy or emphasised rights to use Rus-
sian as the native language and, on the other hand, he has to substantiate the 
motives why in the family children are challenged to learn and use the Latvi-
an language in everyday social interaction with Latvians. Similar language 
usage situations are encountered in the Latvian discourse, too, when initially 
a speaker actively substantiates the endangered position of the Latvian lan-
guage but in the continuation of the conversation expresses support for indi-
vidual multilingualism; inter alia knowledge of the Russian language. These 
examples illustrate asymmetric argumentation that exists in the topic of lan-
guage competition that shows how in the usage of the topic of language 
knowledge resources moulding and maintaining positive self-presentation of 
inner group takes place. The author supposes that it is applied, firstly, to 
extenuate negative attitudes towards the competitive language, secondly, to 
smooth contradiction to the speaker’s previously expressed social conviction 
about necessity of protecting his or her language. 

The topic of a language knowledge resource is developed most broadly 
in relation to the characterisation of the instrumental motivation for language 
acquisition, namely, recognising the significance of language in guaranteeing 
accessibility to other social, political and economic resources. In the statements 
given by the respondents, the proficiency of language (without specifying 
Latvian, Russian, English or another language) is characterised as a condition 
for being able to participate in the distribution of the resources of society – for 
example, to get a job, citizenship, to participate in local and State elections, 
get a position in public administration or influence politics. 
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Why should I? I am a Russian woman; I am going to speak in my native 
language. Why do I need the Latvian language? I have no intention of learning 
it. I learned it so that I could get a job. That’s it; I have no other need for the 
Latvian language (2003bRU3).

Representatives of the Latvian language community recognise the neces-
sity to study and speak Russian because it provides the opportunity to access 
economic resources, for example, to get a job of higher status and/or salary. 
It is also confirmed by the opinions of participants of the discussion that 
deterioration of knowledge of the Russian language is a problem in the 
Latvian ethnolinguistic group because social experience shows that lack of 
knowledge of this language affects the competitiveness of an individual in 
labour market negatively. It should be added that discursively individual 
competitiveness is integral to that of the whole group, thus expressing anx-
iety about a decrease of competitiveness of Latvians when compared with 
the Russian ethnolinguistic group.

I do like Russian and I try to speak Russian as often as possible. I try to have 
a chat with someone in Russian or me and my friend, we used to speak Russian 
just for fun although we are Latvians (2004bLV16).

I ask why your Gints [Latvian name] needs Russian. It is necessary for everyone 
to know Latvian. She says, no, when you apply for work, they ask for Latvian, 
Russian and English. So that’s that! (2003bRU4).

Power and resistance

In the discourse of the Russian language community, the topic of Latvian 
language knowledge is closely related to the topic of restrictions that ex-
presses itself as the formation of negative attitudes of users of Russian as 
their first language towards the Latvian language that often demonstrates 
itself consequently as negative attitudes towards the Latvian ethnolinguistic 
group. Firstly, participants of the discussions speak about obstacles for non-
Latvian speakers in the labour market created by Latvian language policy. 
Secondly, non-Latvian speakers experience significant restrictions such as 
difficulties in obtaining citizenship of Latvia. Participants in the discussions 
from the Russian language community, in their expressions, underline a close 
link between the Latvian language and citizenship. In the discourse of both 
language communities, various interpretations of restrictions created by lan-
guage policy are found. In accordance with one of them, restrictions that 
prohibit free access to economic and political resources indicate oppression 
of the Russian language community and negligence of its rights. 
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Why should I, as a non-citizen, well, in fact I am a citizen, pay the same taxes 
as citizens but not be allowed to choose the language in which I study? 
(2004aRU14).

The analysis of macrostructures of the language discourse as a part of 
ethnopolitical metadiscourse revealed that the core structure of it is formed by 
the power discourse and the resistance discourse, derived from two distinct 
and, to a great extent, conflicting ethnopolitical ideologies.8 The dominant 
discourse of the Latvian language community derives from the position of 
State language policymakers on the Latvian language as a unifying element of 
society, where it is also the condition for accessing the main social resources, 
such as education, citizenship and political participation, and it can be defined 
as power discourse. However, the dominating discourse of the Russian language 
community to a great extent conforms to the position on language issues of 
political opposition that tend to broaden the sociolinguistic functions of the 
Russian language in society, but in more a radical form – support for the in-
troduction of the Russian language as the official language in Latvia.

In accordance with van Dijk, conflict emerges when power meets resist-
ance (van Dijk 1992: 96). According to the language discourse elements iden-
tified, discourse topics form discourse types. A part of discourse types are 
conflicting, as their nodal points have different meanings. Examples of con-
flicting discourse types are imposed Latvian language, official recognition of 
Russian language, endangered Latvian language and oppressed Russian lan-
guage. These conflicting discourse types that are incorporated in the broader 
structure of power and resistance discourse reflect Latvian and Russian lan-
guage conflict that in a way projects also onto Latvian and Russian language 
communities. At the same time, it is important to stress that there are also 
uniting discourse types. Their central elements have the same meaning in the 
discourse of both Latvian and Russian language communities (accordingly, 
in the field of power and resistance discourse), for example, the status of State 
language and knowledge of language as a resource. These discourse types 
prevent the development of discursive conflict and promote the formation of 
positive power relations that tend to promote solidarity and unity. 

 Language choice models and power relations 

In her research, the author has studied in great detail what and how repre-
sentatives of the Latvian and Russian language communities talk about the 

8 The concept of ideology is defined within the framework of van Dijk’s theory, namely, 
ideologies exist, firstly, as sets of beliefs; secondly, ideologies are social because they are 
linked to interests and conflicts of social groups; and finally, ideologies are expressed in 
discourses (van Dijk 2000a).
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language choice models (see section Language usage habits). Analysing the 
topic of language choice within the general framework of language discourse, 
it is evident that it is a way to express one’s attitude towards speakers of 
the other group and mould mutual power relations. The analysis of the 
qualitative data confirms that in language usage and language choice, both 
linguistic environment, that is the predominating language in a specific so-
cial environment and formal or informal and public or private environments 
are of importance.

As results of the focus group discussions and opinions of other research-
ers (see for example Druviete 2001) show, in a public formal environment, 
especially in State and municipality institutions, the Latvian language adap-
tation model is typical when switchover to the Latvian language mainly 
takes place. In these cases, power relations between the Latvian and Russian 
language communities are institutionally determined allocating power posi-
tions to the Latvian language regardless of the linguistic environment. A 
retelling of language usage cases reveals that it is in the public formal en-
vironment where representatives of the Russian language community have 
encountered micro conflict situations. In these situations, users of the Latvi-
an language have insisted on the usage of Latvian as the State language 
thus creating an imposed Latvian language situation in social reality. In these 
stories, distinction between inner and external groups is expressed. 

In document processing everything relates to the Latvian language. When you 
don’t understand something, you go and ask, if there is a word that you don’t 
know how to write, you ask for a translation, and your request is met with such 
anger (2003bRU4).

I had to write an application, I asked for an explanation of how to write it. No, 
I was told, it is your business, you need money, you write yourself 
(2003bRU5).

In a language environment where language usage is not determined by 
the State Language Law (passed on 9 December 1999) and where the Rus-
sian language predominates, the Russian language adaptation model is more 
typical. Although switch over to the Russian language contradicts the 
strengthening of positions of the Latvian language, users of Latvian as their 
first language are secure in using Russian in everyday communication because 
their language positions are institutionally and legally fixed. 

I don’t speak Latvian, and that is difficult, but the fact is that everyone keeps 
speaking Russian. I have many Latvian friends, and they all start speaking 
Russian [when they talk to me] (2004aRU11).

Marina did not confess, but I know that it happens, I know! I have experienced 
it hundreds of times. When she described these beautiful language relations, it’s 
nothing like that! Both speakers switch to Russian (2003bRU3).
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If someone starts to speak to me in Russian, I often know that he speaks 
Latvian, but anyway I continue to speak with him in Russian (2003aLV1).

Along with defending the Latvian language at the level of Latvian dis-
course, in social actions, Russian language usage is recognised. This is one 
of the examples where a gap between discourse and action is evident. Si-
multaneously, as the experiences revealed by residents in the focus group 
discussions show, this kind of action is a way to avoid possible conflict 
created by insisting on the usage of Latvian.

The actions of speakers of Russian as their first language when choosing 
the Russian language, for their part, have several motives: firstly, the long-
term ruling position of Russian in the language hierarchy that determined 
and strengthened the usage of Russian in communication between groups; 
secondly, the switch over to Russian is an opportunity to extend the space 
of the usage of his or her own language; thirdly, it is a solution for a com-
municative situation in cases when a speaker has insufficient knowledge of 
the Latvian language or there exists a psychological and emotional barrier 
towards the usage of Latvian. 

It is better to speak Latvian with mistakes and in that way get experience, but 
you go out on the street and there someone says to you – you are Russian, you 
are this and that, you don’t understand anything. After that you can’t say a 
word. You become ashamed of your [Latvian] language (2003bRU8).

With Latvian friends, we speak in Russian, because they all speak good Russian. 
In public transport there is no need for the Latvian language. Of course there 
are cases when a person is offended after you say something in Russian to him 
or her, but most of the people don’t raise any complaints (2004aRU14).

From the perspective of power relations, perception in both groups on 
the motives for the Russian language adaptation model and its implementa-
tion is important. In accordance with one of the interpretations that is present 
in both the Russian and Latvian language community discourses, this mod-
el is a way of confirming the supremacy of Latvians as the power group 
that moulds the foundation for the discursive conflict. It is typical for rep-
resentatives of the Latvian language community to emphasise their suprem-
acy in the sphere of language knowledge thus maintaining their positive 
self-presentation and simultaneously allowing them to speaking negatively 
about the poor knowledge of the Latvian language of Russian speakers.

In my time, I was proud that during the period of changes that I learned Russian, 
that I could pass exams in Russian at the Polytechnic Institute of Leningrad. And 
I also tried to speak Russian since it was a foreign language for me. And I am very 
proud that I learned it quickly. But now to speak Russian, to abase myself, I don’t 
know <...> Among the Russians, with whom I have daily contact and work-related 
business, I know which of them don’t speak a word in Latvian. Well, let’s not say 
–a word, but they don’t know how to speak it for sure (2004bLV16).
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<...> if he speaks to me in Russian and he doesn’t speak the Latvian language, 
OK – I speak the Russian language. If a person speaks in some other language 
that I know, OK, I’ll speak with him in that language (2004bLV17).

An accountant [Latvian woman] directly said to me [Russian woman] on Friday: 
“Why would I correct you? It is better to speak with you in Russian; I am tired 
of your broken Latvian language.” At that’s all. So my noble aims have come 
to an end at the moment (2003bRU5).

Interpretation by representatives of the Russian language community that 
is based on a strategy of positive self-representation, too, reveals the positive 
intentions of the speakers as well as their desire to speak Latvian that is 
suppressed by the negative attitude of a Latvian speaker who switches to 
Russian. This switch over if accompanied by a negative emotional attitude 
or behaviour in perception of a Russian language user is a kind of action 
applied by Latvians as the power group to express their supremacy. Apart 
from the switch over to Russian in situations where a user of the Russian 
language has expressed a readiness to use Latvian and these efforts have 
subsequently been suppressed by a Latvian language speaker, provoke deep 
negative emotions – resentment, anger, despair. 

This Latvian attitude towards speaking in Latvian puts me at a deadlock. <...> 
Latvians justify their switch over to Russian [by saying it is] habit, politeness, 
convenient, “it is easier for me”, “I want to be understood ... I don’t want to 
wait until they [get it right]”, “I don’t want them to learn, in that way I feel my 
supremacy”. And I watch [them] when in a conversation with me a switch over 
to Russian happens and wonder “what actually encourages him to speak with 
me only in Russian? (2003bRU3).

Other interpretations of perception of the Russian language adaptation 
model exist. With regards to the Latvian language community, they reveal 
inner conflict regarding this issue. On the one hand, a conviction regarding 
the significance of the recognition of Latvian predominates and it is moulded 
and strengthened by its usage in the interaction between groups. On the oth-
er hand, Latvians recognise their choices with regard to Russian when speak-
ing to Russian language speakers. These choices are justified by emphasizing 
the importance of Russian in the intergroup communication in Latvia. 

Mixed language. <...> If I am addressed in Latvian, then [I speak] Latvian. If 
in Russian, then at the beginning I try Russian of course, but then switch bit by 
bit. If I feel that he can’t speak any Latvian, then I speak in Russian, but if he 
knows something, then it is necessary to try to speak in Latvian with him 
(2004cLV20).

Respondents explain their choice in using the Russian language by func-
tional efficiency and rational and pragmatic motives that strengthen positive 
self-presentation and supremacy in power relations, and other motives of the 
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same importance are the expression of a well-disposed attitude towards Rus-
sian language users and a desire not to lose Russian language knowledge. The 
motivation for the maintenance of Russian language skills shows that the 
Latvian ethnolinguistic group recognises the role of both the Latvian and Rus-
sian languages as a power resource as well as a guarantee of power positions. 
In the conditions of the implementation of the State language policy when the 
space and functions of Russian language usage are reduced, in the Latvian 
group, desire to maintain Russian language knowledge is evident along with 
the desire not to lose their positions in the common field of language and cor-
respondingly in the competition between language communities. 

Today one lady confessed to me: “I switch to Russian because I don’t want to 
lose that level of Russian language knowledge that I have”. <...> Latvians also 
have a wish to learn (2003bRU3).

The interpretation of the Russian language adaptation model in the dis-
course of the Russian ethnolinguistic group manifests itself through two 
topics: self-sufficient Russian language and Russian as a language of inter-
national communication. Fundamentals of the latter topic are deep and com-
plex because they are built on the Russian language adaptation model root-
ed during the years of Soviet rule; it has strengthened its positions as social 
conviction in both language communities and remained as ideological and 
social conviction in a part of the Russian language community and as non-
recognised and denied conviction that still determines actions of language 
usage also in a part of the Latvian language community. Still high indicators 
of Russian language usage as well as results of focus group discussions 
show that the Russian language has broad sociolinguistic functions. 

I mostly get to speak in Russian. <...> somehow Latvians have this complex 
that with Russians it is necessary to speak in Russian. I don’t know if this is 
historically, but I have noticed this. If there are some three sentences in Latvian, 
then that a Russian person has not understood something and then they switch 
to Russian (2005LV19).

The Russian language is an international language – everyone understands it! I 
meet with the Swedes, with the British. Many of them don’t understand Latvian, 
but they understand Russian. Everyone switches to Russian (2005RU21).

In the informal environment, both public (for example, on the street) and 
private (for example, at a home party), a synchronous language choice 
model is typical (each language speaker speaks his first language). In such 
situations, social interactions between both language communities are main-
ly positive and strengthen the idea of equal relationships between communi-
ties that to a great extent correspond with widely spread opinions on the 
positive relationships between Latvian and Russian ethnolinguistic groups 
at the level of everyday life. 
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There are situations when Russians speak Russian and Latvians speak Latvian. 
And they understand each other perfectly. No problem! (2004aRU10).

I also follow the principle. If she doesn’t want to speak in Russian with me, but 
I understand what she’s saying in Latvian then I speak with her in Russian, she 
with me in Latvian. And we understood each other. Why should we create 
conflicts? (2005RU22).

I think that people should speak in a way they feel more comfortable. I have to 
deal with people at my work. If it is easier for a person to speak with me in 
Russian, I will speak with him in Russian, if he wishes to speak with me in 
Latvian, I will speak with him in Latvian. If he wishes to speak with me in 
Russian, why shouldn’t I speak?! (2004bLV16).

The qualitative analysis of language choice models allows the presump-
tion to be raised that there is a certain link between language choice mod-
els and power relations of language communities. In cases of the synchronous 
language choice model, open conflict situations between representatives of 
the Russian and Latvian language communities are not observed. 

It cannot be unequivocally declared that the adaptation model in which 
one of languages and correspondingly its user gain prevalence ensures au-
tomatically a conflict situation. It is so in some cases when a speaker is 
forced to use the language of the other group contrary to his conviction 
because otherwise a solution in the communicative situation is impossible. 
In other cases, switch over to the language of a representative of the other 
language community can be perceived differently – as confirmation of respect 
and a favourable attitude that promotes positive and equal relations between 
representatives of Latvian and Russian language communities. Therefore 
perception of the adaptation model is very important – it can be both neg-
ative and positive. In cases of negative perception, language choice is close-
ly related to the topics of imposed or endangered Latvian language and 
self-sufficient Russian language or language of international communication 
that reflect totalities of the social convictions of the conflicting speakers on 
language usage in the interaction between the groups. Assuming that the 
above-mentioned topics of language discourse form predominating types 
governing the discourses of the Latvian and Russian language communities, 
it is evident how in language choice, conflicting discourses construct pow-
er relations between both communities that manifest themselves in micro-
conflict situations in social practice. Cases of positive perception of the 
adaptation model, for their part, indicate alternative social convictions and 
correspondingly alternative types of discourses for each community that, by 
smoothing discursive language conflict, is one of the factors that decreases 
the possibility of its transformation into a form of social conflict. 

It can be concluded that language choice can initiate conflict in situations 
in which it takes place contrary to social convictions of one or both language 
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users on language usage in a specific situation and in which the language of 
communication between groups is imposed because of various reasons – in-
sufficient language knowledge, institutional context, psychological or emo-
tional factors. If language choice is free and none of speakers feel the impo-
sition of the other language, regardless of the language choice model, the 
individuals involved in the social interaction mould positive relations that are 
free of expressions of mutual power. 

Conclusions

Language choice models in daily social interaction between representatives 
of Latvian and Russian language communities characterise the usage of 
language at the level of action and allow comparing discourse with practice. 
The practice in this research is analysed using both quantitative data from 
surveys and qualitative data – social interaction micro situations retold by 
participants of focus group discussions. As a result of the analysis of lan-
guage discourse, it is possible to conclude that social beliefs, reflected in 
the language discourse on the status of the Latvian or Russian languages 
and accordingly on the language choice in group interaction, not always 
correspond with practice. Although, at the level of discourse, it is possible 
to observe conflicting structures of language discourse or conflicting language 
discourse types, as this research shows that the practice of language usage 
is rather often directed towards avoiding conflict. That is confirmed by the 
dominance of the Latvian/Russian adaptation language choice model.

The competition between the Latvian and Russian languages for their 
status, sociolinguistic functions and the environment of language usage is 
the reason for discursive conflict between Latvian and Russian language 
communities, which manifests itself in the form of discursive practice. In 
the form of social practice, it can be seen in specific situations of micro 
conflict, when the subjects involved from the different language communities 
conflict on the language, which should be used in interaction. 

The discursive conflict between the Latvian and Russian language com-
munities in the field of language usage is characterised, firstly, by the conflict-
ing language discourse types, for example, imposed Latvian language, official 
recognition of the Russian language, endangered Latvian language and op-
pressed Russian language that as the dominating discourse types of any com-
munity incorporate themselves in the larger ethnopolitical metadiscourse 
structures – in the fields of power and resistance discourse. As analysis of the 
language discourse structure showed, in any language community, the central 
elements of the conflicting discourse types have different mutually exclusive 
meanings. Secondly, language community discursive conflict is characterised 



67

LaNGUaGE CHOICE aND USaGE IN SOCIaL INTEraCTION IN LaTVIa: DISCOUrSE aND PraCTICE

by the fact that subjects which are involved in this conflict are not social 
groups as physically fixed entities with clear boundaries but discursive groups 
(more than two) as the bearers of different discourses. These groups are mixed 
in terms of the language and ethnic identity variables. The identity of social 
groups is determined by their positioning within shifting discourses. Numer-
ous discourses emerge, exist, alternate and change in the language discourse 
field, and that determines the fact that there are many discursive groups. 

It is important to stress that according to discourse theory, discursive con-
flict can also be evaluated as a social conflict in the form of an action. Despite 
this position, the author thinks that in the case of language conflict in Latvia, 
it is justifiable to separate discursive and social practice. There are several 
factors that prevent the development of discursive conflict into a larger social 
conflict between language communities. Firstly, it is a previously mentioned 
phenomenon of discursive groups. Secondly, apart from conflicting discourse 
types there are also uniting discourse types that promote positive relationships 
between both language communities. In the case of uniting discourse types, 
the meanings of their central elements conform to the dominating discourse 
types of both language communities, for example, knowledge of the Latvian 
or Russian language as a resource. Thirdly, it is very important that dominat-
ing discourse types in any language community do not exhaust the entire 
discursive field, where alternative discourses exist as well. Alternative discourse 
types do not allow a strict border to develop between discourses of language 
communities and prevent development of conflicting relationships in the form 
of social action at the level of language communities as social groups. Finally, 
transformations of discursive conflict in the form of a larger social conflict are 
prevented by the dispersed object of the conflict. This dispersion is confirmed 
by the discourse types of the endangered Latvian language and the oppressed 
Russian language, aimed at solidifying the power positions of each language 
and correspondingly each community. In other words, the dispersion is char-
acterised by the fact that the groups involved in the discursive conflict struggle 
for different goals – for recognition and defence of the Latvian or Russian 
languages, that is the legal status of language, a wide range of sociolinguistic 
functions, an extensive use in public and private spaces, etc. 

In the broader context of the study of social group power relations, the 
example of the analysis of language choice and usage in Latvia illustrates how 
a new form of conflict is developing in post-modern society; it is a conflict in 
language that also determines the methods for its study. The use of discourse 
analysis in the study of language choice and usage enables not only a deeper 
analysis of discourses but also through these discourses an exploration of 
power relations between language communities, an understanding of how dis-
cursive practices of these communities are reflected in social practice and vice 
versa - how social practice is introduced in their discursive strategies.
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Tables and figures

Table 1. Nationality (ethnicity) and native language of the population of Latvia (%)
Nationality

2009*
Native language 

2008**
Native language

2000***
Latvians 59.3 Latvian 59.0 Latvian 58.2
Russians 27.8 Russian 35.2 Russian 37.5
Other ethnic groups 12.9 Other 5.7 Other 4.3

Sources: * CSB (2009); ** BISS 2008, n=2002; *** CSB, Latvian Population Census data 
(2000).

 

Table 2. Division of the population of Latvia by nationality (ethnicity) and native 
language in 2000 (%)

Nationality

Native language
Latvian as 

native language
Russian as 

native language
Other native 

language
Native language 
corresponding 
to nationality

Latvians 95.7 3.5 0.8 -
Russians 4.4 94.5 1.0 -
Other ethnic groups* 13.5 58.8 3.0 24.7

Source: CSB, Latvian Population Census data (2000).
* Byelorussians, Ukrainians, Poles, Lithuanians, Jewish, Roma, Germans, Tatars, Estonians 
and other ethnic groups

Table 3.1. Knowledge of the Latvian language (Russians, %)
Level of Latvian knowledge 1996 2008
Highest level 9.0 26.0
Intermediate level 27.0 31.0
Lowest level 44.0 36.0
Do not know any Latvian at all 22.0 7.0

Sources: Baltijas Datu nams 1996 (Russians, n = 396), BISS 2008 (Russians, n = 456).

Table 3.2. Knowledge of the Russian language (Latvians, %)
Level of Russian knowledge 1996 2008
Highest level 49.0 37.0
Intermediate level 35.0 32.0
Lowest level 11.0 26.0
Do not know any Latvian at all 5.0 5.0

 Sources: Baltijas Datu nams 1996 (Latvians, n = 662), BISS 2008 (Latvians, n = 1,425).
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Table 4. Usage of the Latvian and Russian languages (%)

Environment
Private language use environment Public language use environment

At home With friends At work 
(employees, n = 972)

On the street, 
in shop 

Language Latvian Russian Latvian Russian Latvian Russian Latvian Russian
Latvians 97.2 2.6 95.5 4.4 93.2 5.9 96.0 3.8
Russians 7.2 86.0 15.2 81.7 31.9 66.4 25.7 71.3

Source: BISS 2008.
Comments: Weighted data, percentage of the respondents whose native language is Latvian 
(n = 1,396) and of the respondents whose native language is Russian (n = 545). The groups 
“Latvians” and “Russians” are defined in accordance to their native language. Answers 
“Mainly or only Latvian/mainly or only Russian” are summed up. Answer “mainly some 
other language” is not reflected.

Table 5. Usage of the Latvian and Russian languages in regions – residents with 
Latvian as their native language (%)

Environment
Private language use environment Public language use environment

At home With friends At work 
(employees, n = 972)

On the street, 
in shop 

Language/
Region Latvian Russian Latvian Russian Latvian Russian Latvian Russian

Riga 97.2 2.7 94.4 5.6 92.8 5.7 95.9 4.1
Vidzeme 99.2 0.6 99.8 0.2 96.4 2.8 100.0 0.0
Kurzeme 98.7 1.2 98.0 2.0 93.2 6.8 98.8 1.2
Zemgale 95.7 3.9 96.7 2.9 97.0 2.6 97.6 2.2
Latgale 91.8 7.1 80.9 19.1 80.0 18.3 77.7 22.3

Source: BISS 2008.
Comments: Weighted data, % of the respondents whose native language is Latvian (n=1396). 
Answers “Mainly or only Latvian/mainly or only Russian” are summed up. Answer “mainly 
some other language” is not reflected.

Table 6. Usage of the Latvian and Russian languages in regions – residents with 
Russian as their native language (%)

Environment
Private language use environment Public language use environment

At home With friends At work 
(employees, n = 377)

On the street, 
in shop 

Language/
Region Latvian Russian Latvian Russian Latvian Russian Latvian Russian

Riga 6.6 93.4 14.7 85.3 29.8 69.7 26.3 73.7
Vidzeme 15.7 63.2 21.7 64.6 34.7 59.3 31.6 54.8
Kurzeme 21.1 75.0 26.1 69.9 22.0 78.0 45.6 50.4
Zemgale 8.2 91.8 16.0 84.0 54.5 45.5 45.0 55.0
Latgale 5.7 93.8 8.5 91.5 26.1 73.1 8.1 91.9

Source: BISS 2008.
Comments: Weighted data, percentage of the respondents whose native language is Russian 
(n = 545). Answers “Mainly or only Latvian/mainly or only Russian” are summed up. Ans-
wer “mainly some other language” is not reflected.
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Table 7. Characteristics of participants of focus group discussions 
Code 

of data 
source

Nr. Place of 
discussion

Target group Gender 
and number 

Age 
(years)

Language

2003a 1 Riga Latvian language community 
(residents of Latvia) W – 5/M – 3 16 – 27 LV

2003a 2 Madona Latvian language community 
(residents of Latvia) W – 3/M – 5 16 – 30 LV

2003b 3 Riga
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
2–4, 8–9)

W – 6/M – 1 29 – 39 RU

2003b 4 Riga
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
2–4, 8–9)

W – 6/M – 2 38 – 54 RU

2003b 5 Daugavpils
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
2–4, 8–9)

W – 9/M – 0 33 – 57 RU

2003b 6 Daugavpils
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
2–4, 8–9)

W – 9/M – 0 38 – 55 RU

2003b 7 Riga Russian language community 
(pupils from grades 10–12) W – 5/M – 4 16 – 18 RU

2003b 8 Riga Russian language community 
(pupils from grades 10–12) W – 4/M – 4 16 – 18 RU

2003b 9 Daugavpils Russian language community 
(pupils from grades 10–12) W – 4/M – 5 16 – 18 RU

2004a 10 Riga
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
9–12)

W– 6/M – 4 40 – 60 RU

2004a 11 Riga
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
9–12)

W – 5/M – 0 41 – 53 RU

2004a 12 Daugavpils
Russian language community 
(parents of pupils from grades 
9–12)

W – 7/M – 1 36 – 48 RU

2004a 13 Riga Russian language community 
(pupils from grades 10–12) W – 4/M – 5 16 – 18 RU

2004a 14 Riga Russian language community 
(pupils from grades 10–12) W – 3/M – 4 17 – 19 RU

2004a 15 Daugavpils Russian language community 
(pupils from grades 10–12) W – 4/M – 4 16 – 18 RU

2004b 16 Riga Latvian language community 
(residents) W – 3/M – 4 20 – 38 LV

2004b 17 Riga Latvian language community 
(residents of Latvia) W – 2/M – 6 45 – 73 LV

2004b 18 Balvi Latvian language community 
(residents of Latvia) W – 6/M – 5 21 – 67 LV

2005 19 Riga Latvian language community 
(residents of Latvia) W – 4/M – 4 18 – 28 LV

2005 20 Riga Latvian language community 
(residents of Latvia) W – 3/M – 4 32 – 62 LV

2005 21 Riga Russian language community 
(residents of Latvia) W – 3/M – 4 21 – 28 RU

2005 22 Riga Russian language community 
(residents of Latvia) W – 4/M – 4 35 – 69 RU

Comments: the code of data source also contains the year of data collection; W – women,  
M – men, LV – Latvian, RU – Russian.
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Figure 1 In your opinion, how important it is for the residents of Latvia to have a 
good knowledge of Latvian? (division by ethnicity,%) 

Source: BISS 2008, in 2008 n = 2,002, Latvians, n = 1,425, Russians, n = 456; Others,                
n = 121. 
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Figure 2 In your opinion, how important it is for the residents of Latvia to have a 
good knowledge of Russian? (division by ethnicity, %)

Source: BISS 2008, in 2008 n = 2,002, Latvians, n = 1,425, Russians, n = 456; Others,              
n = 121.   
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Figure 3 How would you evaluate your knowledge of Latvian? (division by age 
groups, %) 

Source: BISS 2008, respondents whose native language is not Latvian, n = 603 (in 2008). 
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Figure 4 How would you evaluate your knowledge of Russian? (%)

Source: BISS 2008, respondents whose first language is Latvian, n = 1,390 (in 2008). 
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Figure 5 What language do you speak? 

Source: BISS 2008, respondents whose native language is Russian, n = 545 (in 2008). 
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Kalbos pasirinkimas ir vartojimas kasdieniame bendravime 
Latvijoje: diskursas ir praktika

Evija Kļave
Baltijos socialinių mokslų institutas, ryga, Latvija

S a n t r a u k a :  Autorė straipsnyje analizuoja kiekybinių ir kokybinių tyrimų duomenis, 
siekdama atskleisti kasdienio latvių ir rusų kalbų vartojimo privačioje ir viešoje erdvėse pasi-
rinkimo modelius. Autorė analizuoja latvių ir rusų kalbų vartojimo praktikas, remdamasi kalbos 
vartojimo monitoringo studijomis, kurios buvo atliekamos nuo 1996 iki 2008 m. Straipsnyje taip 
pat analizuojami kokybiniai duomenys iš fokus grupių interviu, atliktų 2003–2005 m. Tyrimo 
metu buvo atskleista, jog rusų ir latvių kalbinėse bendruomenėse egzistuoja skirtingi ir netgi 
vienas kitam prieštaraujantys kalbos diskursai. Diskurso teorijos autoriai teigia, kad konfliktuo-
jančių kalbos diskursų egzistavimas gali vesti gilesnio socialinio politinio konflikto link. Dviejų 
kalbinių grupių diskursinis konfliktas yra dalis etnopolitinio metadiskurso ir atspindi galios san-
tykių formą etnopolitikoje, kuri yra paremta stipria valstybinės kalbos politika. Tačiau tyrimas 
parodo, jog diskursinis latvių ir rusų kalbų bendruomenių konfliktas veikiausiai neperaugs į so-
cialinį konfliktą, išreikštą tam tikru veiksmu.

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  kalbos vartojimas, diskursas, konfliktas, diskurso 
analizė. 
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rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio,   
regioninio ir lokalaus identitetų sąveika

Monika Frėjutė-Rakauskienė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a :  Šio straipsnio autorė analizuoja tarptautinio mokslinio projekto, kurio 
metu buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai Lietuvoje ir Latvijoje, duomenis. Pagrindinis 
duomenų šaltinis – autorės atlikti giluminiai biografinio pobūdžio interviu su rusų informantais 
Vilniuje bei Baltijos socialinių mokslų instituto Rygoje pagal tą pačią metodologiją atlikti inter-
viu su Latvijoje gyvenančiais rusais. Autorė siekia palyginti, kaip Lietuvoje ir Latvijoje gyve-
nantys rusai konstruoja savo europinį, regioninį ir lokalų identitetus. Straipsnyje analizuojama, 
kaip skirtingų kartų atstovai suvokia savo etninę kilmę, ar tapatinasi su šalimi, kurioje gyvena, 
ar palaiko ryšius su Rusija, ar tapatinasi su Europos Sąjunga. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, 
kad apklaustiems rusų tautybės informantams tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje yra svarbi jų etninė 
tapatybė. Pastebima, kad europinio, regioninio, nacionalinio ir lokalaus identitetų konstravimas 
yra apspręstas amžiaus grupės, laikotarpio, kada informantai imigravo į Lietuvą ar Latviją, ir 
gimimo vietos, t.y. ar informantas gimęs Lietuvoje ar Latvijoje, ar užsienyje. 

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  rusai lietuvoje ir latvijoje, etniškumas, identitetas.

Įvadas

Šiame straipsnyje pristatomi ENRI-East kokybinio tyrimo duomenys. „EN-
RI-East (Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos 
tarp valstybių prie naujųjų rytinių Europos Sąjungos sienų)“1 – tai tarptau-

 1 ENRI-East (European, National and Regional Identities: Nations between the States along 
the New Eastern Borders of the European Union, www.enri-east.net) – tai tarptautinis moks-
linių tyrimų projektas, įgyvendintas 2008-2011 m. vienuolikos komandų konsorciumo. Šiame 
projekte kaip partneriai dalyvavo mokslinės institucijos iš Anglijos, Slovakijos, Austrijos, 
Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Koordinatorius – Vienos 
moderniųjų studijų instituto Lyginamųjų eurazijos studijų ir tyrimų centras (www.ihs.ac.at/
ceass). Projektas buvo finansuojamas pagal Europos Sąjungos 7-ąją bendrąją programą 
FP7-SSH. Sutarties numeris #217227.                     
(ENRI-East (European, National and Regional Identities: Nations between the States along 
the New Eastern Borders of the European Union, www.enri-east.net) is an international re-
search project implemented in 2008-2011 by a consortium of 11 teams and coordinated by 
the CEASS-Center at the IHS-Vienna (www.ihs.ac.at/ceass). The project was primarily fun-
ded by the European Union’s Seventh framework Programme under an FP7-SSH Grant Ag-
reement #217227).
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tinis tyrimas, atliktas 2008-2011 m., kurį Lietuvoje atliko Lietuvos sociali-
nių tyrimų centras, o Latvijoje – Baltijos socialinių mokslų institutas2. 
ENRI-East tyrimą Lietuvoje ir Latvijoje sudarė keletas tyrimo etapų: kie-
kybinės apklausos (ENRI-VIS)3, kokybiniai biografinio pobūdžio giluminiai 
interviu4 ir ekspertų interviu5. Straipsnio autorė šio projekto kontekste 
tyrinėjo rusų etninę grupę Lietuvoje ir atliko biografinius bei ekspertų in-
terviu, dėl to straipsnyje daugiausia naudojami duomenys, sukaupti minėtų 
kokybinių interviu metu, kurių tikslas – išsiaiškinti, kaip yra formuojami 
etniniai tapatumai ir kiek etniškumas yra svarbus asmeninėse žmonių gy-
venimo istorijose. Interviu metu informantų buvo klausiama, kaip jie suvo-
kia savo etninę kilmę ir tautybę, koks vietos bendruomenių vaidmuo for-
muojant etninius/nacionalinius/europietiškus tapatumus, kaip etnines grupes/
mažumas veikia regioniniai, politiniai ir socialiniai pokyčiai, kaip skirtingų 
kartų nariai konstruoja savo tapatybę. Straipsnyje analizuojant tyrimo duo-
menis, surinktus Lietuvoje ir Latvijoje, siekiama palyginti rusų etninės gru-
pės patirtis, savęs suvokimą ir identitetus šiose šalyse. Taip pat siekiama 
atskleisti ir palyginti, ar rusų etninės grupės atstovai tapatinasi su šalimi, 
kurioje gyvena, ar palaiko ryšius su savo istorine tėvyne, kaip vertina Eu-
ropos Sąjungą (ES), ar palaiko jos vykdomą politiką. Papildant kokybinius 
duomenis, straipsnyje naudojami ir kiekybinės apklausos, atliktos Lietuvo-
je ir Latvijoje, duomenys. 

 2 Tyrime dalyvavo Europos Sąjungos ir kitos kaimyninės šalys: Vengrija, Slovakija, Lenkija, 
Lietuva, Latvija, Baltarusija, Rusija, Ukraina, Austrija ir Didžioji Britanija. ENRI-East ty-
rimo tikslas – suprasti, kaip yra kuriami ir kaip kinta šiuolaikiniai europietiški identitetai  
ir kultūros rytinėje Europos kontinento dalyje.

 3 ENRI-VIS kiekybinis tyrimas atliktas 2009 m. pabaigoje – 2010 m. pradžioje. Apklausta 
po 800 Lietuvos lenkų ir rusų, 400 baltarusių. 

 4 Biografinio pobūdžio interviu remiasi mišria kokybinių giluminių interviu metodika, pagal 
ENRI-East komandos sukurtą metodologiją, išsamiau aprašytą projekto vadove „Manual 
for Qualitative Biographical In-Depth Inerviews” (žr. adresu: http://www.enri-east.net/
work-packages/wp5/en/), taip pat surinktų dokumentų analize. Informantai giluminiams  
interviu buvo atrinkti pagal etninę kilmę (tariantis dėl interviu su informantais, jie patys 
turėjo pasakyti (apsispręsti), kokiai etninei grupei jie save priskiria), amžių (buvo išskirtos 
trys amžiaus grupės (po du iš kiekvienos) – jaunesni (nuo 16 iki 22 metų), vidurinio 
amžiaus (nuo 35 iki 50 metų), vyresni (nuo 65 metų ir vyresni), pagal lytį (6 moterys, 6 
vyrai) ir pagal išsilavinimą. Latvijoje apklausta 12, o Lietuvoje 11 informantų, save 
priskiriančių rusų etninei grupei. Interviu atlikti 2010 m. liepos–rugsėjo mėn. 

 5 Ekspertų interviu Lietuvoje ir Latvijoje atlikti 2011 m. sausio–kovo mėn., taikant pusiau 
struktūruoto interviu metodą, pagal ENRI-East komandos sukurtą metodologiją (plačiau žr. 
projekto vadovą ENRI-Exi: Expert Interviews Manual, 2010, adresu: http://www.enri-east.
net/work-packages/wp5/en/) ekspertui parankia (lietuvių, latvių arba rusų) kalba. Lietuvoje 
buvo apklausta po 3 ekspertus, atstovaujančius lenkų, rusų ir baltarusių grupėms. Lietuvoje 
rusų ir lenkų ekspertų interviu atliko straipsnio autorė. Latvijoje buvo apklausti 2 ekspertai, 
atstovaujantys rusų etninei grupei.
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Svarbu pasakyti, kad ENRI-East tyrimas ir jo duomenys yra vienas iš 
nedaugelio tyrimų, analizuojančių rusų etninės grupės Lietuvoje identitetą, 
taip pat ir leidžiantis palyginti identitetų (europinio, regioninio, lokalaus) 
sąveikas ir jų ypatumus Lietuvoje bei Latvijoje. Rusų etninė grupė Lietu-
voje, skirtingai nei Latvijoje (pvz., Volkovs 1999; Muižnieks 2006, 2010; 
Volkovs 2009; Zepa, Šūpule 2005), nėra plačiai tyrinėta. Taip pat nėra iš-
plėtoti ir rusų identiteto tyrimai Lietuvoje. Kaip vienus iš svarbesnių ir ak-
tualesnių studijų, analizuojančių Lietuvos etnines grupes, taip pat ir rusų 
etninės grupės padėtį Lietuvoje, reikia paminėti N. Kasatkinos (1997, 2002, 
2003, 2009, 2007), V. Beresnevičiūtės (2005, 2011, 2011a), T. Leončiko 
(2002, 2003, 2004), A. Marcinkevičiaus (2007, 2009), K. Šliavaitės (2005) 
ir G. Potašenko (2006, 2010) tyrimus. Svarbus ir 2006–2007 m. vykdytas 
projektas „Baltijos jūros regiono rusai: mažuma ir valstybė“, kurio pagrindu 
buvo parengtas Etniškumo studijų numeris (2007/2). Šiame numeryje įvairių 
šalių mokslininkai (N. Kasatkina, V. Volkov, O. Peipina, S. Laihiala-Kan-
kainen, T. Rynkanen, M. Frėjutė-Rakauskienė, B. Sinočkina, S. Pietikainen, 
E. Protasova, G. Potašenko, A. Marcinkevičius) savo straipsniuose įvairiais 
aspektais (sociologiniu, istoriniu, lingvistiniu) analizuoja rusų etninės mažu-
mos padėtį ir įvairią su ja susijusią problematiką Lietuvoje, Latvijoje ir 
Suomijoje. 

Mokslininkai (Zepa, Šūpule 2005; Šulmane 2006; Hazans 2010), tyrinė-
jantys etninių grupių padėtį Latvijoje, teigia, kad Latvijoje galima kalbėti 
apie dvi visuomenes, dvi etnolingvistines bendruomenes, kalbančias latvių 
ir rusų kalbomis, ir kasdienes etnines įtampas, vykstančias tarp jų, taip pat 
skirtingą (atskirą) etninių latvių ir nelatvių dalyvavimą kasdieniame, socia-
liniame gyvenime (pvz., medijų vartojimas), politikoje, darbo rinkoje ir kt. 
(Zepa, Šūpule 2005). Lietuvoje atskirtis tarp rusų ir lietuvių etninių grupių 
nėra tokia akivaizdi – žinoma, tam turi įtakos ir valstybių etninė sudėtis bei 
etninių grupių gausa. Tačiau yra prielaidų kalbėti apie skirtingą etninių ma-
žumų grupių ir etninės daugumos dalyvavimą viešajame sektoriuje. V. Be-
resnevičiūtė savo studijoje „Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos 
šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje“ pastebi, kad visuomenės viešajame sek-
toriuje, kitaip nei privačiame ir nevyriausybiniame, „pastebimas mažesnis 
etninių mažumų grupių dalyvavimas, jame dominuoja etninė dauguma“ bei 
„pastebimas pagal etnines ribas apibrėžiamų privataus ir nevyriausybinio 
sektorių darinių formavimasis, kuriuose etniškai homogeniška (monoetninė) 
aplinka <...> išlaiko etnines ribas, stiprina socialinių santykių etninę dimen-
siją <...>“ (Beresnevičiūtė 2005: 115). Taip pat galime kalbėti ir apie skir-
tingų medijų lietuvių ir rusų kalbomis vartojimą (Frėjutė-Rakauskienė 2005). 
Lietuvoje, kitaip nei Latvijoje, rusų etninė grupė neturi ryškiai matomų ir 
girdimų visuomenėje, aiškiai suformuluotų aspiracijų, to nematyti jų politi-
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nių partijų programose, pilietinių organizacijų siekiuose, taip pat Lietuvos 
spaudoje rusų ir lietuvių kalbomis (Фреюте 2003). Remiantis tyrimo duo-
menimis tikslinga palyginti, kaip rusų etninės grupės Lietuvoje ir Latvijoje 
suvokia savo etniškumą, kaip skiriasi europinio, regioninio ir lokalaus iden-
titeto suvokimas Lietuvoje ir Latvijoje, ar turi įtakos amžiaus veiksnys savos 
tapatybės suvokimui minėtais aspektais. 

Straipsnyje vartojama plati sąvokų įvairovė susijusi su etniškumu ir iden-
titetu, pavyzdžiui, identitetas, tapatumas, savivoka, etniškumas. Kadangi šių 
terminų vartojimas socialiniuose moksluose nėra nusistovėjęs, straipsnyje 
identitetas ir tapatumas vartojami kaip sinonimai ir yra suvokiami remiantis 
V. Čiubrinsko (2008) vartojamu identiteto apibrėžimu, kai jis reikšmiškai 
suprantamas plačiau už tapatybės sąvoką, „ne tik kaip tapatinimasis (angl. 
same-ness), bet ir būtinai gretinamas su terminu skirtumas (angl. difference), 
skirtumo darymas (angl. making of difference) bei su sąvoka kitoniškumas 
(angl. other-ness)“ (Čiubrinskas 2008: 7). Etniškumo sąvoka nurodo tapaty-
bę, grindžiamą bendra kilme ir bendruomeninio solidarumo jausmu, ir leidžia 
kalbėti apie etniškumą kaip chameleonišką terminą, atsižvelgiant į subjek-
tyvumą, tapatybę ir socialinį konstravimą, skirtingai nuo tautos sąvokos, 
kuri susijusi daugiau su savitais kalbiniais, kultūriniais ir ideologiniais klo-
dais (Kasatkina, Leončikas 2003: 17). 

Trumpas istorinio konteksto apie rusus Lietuvoje bei 
Latvijoje ir šalių vykdomos etnopolitikos pristatymas 

Prieš pristatant rusų informantus Lietuvoje ir Latvijoje, jų identitetą, svarbu 
akcentuoti rusų bendruomenės nevienalytiškumą Lietuvoje. Tas nevienlytiš-
kumas gali būti svarbus veiksnys, nulėmęs ir rusų informantų Lietuvoje 
atsakymus. Sociologai ir istorikai (Kasatkina 1997; Marcinkevičius 2007; 
Kasatkina, Marcinkevičius 2009) Lietuvos rusų bendruomenės nevienalytiš-
kumą paprastai sieja su istoriniais migraciniais procesais. Kalbant apie so-
cialinę integraciją, reikia turėti omenyje, kad skirtingais laikotarpiais skyrė-
si rusų atvykimo tikslai, kartu skyrėsi ir jų išsilavinimo, profesionalumo, 
pilietinio sąmoningumo, materialinės gerovės lygis (Marcinkevičius 2007: 
219-220). Pavyzdžiui, N. Kasatkina, kalbėdama apie keturias migracines 
rusų bangas (iki XVII a., XVII a., XIX a. ir migracija po 1917 m. revoliu-
cijos), pabrėžia, kad rusai, atvykę po 1917 m., labiau vertina Lietuvos su-
verenumą, negu atvykę XIX a., kurie Lietuvą labiau vertino kaip „buvusią 
imperijos provinciją“, o ne kaip nepriklausomą valstybę (Kasatkina 1997: 
62, cituota iš Marcinkevičius 2007: 220). Po Antrojo pasaulinio karo Sovie-
tų Sąjungos okupacija paspartino rusų tautybės žmonių imigraciją į Lietuvą. 
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1923 m. Lietuvoje gyveno 50 500 rusų (Kasatkina, Leončikas 2003: 39),      
82 proc. iš jų gyveno kaimiškuose Lietuvos regionuose (Lietuvos gyvento-
jai (1923), cituota iš Marcinkevičius 2007: 223). Nuo 1959 m. iki 1989 m. 
rusų tautybės žmonių Lietuvoje padaugėjo nuo 113 500 iki 344 500 (Lietu-
vos gyventojai (1991), cituota iš Kasatkina, Leončikas 2003: 39-40). Sovie-
tiniu laikotarpiu beveik 60 proc. rusų dirbo pramonėje (Kasatkina, Leončikas 
2003: 45). 

Latvijos rusų bendruomenė, taip pat kaip ir Lietuvoje, yra nevienalytė, 
o joje gyvenanti rusų etninė mažuma yra įvairių istorinių laikotarpių imi-
grantai. Apie rusų bendruomenę Latvijoje galima kalbėti jau nuo XII–XIII 
a. Kita imigracijos banga Latvijoje laikomas XVI a., o XVIII–XIX a. rusų 
skaičius Latvijoje itin išaugo. Pagal pirmąjį visuotinį Rusijos gyventojų su-
rašymą 1897 m., Latvijos teritorijoje gyveno 171 000 rusų, daugiausia Lat-
galės ir Vidžemės regionuose. Tarpukariu rusų gyventojų skaičius padidėjo 
nuo 91 000 1920 m. iki 206 400 1935 m. Tai siejama su pabėgėlių ir emig-
rantų iš sovietinės Rusijos banga (Volkovs 1999). Tarpukariu rusai ir Lietu-
voje, ir Latvijoje daugiausia dirbo žemės ūkyje, tačiau Latvijoje rusai, gau-
siau nei Lietuvoje, atstovavo miesto profesijoms. 1930 m. antrojo Latvijos 
visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, žemės ūkyje dirbo 72,2 proc. 
visų rusų ir baltarusių, o atotrūkis tarp rusų ir etninės daugumos atstovų 
Latvijoje buvo kur kas ryškesnis nei Lietuvoje, nes šioje srityje dirbo tik  
64 proc. latvių (Kasatkina, Marcinkevičius 2009: 145). Po Antrojo pasauli-
nio karo ir sovietų okupacijos demografinė ir lingvistinė situacija Latvijoje 
kardinaliai pasikeitė – rusų bendruomenės skaičius didėjo dėl Raudonosios 
armijos kariškių ir jų šeimų bei pramonės šakų industrinių profesijų darbo 
imigrantų į Latviją (Muižnieks 2006: 12-13). 

Šalims atkūrus nepriklausomybę, Latvijos vykdoma etninė politika buvo 
laikoma problematiškesne ir susilaukė daugiau kritikos tarptautinėje arenoje 
nei Lietuvos etninė politika. Latvijoje pilietybė automatiškai buvo suteikia-
ma tik tiems asmenims, kurie buvo Latvijos piliečiai iki 1940 m. liepos           
14 d., todėl didelė dalis Latvijos gyventojų liko be Latvijos pilietybės. La-
tvijoje numatytos metinės kvotos asmenims, galintiems kreiptis dėl pilietybės, 
sulaukė daug kritikos, šaliai stojant į ES, dėl jų neatitikimo bendriems ES 
reikalavimams žmogaus teisių ir etninių mažumų teisių srityje. Švietimo 
reforma Latvijoje, ypač nuo 2004 m., kai 60 proc. dalykų tautinių mažumų 
mokyklose pradėta mokyti valstybine kalba, susilaukė nemažų protestų iš 
Latvijos rusų pusės. Nors Lietuvos pilietybės suteikimo politika buvo pozi-
tyviai vertinama tiek tarptautiniu lygmeniu, tiek tarp etninių mažumų, pra-
dėjus vykdyti viduriniojo mokslo švietimo reformą ir priėmus Švietimo 
įstatymo pataisas 2011 m. kovo mėn., pagal kurias buvo padidintas pamokų 
skaičius lietuvių kalba ir suvienodintas baigiamasis lietuvių kalbos egzami-
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nas, etninė politika Lietuvoje susilaukė ne tik pilietiškai ir politiškai akty-
vesnių lenkų, bet ir rusų kritikos, bei atkreipė ir atsakingų ES institucijų 
dėmesį (Gilytė 2011, alkas lt 2011; Амелюшкин 2011). 

apie informantus Lietuvoje ir Latvijoje 

Tyrimo metu vykdant informatų atranką buvo akcentuojami tik du demogra-
finiai rodikliai – lytis ir amžius, tuo tarpu išsilavinimas nebuvo vienas iš kri-
terijų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dėl šios priežasties suformuotose Lietuvos 
ir Latvijos rusų imtyse informantai turėjo ne tik skirtingas imigracines istorines 
patirtis, bet ir skirtingą išsilavinimo lygį. Be to, Latvijoje buvo apklausti rusai, 
gyvenantys skirtinguose Latvijos miestuose (Rygoje, Rezeknėje, Daugpilyje), 
o Lietuvoje rusai buvo kalbinami tik Vilniaus mieste (išskyrus vieną informan-
tą, kuris gyvena netoli Vilniaus). Šie veiksniai galėjo turėti įtakos informantų 
atsakymams. Latvijoje, skirtingai nei Lietuvoje, buvo tiriami ir Latvijos pilie-
tybę turintys rusai, ir Latvijos nepiliečiai. Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje buvo 
apklausti trijų kartų atstovai, numanomai turėję atskleisti galimus skirtingus 
informantų identitetus dėl skirtingos istorinės patirties6. 

Vyriausios kartos atstovai Nadežda Ivanovna7 ir Ivanas Ivanovičius8, rusai, 
gimę ne Lietuvoje (Rusijoje ir Ukrainoje), atvyko į Lietuvą sovietiniu laiko-
tarpiu kaip darbo imigrantė ir kaip kariškis. Kitas vyresnės kartos informantas 
Nikolajus Vladimirovičius9 išskirtinis tuo, kad gimė Belgijoje ir neturi Lietu-
vos pilietybės, tačiau save laiko rusu pagal kilmę (informanto tėvas yra emi-
grantas iš Rusijos). Lietuvoje jis atsidūrė susipažinęs su žmona (ruse iš Lie-
tuvos). Visi trys vyresnės kartos informantai yra gimę ne Lietuvoje, turi aukš-
tąjį išsilavinimą ir kalba tik rusiškai, nors ir supranta lietuviškai. 

Vidurinės kartos atstovai visi yra gimę Lietuvoje ir daugelis – iš mišrių 
šeimų. Pavelo Aleksandrovičiaus10 tėvas gimė Ukrainoje, mama – Lietuvoje, 
mažame miestelyje prie Baltarusijos sienos, save jis laiko rusu ir kalba ru-

 6 Visi informantų vardai pakeisti. Skliausteliuose sutrumpintai pateikiama informacija apie 
informantą – pirmasis kodas reiškia šalį (Lietuvą arba Latviją), kurioje darytas interviu; 
antrasis – interviu numeris; trečiasis, kokia informanto lytis (mot – moteris; vyr – vyras), 
ketvirtasis – kokiai amžiaus grupei informantas priklausė: jaun (jaunesnei – nuo 16 iki 22 
metų), vid (vidurinei – nuo 35 iki 50 metų) ir vyres – vyresnei (nuo 65 metų ir vyresni); 
paskutinis kodas pasako, kokia kalba vyko interviu (rus (rusiškai), liet (lietuviškai) ir lat 
(latviškai).

 7 (LT_04_mot_vyres_rus). 
 8 (LT_02_vyr_vyres_rus).
 9 (LT_07_vyr_vyres_rus).
 10 (LT_03_vyr_vid_rus).
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siškai, nors supranta lietuviškai, turi aukštąjį išsilavinimą. Kito informanto 
Valerijaus Petrovičiaus11 seneliai yra žydai iš Baltarusijos, o save jis tapati-
na su rusais, kalba rusiškai ir lietuviškai; Vilniuje dirba pedagoginį darbą. 
Olgos12 tėvas yra sentikis, mama kilusi iš Baltarusijos. Ji turi aukštąjį mu-
zikinį pedagoginį išsilavinimą, gyvena ir dirba Vilniuje. Jos vyras baltarusis, 
šeimoje jie kalba rusiškai, tačiau moka lietuviškai, kalba šia kalba su kai-
mynais ir darbe. Asia13 gimė Lietuvoje, Vilniaus rajone, mišrioje lenkų-rusų 
šeimoje. Jos mama ir tėvas yra rusai iš Lietuvos, tačiau tėvo mama yra iš 
lenkų šeimos ir tapatina save su lenke. Ji ištekėjo už lietuvio ir jų vaikai 
tapatina save su lietuviais. Darbe ir šeimoje ji kalba lietuviškai, tačiau jos 
gimtoji kalba – rusų. Ji turi aukštąjį medicininį išsilavinimą.

Jauniausios kartos atstovai visi (išskyrus vieną) gimę Lietuvoje. Ana14 
gimė Sibire (Rusijoje), tačiau jos mama yra lietuvė iš Latvijos, o tėvas 
rusas, ji save laiko „pusiau ruse, pusiau lietuve“. Informantė kalba rusiškai 
ir lietuviškai, turi aukštąjį filologinį išsilavinimą. Natalijos15 mama – lenkė 
iš Vilniaus, tėvas – armėnas iš Azerbaidžano. Šeimoje jie kalba rusiškai, ji 
apibūdina save kaip rusę, su draugais kalba lietuviškai. Kiti jauniausiosios 
kartos atstovai – moksleiviai Sergejus16 ir Artiomas17 – yra kilę iš mišrių 
šeimų. Sergejaus tėvai, kaip ir jis, save tapatina su rusais, šeimoje kalba 
rusiškai, tačiau jo seneliai – ir iš mamos, ir iš tėvo pusės – yra kilę iš miš-
rių (ruso-baltarusės ir lietuvio-ruso) šeimų. Artiomas kilęs iš mišrios lenkų 
(tėvas) ir rusų (mama) šeimos. Šeimoje jie kalba rusiškai, tačiau moka lie-
tuviškai ir šia kalba kalba su draugais ir kaimynais. 

Daugelis vyriausios kartos atstovų rusų Latvijoje gimė Rusijoje, išskyrus 
Grigorijų18, kuris gimė Guriliški miestelyje (Latvija). Jo šeima – tėvai ir 
seneliai – sentikiai, gimę Latvijoje ir į Latviją atkeliavę XVII a. Informan-
tas yra pensininkas. Su žmona gyvena Rezeknės mieste (rytinis Latvijos 
regionas netoli Latvijos–Rusijos sienos). Jis laiko save rusu ir kalba rusiškai, 
baigęs profesinę technikos mokyklą dirbo gamyklose. Kiti vyriausios kartos 
atstovai yra sovietinio laikotarpio imigrantai iš Rusijos. Vera19 persikėlė iš 
Rusijos į Latviją 1949 m., čia ištekėjo. Trylika metų su vyru gyveno Ka-
zachstane, vėliau grįžo į Latviją, dirbo darželyje auklėtoja ir mokyklose 

 11 (LT_05_vyr_vid_rus).
 12 (LT_06_mot_vid_liet).
 13 (LT_08_mot_vid_rus).
 14 (LT_01_mot_jaun_liet).
 15 (LT_09_mot_jaun_liet).
 16 (LT_10_vyr_jaun_rus).
 17 (LT_11_vyr_jaun_rus).
 18 (LV_01_vyr_vyres_rus).
 19 (LV_03_mot_vyres_rus).
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pradinių klasių mokytoja. Ji laiko save ruse, stačiatike, kalba tik rusiškai, 
yra ne Latvijos pilietė (vienintelė savo šeimoje), tačiau nebenori gauti pilie-
tybės, nes nenori laikyti egzaminų, kuriuos išlaikius jai būtų suteikta Latvi-
jos pilietybė. Piotras20 gimė Rusijoje ir su šeima 1947 m. persikėlė gyventi 
į Latviją – jo tėvas buvo kariškis, kurio karinis dalinys buvo perkeltas į 
Latviją, Liepoją. Jis dėsto privačiame universitete Rygoje, kalba rusiškai, 
bet taip pat moka ir latvių kalbą, 2000 m. gavo Latvijos pilietybę. Jevgeni-
jos21 šeima grįžo į Latviją, kai ji buvo maža, kadangi jos senelė iš mamos 
pusės buvo kilusi iš Latvijos. Latvijoje ji baigė medicinos mokyklą ir dirbo 
ligoninėje. Nuo 2000 m. ji yra Latvijos pilietė, jos gimtoji yra rusų kalba, 
kuria ji kalba savo šeimoje, tačiau ji taip pat moka ir latvių kalbą.

Apklausti vidurinės rusų kartos atstovai, kaip ir Lietuvoje, visi yra gimę 
Latvijoje. Aleksandra22 studijavo Sankt Peterburgo (tuomet Leningrado) uni-
versitete, po to grįžo į Rygą ir sukūrė šeimą, augina sūnų. Šiuo metu yra 
išsiskyrusi, dirba logopede Rygoje. Jos tėvų šeima (latvis ir baltarusė) yra 
mišri. Ji laiko save ruse ir kalba rusiškai. Savo šeimoje ji kalba rusiškai, 
nors jos tėvas kartais su ja kalba latviškai. Mihailas23 gimė Vilanoje ir yra 
sentikis kaip ir jo šeima, su žmona ir dukra gyvena Rezeknės mieste Latvi-
joje. Jis yra baigęs profesinius kursus, dirba tolimųjų reisų vairuotoju. Jis 
vadina save rusu ir kalba tik rusiškai, tačiau dukra lankė darželį ir vidurinę 
mokyklą latvių kalba. Katerina24 gimė Daugpilyje, baigė Rygos universitetą, 
dirba inžiniere, augina sūnų. Ji prisistato kaip rusė ir kalba rusiškai. Jos 
tėvai yra rusai iš Latvijos (Latvijos piliečiai, išskyrus jos tėvą). Ji krikštyta 
stačiatikių bažnyčioje. Aleksejus Sergejevičius25 gimė Rygoje, tėvai yra rusai 
iš Rusijos, atvykę į Latviją 1947 m. kaip darbo imigrantai. Aleksejus baigė 
vidurinės mokyklos 10 klasių rusų kalba Vidzemės rajone. Po mokyklos 
vedė, dirba įvairius darbus. Jis yra ne Latvijos pilietis, jo gimtoji kalba 
rusų, tačiau gerai kalba latviškai, yra stačiatikis. 

Jauniausios kartos atstovai visi yra gimę Latvijoje ir turi Latvijos pilie-
tybę. Alisa26 gimė Rezeknėje, baigusi profesinius kursus pradėjo dirbti, mo-
kosi aukštojoje mokykloje. Ji laiko save ruse, jos tėvai rusai iš Latvijos. Ji 
krikštyta stačiatikių bažnyčioje, kalba rusiškai, bet darbovietėje – latviškai, 
turi Latvijos pilietybę. Antonas27 gimė ir gyvena Daugpilyje. Jis lankė dar-

 20 (LV_09_vyr_vyres_rus).
 21 (LV_10_mot_vyres_rus).
 22 (LV_02_mot_vid_rus).
 23 (LV_05_vyr_vid_rus).
 24 (LV_06_mot_vid_rus).
 25 (LV_08_vyr_vid_rus).
 26 (LV_04_mot_jaun_rus).
 27 (LV_07_vyr_jaun_rus).
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želį ir vidurinę mokyklą rusų kalba. Jo tėvai Latvijos rusai, seneliai atvykę 
į Latviją iš Rusijos. Antonas save laiko „Latvijos rusu”. Jis jaučia ryšį su 
rusais Rusijoje, nors nėra ten niekada buvęs. Jo gimtoji kalba – rusų, bet 
moka ir latvių kalbą. Maša28 interviu metu studijavo paskutinėje vidurinės 
mokyklos klasėje Rygoje. Jos tėvai – rusai, gimę Latvijoje, tačiau tėvas – ne 
Latvijos pilietis. Jos seneliai gyvena Rusijoje. Ji laiko save ruse, tačiau 
nėra buvusi Rusijoje. Maša kalba rusiškai, tačiau moka ir latvių kalbą. Edi-
kas29 interviu metu taip pat mokėsi paskutinėje klasėje, yra iš mišrios šeimos. 
Jo mama yra čiuvašė, o tėvas baltarusis, tačiau iš Latvijos. Nepaisant tėvų 
ir senelių etninės kilmės, jis tapatina save su rusais. Jis gyvena Rygoje ir 
mokosi vidurinėje mokykloje rusų kalba, tačiau kalba ir latviškai. Šeimoje 
bendrauja rusiškai, yra krikštytas stačiatikių bažnyčioje.

Tapatinimasis su Europos regionu ir Europa 

Biografinio pobūdžio giluminių interviu klausimyne informantų buvo klau-
siama apie tapatumą su Europos regionu ir Europa. Siekiant atskleisti infor-
manto Europos identitetą, pirmiausia buvo rodomas Europos žemėlapis ir 
prašoma pažymėti (apvesti ratu) tris vietas (miestus, šalis, regionus), su 
kuriomis informantas tapatinasi svarbumo tvarka (pirmas, antras, trečias). 
Buvo prašoma motyvuoti savo pasirinkimą. Informanto buvo klausiama, ar 
jūs jaučiatės europiečiu, ką jums reiškia būti europiečiu? Taip pat buvo 
norima sužinoti, kaip informantai vertina ES ir jos vykdomą politiką, ką jie 
mano apie ES plėtrą. 

Lyginant tyrimo rezultatus pastebėta, kad Lietuvoje, priešingai nei Lat-
vijoje, tapatinimosi su Europos regionu duomenys sunkiai apibendrinami. 
Galima matyti silpną tendenciją, kad Lietuvoje jaunosios kartos atstovai 
(16–22 metų) labiau tapatinasi su Europos regionu, Europa, o vidurinės (nuo 
35 iki 50 metų) ir vyresnės kartos (65 metai ir vyresni) informantų tapaty-
bė sunkiau apibendrinama, kadangi tapatinamasi su įvairiomis šalimis, atsi-
žvelgiant į profesiją, pomėgius, miestus ir šalis, kuriose kariavo Raudonosios 
armijos gretose Antrojo pasaulinio karo metu. Daugelis Latvijos rusų pabrė-
žė, kad jie nesitapatina nei su Europa, nei su Europos regionu, bet tapati-
nasi su vieta, kurioje gyvena (yra prisirišę prie vietos, kurioje gyvena):

I.:Yra sąvoka europiečiai, ar Jūs nesijaučiat, pavyzdžiui, panaši į vokietę kaip 
europietę? 

 28 (LV_11_mot_jaun_rus).
 29 (LV_12_vyr_jaun_rus).
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R.: Ne, ne. Jokio ryšio. Taip pat jokio ypatingo ryšio su Rusija. Aš vietinė. Nėra 
jokio ryšio, jokio. O su Europa, žinote, kai aš matau tas Europos žvaigždes, 
visas tas vėliavas, aš net neturiu jokio jausmo, susidomėjimo, aš iš karto 
prisimenu, kokie sovietų simboliai čia buvo, Sovietų Sąjungos simboliai, kuriais 
mes visi didžiavomės. Nesvarbu, kaip mes gyvenome, mes jais didžiavomės. 
(LV_Aleksandra) 

Reikia pažymėti, kad atlikus kokybinį tyrimą aiškėja, jog daugeliui in-
formantų Lietuvoje ir Latvijoje tapatinimasis su Europa arba su Europos 
regionu asocijuojasi ne su Europos šalimis, jų mentalitetu, bendra kultūra, 
religija, bet su ES institucijomis ir jų vykdoma politika. Vyrauja ne kultū-
rinis tapatumas, bet politinis, siejamas su Mastrichto sutartimi, kai tapatini-
masis su Europa arba Europos regionu suprantamas ne kultūriniu (bendromis 
istorinėmis patirtimis, bendra kultūra, jos paveldu, vyraujančia religija Eu-
ropoje (Eder, 2004; Llobera, 2003, cituota iš Pichler 2008: 7), bet politiniu 
aspektu, nurodančiu pilietybės sąvoką. Tiktai keletas iš apklaustųjų infor-
mantų rusų pabrėžė minėtą skirtumą:

„Iš tiesų, aš, kaip ir daugelis žmonių čia, tapatinuosi su europiečiais. Ta prasme, 
ne Europos Sąjungos lygmeniu, bet kalbant apie Europos kontinentą.“ (LT_
Natalija)

Tik nedaugelis iš apklaustųjų galėjo pasakyti, kad jie jaučiasi europiečiais 
dėl bendro mentaliteto, vyraujančios kultūros ir religijos Europos žemyne:

„Na, tikriausiai (pauzė). Na, taip. Jaučiuosi. Galima pasakyti ir taip. Nedažnai, 
tiesą sakant, apie tai galvoju, ar aš europietė. Na, bet galiu pasakyt, pavyzdžiui, 
galiu susišnekėti su žmonėmis iš Europos, ta prasme, susišnekėti ne šiaip, bet 
rast bendrą kalbą, mes turim vienodas problemas... kažkokias tokias bendresnes... 
ir panašiai. Tai va. <....> gal ir dėl to, kad galiu išvažiuot, važinėt po Europą. 
Tai irgi... su žaliu pasu.“ (LT_Ana)

Skirtingai nei Lietuvoje, Latvijoje daugeliu atvejų informantai nesitapati-
na nei su Europa kaip kultūriniu regionu, nei su ES kaip politiniu junginiu. 
Vyresnieji ir viduriniojo amžiaus atstovai iš viso nesitapatina su Europa ir yra 
labai kritiškai nusiteikę ES atžvilgiu (kai kurie minėjo, kad referendume dėl 
Latvijos stojimo į ES balsavo „prieš“30). Jaunesnės kartos atstovai nesureikš-
mina Europos kaip regiono („Aš europietis, ir tiek. Iš tikrųjų nieko ypatingo.“ 
(LV_Antonas), bet pabrėžia ES, kaip politinės institucijos suteikiamas gali-
mybes keliauti ir užtikrinti šalies, taip pat ir savo asmeninį saugumą31.

„Kažkas (pasikeitė, kai Latvija įstojo į ES – aut. past.) (juokiasi), skamba 
juokingai, bet pastatytas naujas tiltas ir požeminė perėja prie „Stockmann‘o” 
(supermarketas Rygoje prie centrinės traukinių stoties – aut. past.), tu eini tuo 

 30 (LV_02_mot_vid_rus).
 31 (LV_06_mot_vid_rus).
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tuneliu kaip Paryžiuje, ir dėl jo tu jautiesi būtent kaip Europoje. Jie pagerino 
technologijas, kažkas pasikeitė architektūros vystymo srityje, prasidėjo statybos, 
kai kurios mainų programos. Tai tave paskatina... Vėl tai kelias į Europą, o tai 
kažkas globalaus, didelio ir tai suteikia tau galimybę jaustis europiečiu. Ir dar 
tos galimybės važiuoti kažkur, gali save vadinti europiečiu, manau. Dabar galiu 
tai pasakyti.“ (LV_Edikas)

Jauniausiosios kartos atstovai32 nesitapatina su Europa, bet nepaisant to, 
kad didžiavosi, jog Latvija įstojo į ES, dabar mato, jog situacija blogėja, o 
vieną iš situacijos blogėjimo pavyzdžių įvardija, kad rusai nebegali lengvai 
važiuoti į Rusiją, nors tuo pat metu pabrėžia ir atsivėrusias platesnes studi-
jų ir darbo galimybes. Keli apklaustieji33 identifikuojasi su Europa, kartu 
teigdami, kad kultūriškai Rusija yra rytinė Europos dalis. Jie mano, kad 
šalies prisijungimas prie ES atnešė daugiau privalumų Latvijos latviams 
negu Latvijoje gyvenantiems rusams, kadangi tie rusai, kurie yra ne Latvijos 
piliečiai, susiduria su problemomis keliaujant:

I.: Kaip Jums atrodo, ar Latvijos įstojimas į ES turėjo įtakos rusų bendruomenei 
ir ar turėjo panašios įtakos visos Latvijos gyventojams? 

R.: Aš manau, vienodai. Tačiau vėlgi yra skirtis. Vėlgi yra daug galimybių 
piliečiams. Nepiliečiai vis tiek turi problemų kertant sienas, gaunant darbą ES 
ar studijuojant. Piliečio pasas tave nuveda visur, kur tu nori, be problemų, bet 
nepiliečio pasas… (LV_Katerina)

... kaip bebūtų, bendra ES pilietybė nepalietė rusų Latvijoje situacijos. (LV_
Antonas) 

Pavyzdžiui, Latvijos nepilietis reiškė nepasitenkinimą, kad negalėjo bal-
suoti referendume, prieš Latvijai stojant į ES:

I.: Kaip Jūs vertinat ES plėtrą, kai įstojo Baltijos šalys? 

R.: Kaip aš vertinu... taigi, kaip aš galiu vertinti (juokiasi), niekas manęs 
neklausė! Aš jums sakiau, kad kartą mano balsas buvo reikalingas atsiskiriant 
Latvijai nuo Sovietų Sąjungos, bet niekam nereikėjo mano balso stojant į ES. 
Nors aš čia gyvenu 44 metus, niekas manęs nepaklausė – ar aš to noriu, ar ne, 
gal aš norėjau! Iš tikrųjų niekam nereikia mano balso. Ir aš pasakysiu, kad 
daugiau mažiau niekam Briuselyje nerūpi, kaip Vadimas su savo šeima čia 
jaučiasi, su savo sūnumi, ko jis nori, ką jis nori sukurti. (LV_Aleksejus 
Sergejevičius)

Lietuvoje jaunoji karta tapatinasi su Europa arba ES. Jaunesnės kartos 
atstovai yra didesni euroentuziastai dėl naujų galimybių, kurias jiems gali 
pasiūlyti ES: galimybių studijuoti, apsigyventi kitose šalyse ir įsitvirtinti 
darbo rinkoje. 

 32 (LV_04_mot_jaun_rus).
 33 (LV_06_mot_vid_rus).
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„O dabar, kadangi planuoju ateitį, ir ne tokią tolimą (juokiasi), tai dabar planuoju 
pirma migruoti į Angliją. Bet tai būtų tik ta pirma šalis, kadangi reikia dar 
geriau išmokti anglų kalbą. Labai ten nesinori dirbti su tokiu nemenku 
išsilavinimu. Žinau, kad jis nepripažįstamas, bet tau jis vis vien daug duoda, ir 
kažkaip kavinėje padavėja ar ten kažkur kasoj sėdėti tikrai nesinori. <...>. Jeigu 
ne į Angliją, tai į Norvegiją arba į Švediją. Ten... Na, irgi... vėlgi anglų kalba. 
Į Suomiją labai norėčiau, iš tiesų... gal būt... <...> Svajojau apie Ispaniją, bet 
žinau, kad dabar ten situacija yra žiauri.”

I: Bet ar Jūs mokat ispanų kalbą?

R: Ne itin gerai, bet moku. Tai va. Susikalbėti galėčiau, bet ten irgi septyniolika 
regionų ir septyniolika prezidentų toj Ispanijoj, tai ten kiekvienas regionas turi 
savo kalbą. Tai, ką mes čia mokėmės, tai yra tik vienas regioniukas. (LT_Natalija)

„Aš labai džiaugiuosi, kad mes esam Europos Sąjungoj. Pirmiausia, atsivėrė 
įvairios galimybės. Ir yra nuodėmė jomis nepasinaudoti. Ir aš ne tik kalbu apie 
galimybę studijuoti kur nors, nors tai man labai svarbu, nes aš tai noriu daryti. 
Tuo pačiu metu vis nuolat pateikiami projektai, nuolatinė galimybė dalyvauti, 
nuolat naujos pažintys...Man tai labai patinka...Šią vasarą aš dalyvavau trijuose 
didelio masto projektuose. Aš labai patenkintas. Naujos pažintys, nauji žmonės. 
<...> Aš dalyvauju projektuose, aš keliauju po visą Europą, keliai sutvarkyti, 
tiltai pastatyti, man viskas yra puiku.“ (LT_Sergejus)

„Aš patenkintas. (Kalba apie Lietuvą ES – Aut. past.). Nėra sienų, nieko. 
Daugiau galimybių yra, daug daugiau. <...> Taigi tu baigi dvyliktą klasę ir visa 
Europa yra tavo. Tai labai patogu.“ (LT_Artiomas). 

Beveik visi apklaustieji jauniausios kartos atstovai Lietuvoje ketina emig-
ruoti, kai kurių tėvai jau gyvena emigracijoje. 

Kita vertus, nepaisant to, kad jaunosios kartos atstovai Lietuvoje labiau 
identifikuojasi su ES, jie taip pat tapatinasi ir su Europos šalimis (Ukraina, 
Lenkija, Baltarusija, Slovakija), kuriose gyvena rusiškai kalbantys žmonės, 
„rusakalbiai“ ne Rusijos gyventojai. Kaip „rusakalbius“ daugiau save api-
būdina Lietuvoje, o ne Latvijoje gyvenantys rusai. 

„Iš tiesų, jeigu rašysime ne apie šalį, o apie regioną... tai pirma būtų Europa. 
<...> Ne... Iš didesnių regionų... Pirma būtų Europa ir čia iš karto būtų.... 
Armėnija nėra tame regione, Rusija nėra... Pirma būtų Europa. <...> Pirma – 
Europa tai tikrai. (Pauzė). Antra būtų ta rusakalbė bendruomenė. Rusija... Ir 
Kirgizija, ir Armėnija supranta rusiškai... Tai būtų rusakalbių, o ne rusų 
bendruomenė. Didelis skirtumas.“ (LT_Natalija) 

Apie tapatinimąsi su „rusakalbiais“34 rašė Amerikos politologas D. Lai-
tinas, kuris savo studijoje apie rusų identiteto formavimąsi Baltijos ir kitose 

 34 Pavyzdžiui, šią „rusakalbio“ sąvoką palaiko ir Rusijos Federacija. Jos inicijuojamoje 
„Tėvynainių programoje“ tėvynainio apibrėžimas apima ne tik etninius rusus, bet ir kitų 
tautybių asmenis, kalbančius rusiškai (Gosudarstvenaja programa 2010, http://www.fms.
gov.ru/programs/fmsuds/files/gosprg.pdf).
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šalyse pastebi, kad rusų etninės grupės nariai, šiose šalyse 1989 m. kilus 
nacionalistiniams judėjimams, suformavo naują „apjungiantį“ tapatumą, pa-
grįstą kalbiniu, o ne etniniu aspektu (Laitin 1998: 265). Teigiama, kad „ru-
sakalbiai“ pakeitė nepriimtiną „Sovietų Sąjungos piliečiai“ tapatumo kate-
goriją (Laitin 1998: 191). Taigi tapatinimasis su „rusakalbiais“ Lietuvoje 
pastebimas ne tik tarp vyresnės kartos, bet ir tarp jaunimo atstovų. 

Kaip jau minėta, Lietuvoje, pozityviau nei Latvijoje, vertinama ES. Tai 
patvirtina ir ENRI-VIS kiekybinio tyrimo duomenys. Pavyzdžiui, tik 15 proc. 
Lietuvos rusų turi labai neigiamą arba beveik neigiamą nuomonę apie ES, o 
dauguma apklaustųjų (56 proc.) mano, kad Lietuva turi daug naudos arba labiau 
turi naudos, įstojus į ES (Beresnevičiūtė 2011a: 41). ENRI-VIS kiekybinio 
tyrimo metu apklausus Latvijos rusus aiškėja, kad, palyginti su Lietuvos rusais, 
jų požiūris į ES yra labiau negatyvus (neigiamai vertina 45,5 proc.) ir tik ne-
daugelis iš apklaustųjų pozityviai galvoja apie ES (17 proc.) (Beresnevičiūtė 
2011: 30). Tačiau kitaip negu vidurinė arba vyresnė karta, jaunesnio amžiaus 
informantai abiejose šalyse pozityviau mąsto apie ES. 

Lietuvoje neigiamą vyresnės kartos požiūrį į ES atspindi informanto, kuris 
kariavo Antrajame pasauliniame kare ir išgyveno šį istorinį laikotarpį, nuomo-
nė. Jis supriešina ES ir Rusiją ir mano, kad šalis, laimėjusi Antrąjį pasaulinį 
karą ir geografiškai esanti Europos žemyne, turėtų būti priimta į ES:

„Aš nejaučiu neapykantos niekam. Bet tuo pačiu metu turiu daug keblių 
klausimų. Jie kyla. „Kodėl mes darome tuos skirtumus?“ Jeigu mes visi 
kovojome vienoje fronto linijoje.  Ne, kai kurie vokiečiai tapo anglų ir prancūzų 
draugais ir jie išstūmė buvusius sąjungininkus – rusus – iš jų sąjungos. Tai 
klausimai, kurie iškyla. <...> Lietuviai ir rusai, baltarusiai, ukrainiečiai darosi 
priešiški santykiuose vieni su kitais – tai reikia pripažinti. Nes tiktai atkūrus 
vadinamąją nepriklausomybę, sukūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, visi 
Vyriausybės ketinimai, spekuliacijos, visi troškimai, praktiniai dalykai buvo 
nukreipti į Vakarus ir užmegzti ryšiai su jais. Vienintelis dalykas, ko reikėjo iš 
Rusijos, – „pagalbos!“ Duokit mums dujų, duokit naftos, duokit elektros. Tik 
tai. Po to sekė nusiskundimai Rusija. „Kodėl jūs nustatėte tokias kainas, kai 
Baltarusijai, pavyzdžiui, parduodate pigiau.“ (LT_Ivanas Ivanovičius) 

Skeptiškas vyresnės kartos požiūris į ES Lietuvoje apima ir deklaruoja-
mas Europos vertybes, ypač žodžio laisvę, kuri, manoma, suteikia galimybę 
radikaliems pasisakymams ar neonacių eitynėms, kas itin žeidžia rusus, An-
trajame pasauliniame kare kariavusius prieš nacistinę Vokietiją. 

„Jie sako ir deklaruoja laisves … laisva minčių reiškimo laisvė, bet kai šitas 
paradas eina metai iš metų ir neatsitiktinai (kalba apie Kovo 11–osios eitynes – 
Aut. past.), tai nėra labai gražu ir tai nereprezentuoja Europos Sąjungos iš gerosios 
pusės. Šitie fašistų šūkiai, simboliai... laikas atėjo juos paneigti, aš manau. <…> 
Aš tikiu, kad Europos Sąjunga privalo priimti Rusiją. Reikia bendradarbiauti, 
nereikia būti nuo jos priklausomiems, nereikia...“ (LT_Nadežda Ivanovna)
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Keletas apklaustųjų taip pat išsakė kritiką ES institucijų atžvilgiu ir iš-
reiškė nepasitenkinimą Lietuvos statusu. Dažnai teigiama, kad ES išnaudo-
ja mažas valstybes ir jų teritorijas savo tikslams pasiekti, mažų valstybių 
identitetas kartu su jų kalba nyksta. Taip pat beriama kritika ES vykdomai 
politikai, susijusiai su žemės ūkio veikla šalyse narėse35. 

Reikia pažymėti, kad buvo ir gana entuziastinga vidurinės kartos atstovės 
nuomonė apie ES – Asia teigė, kad Lietuva ir jos gyventojai gauna daug 
naudos iš ES ir vadino Europą „mūsų didele tėvyne“. 

„Europa yra mūsų didelė tėvynė dabar. <...> Tiktai gera. Pagalba iš Europos 
Sąjungos. Daugiau laisvės žmonėms, daugiau pasirinkimo. Ypač šiandien, 
žmonės gali išvažiuoti dirbti. Kaip aš sakiau, užsidirbti duonai. Tik iš geros 
pusės. Žmonės padeda vieni kitiems sąjungoje. Valstybės. Esame kaip didelėj 
šeimoj. Jeigu kažkas jaučiasi blogai, kažkas kitas tau padeda. Viskas normalu. 
Aš manau, kad mes išlošiam. Išlošiam. Tiek daug pagalbos dabar...Nors politikai 
nežino, kaip naudoti tai, ką duoda ES. Ir apskritai...nėra prasmės kalbėti apie 
politiką...Jeigu politikai sugebėtų paimti tai, ką duoda ES paprastiems žmonėms, 
ekonomikos vystymui, aš manau, mes gyventume daug geriau šiandien.“ (LT_
Asia) 

Latvijoje skeptiškumas dėl ES ir jos vykdomos politikos vyrauja tiek tarp 
vyresnės, tiek tarp vidurinės kartos atstovų: manoma, kad Latvija galėtų 
gyventi geriau, būdama nepriklausoma valstybė, nes viskas yra gaminama 
kitose šalyse ir importuojama į Latviją36, taip pat ir ekonominiu požiūriu 
viskas prastėja, auga infliacija37, pabrėžiamas didelis nedarbas ir emigracija 
iš šalies38. Kai kurie39 ES lygina su Sovietų Sąjunga, kadangi yra bendri 
šalių narių simboliai, vėliava su žvaigždėmis, himnas, tačiau mano, kad 
Sovietų Sąjunga, kitaip nei ES, investavo į Latviją, o ES tik išnaudoja Lat-
viją. Taip pat manoma, kad ES padarė blogą įtaką ne tik latviams, bet ir 
rusų bendruomenei Latvijoje, nes daugelis rusų išvyko iš šalies, o šiuos 
žmones pakeis kiti (kitų tautybių žmonės).

„Taip, visi išvažiavo. Taip, rusai išvažiavo taip pat. Tai (įstojimas į ES – Aut. 
past.) paveikė jų bendruomenę, nes jiems buvo suteiktas šansas išvažiuoti ir 
gauti išsilavinimą, jie išvažiuoja iš čia. Rusai išvažiuoja, latviai išvažiuoja ir 
netrukus kažkas kitas čia pasirodys, 100 procentų, kad kažkas atvažiuos. Šalis 
negali likti tuščia. “ (LV_Aleksandra)

Kalbant apie baimes, susijusias su Europos ir ES ateitimi, ENRI-VIS 
kiekybinio tyrimo duomenys parodė, kad beveik pusė apklaustų Lietuvos ir 

 35 (LT_05_vyr_vid_rus; LT_06_mot_vid_liet).
 36 (LV_01_vyr_sen_rus).
 37 (LV_02_mot_vid_rus).
 38 (LV_03_mot_vyres_rus).
 39 (LV_02_mot_vid_rus).
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Latvijos rusų bijo, jog kils didesnių sunkumų nacionalinėms ir etninėms 
mažumoms (atitinkamai 52 ir 50 proc.) ir bus prarasta rusų kultūra bei ta-
patumas (atitinkamai 49 ir 50 proc.) (Beresnevičiūtė 2011a: 41; 2011: 30).

Tačiau kyla klausimas, kokios yra šio skeptiškumo priežastys? Lietuvoje, 
kaip ir Latvijoje, rusų neigiamas požiūris į ES buvo atspindėtas spaudoje 
rusų kalba, o spauda rusų kalba abiejose šalyse, kaip pripažįsta mokslininkai, 
yra Rusijos spaudos vertiniai, pateikiantys Rusijos Federacijos skeptišką 
poziciją ES atžvilgiu. 2003 m. atliktas Lietuvos spaudos rusų kalba tyrimas 
parodė, kad savaitraštyje rusų kalba „Obzor“ vyravo europesimistiniai straips-
niai, daugiausia perspausdinti iš Rusijos spaudos (Frėjutė-Rakauskienė 2005). 
Baltijos socialinių mokslų instituto publikuotoje studijoje (Zepa, Šūpule 2005) 
rašoma, kad požiūris į Latvijos integraciją į ES ir NATO ypač skyrėsi latvių 
bei rusų bendruomenėse ir tai labiausiai buvo susiję su skirtingomis latvių 
ir rusų vartojamomis informacinėmis erdvėmis. 

Tapatinimasis su šalimi, kurioje gyvenama 
(Lietuva ir Latvija) 

Interviu metu informanto buvo klausiama apie tapatinimąsi su šalimi, ku-
rioje gyvena. Šiais klausimais buvo norima atskleisti informanto lokalų iden-
titetą – ar jis jį turi? Informantų buvo klausiama, kiek šalis, miestas arba 
vieta, kurioje gyvena, jiems yra svarbi. Ar jie jaučiasi, kad priklauso šiai 
šaliai, miestui arba vietai, kurioje gyvena (dažnu atveju ir gimė). Buvo taip 
pat klausiama, kas jiems patinka arba nepatinka, gyvenant Lietuvoje ir Lat-
vijoje, ir kodėl? Jei būtų galimybė, ar jie išvyktų iš šalies? Kokybinio in-
terviu tyrimo duomenys atskleidė, kad skirtingai negu Lietuvos rusai, Lat vijos 
rusai turi aiškiau pastebimą (jų pačių labiau pabrėžiamą) lokalų identitetą. 
Ši tendencija labai ryškiai atsiskleidė atsakant į klausimus apie tapatinimą-
si su Europos regionu (kai respondentams buvo rodomas Europos žemėla-
pis ir prašoma svarbos tvarka įvardyti vietas, su kuriomis informantai ta-
patinasi), kadangi kitaip nei Lietuvos rusai, apklausti Latvijoje gyvenantys 
rusai pirmoje vietoje minėjo šalį, regioną, miestą arba vietovę, kurioje gy-
vena. Vyrauja itin lokalus identitas – tapatinamasi su vieta, o ne su šalimi, 
kurioje gyvena. Ši tendencija net šiek tiek ryškesnė tarp jaunosios kartos 
atstovų40. 

„Taigi, žinoma, jeigu aš važiuosiu į kitą šalį, aš niekada nepamiršiu Rygos. Aš 
jos ilgėsiuosi, aš visada grįšiu į ją, ir aš verksiu, kai ją paliksiu. Kai aš grįšiu 

 40 (LV_11_mot_jaun_rus; LV_12_vyr_jaun_rus).
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atgal, aš ir vėl verksiu, nes tai mano gimtasis miestas, aš gyvenau visą savo 
vaikystę čia <...> Čia mano gimtinė, ir man nesvarbu, kaip su manimi čia 
elgiasi, svarbiausia, kad aš myliu šią vietą, branginu visa širdimi. Jei gyvenimas 
privers, žinoma, aš išvažiuosiu, bet jeigu bus galimybė, aš čia įleisiu savo šaknis 
ir čia pasiliksiu.“ (LV_Maša)

Kita vertus, aiškaus skirtumo pagal amžiaus kategorijas nepastebima (net 
ir tarp tų, kurie yra gimę ne Latvijoje). Pavyzdžiui, vyresnės kartos atstovė 
yra gimusi Rusijoje ir laiko Latviją savo namais, nes gyveno čia beveik 
visą savo gyvenimą. Taip pat ji nejaučia jokių sentimentų Rusijai: 

I: Ar Jūs kada nors ilgėjotės Rusijos?

R.: Ne, aš nesiilgiu jos, ko ten ilgėtis (juokiasi). Nors, žinoma, aš negyvenau gerai 
(juokiasi) ir man buvo labai sunku. Štai kodėl aš netgi nesiilgiu… (1949 m. 
informantė bėgo iš Rusijos į Latviją nuo bado – Aut. past.). (LV_Vera)

Lietuvoje skirtumai matyti ne amžiaus grupėje, o tarp tų, kurie yra gimę 
Lietuvoje, ir tų, kurie čia negimė. Matoma tendencija, kad apklausti jaunes-
nės41 ir vidurinės42 kartos atstovai, kurie yra gimę Lietuvoje, labiau save 
tapatina su Lietuva negu su Rusija. Vidurinės kartos atstovas43 laiko save 
rusu iš Lietuvos, jis mano, kad Rusija jam yra tik istorinė tėvynė. Jis tapa-
tinasi su vieta, kurioje gyvena (mažas miestelis netoli Vilniaus): „<…> Aš 
laikau save rusu. Aš turiu omenyje – rusu iš Lietuvos, rusai iš Rusijos yra 
tokie skirtingi žmonės, kad jie netgi kalba skirtingai. <...> (LT_Valerijus 
Petrovičius). Į klausimą, ar jam atrodo, kad jis jaučiasi taip pat kaip ir kiti 
rusai, gyvenantys Lietuvoje, jis sarkastiškai atsakė, kad ir kaip kiti rusai 
jaučiasi blogai pirmadieniais44. Jauniausios kartos atstovė45 taip pat patvirti-
na tendenciją, kad ne Lietuva, o Vilnius yra jos gimtieji namai. Ji sako: 

„Ai... Lietuva yra mano tėvynė. Vilnius yra mano tėvynė. <...> Viskas vyko 
Vilniuje ir mes čia gyvename irgi šitame rajone Senamiestyje. Čia penkios 
kartos pagal mamą gyvena šiame rajone... ne viename name... viename rajone. 
Tai jau čia su visom šaknim... jau įaugę... jau taip įaugę, kad jau nėra kur... Tai 
aš jau penkta karta, kuri čia gyvena pagal tai. >“ (LT_Natalija) 

Kita vertus, yra informantų, kurie negimė Lietuvoje, bet Vilnius jiems – 
gimtieji namai. Pavyzdžiui, informantė46, kuri gimė Rusijoje, bet jau pen-
kiasdešimt metų gyvena Lietuvoje, Vilnių įvardija savo gimtaisiais namais 
(čia ji gyvena, dirbo, ištekėjo, čia iš Rusijos atsivežė savo mamą, kurią čia 

 41 (LT_10_vyr_jaun_rus; LT_11_vyr_jaun_rus).
 42 (LT_08_mot_vis_rus).
 43 (LT_05_vyr_vid_rus).
 44 (LT_05_vyr_vid_rus).
 45 (LT_09_mot_jaun_liet).
 46 (LT_04_mot_vyres_rus).
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ir palaidojo). Arba vidurinės kartos atstovas, kuris gimė Lietuvoje, laiko 
savo tėvyne ne Lietuvą, o Vilnių, jis tvirtina, kad visa likusi Lietuvos dalis 
jam nesvarbi: 

„Lietuva, žinoma. Net ne Lietuva, o Vilnius. Aš turiu omenyje, kad aš nemėgstu 
būti Tauragėje, bet Vilnius – man patinka. Aš nemėgstu Kauno, bet Vilnius man 
labai patinka. <...>“ (LT_Pavelas Aleksandrovičius). 

Taigi galime daryti išvadą, kad tie, kurie tapatinasi su Lietuva, netapati-
na savęs su visa šalimi, bet su tam tikra vieta, kurioje gyvena (beveik visi 
apklaustieji gyvena Vilniuje).

Latvijoje, skirtingai nei Lietuvoje, be skirtumų amžiaus kategorijoje, pas-
tebimi skirtumai tarp Latvijos piliečių ir ne Latvijos piliečių. Kita vertus, 
net ir tie nepiliečiai, kurie yra gimę Latvijoje, tapatinasi su ja, o ne su Ru-
sija. Ypač su vieta, kurioje gyvena. Pavyzdžiui, vidurinės kartos atstovas47, 
gimęs Latvijoje, interviu metu išreiškė pasipiktinimą, kad yra ne Latvijos 
pilietis. Jis mano, kad yra „niekas“ Latvijoje. Savo interviu jis papasakojo 
visą istorinį ir politinį procesą, dėl kurio Latvijoje gimę ir gyvenantys rusai 
tapo nepiliečiais:

„Taigi paprasčiausiai mes norėjome normalaus gyvenimo mūsų šeimoms, sau. 
Mes ėjome į rinkimus ir balsavome už nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. 
Tačiau po kurio laiko kiekvienas, kuris nebuvo Latvijos pilietis, buvo išstumtas. 
Taigi ir mūsų gyvenimas ėmė labai keistis. Tai palaužė daugelį žmonių… kai 
kas pradėjo gerti, kai kas tapo narkomanais, kai kas tapo reketininkais, banditais, 
nes buvo tokie laikai. Taigi apibendrinant, Latvijos vyriausybė visiškai nesirūpino 
tais žmonėmis, kurie norėjo gyventi šioje valstybėje ir kurie padarė daug šios 
šalies labui ir laiko šią šalį savo tėvyne. Jie stengiasi tuos žmones išstumti.” 
(LV_Aleksejus Sergejevičius) 

Nepaisant to, kad dėl latvių etnopolitikos jis liko be Latvijos pilietybės, 
jis laiko šią šalį savo gimtaisias namais ir nenori važiuoti į Rusiją: 

„Aš laikau save Latvijos piliečiu. Nes, jūs žinote, tarp kitko, mano giminės iš 
Rusijos parašė man ir paklausė: „Kuo aš save laikau ir ar aš nenoriu grįžti į 
Rusiją?” Bet kaip aš ten galiu grįžti? Aš čia gimiau, kiekvienas krūmelis, 
kiekviena kalvelė vietoje, kur aš užaugau, kur mano vaikystė praėjo… <…> 
Čia mano sūnus gimė, čia jis užaugo. Aš čia vedžiau pirmąkart ir antrąkart, aš 
dirbau čia. Čia praėjo visas mano gyvenimas ir aš sąvęs negaliu įsivaizduoti 
kitoje šalyje. Aš laikau Latviją, Rygą mano tėvyne, o ne Rusiją. Aš galiu 
važiuoti ją aplankyti, aš galbūt nuvažiuosiu ir apžiūrėsiu ten kai ką, bet mano 
tėvynė čia.” (LV_ Aleksejus Sergejevičius)

Lokalus identitetas (ypač tapatinimasis ne su šalimi, o su vieta, kurioje 
gyvenama) atsispindi ir kiekybinio ENRI-VIS tyrimo duomenyse apie mig-
racines rusų nuostatas, kurios parodo, kad rusai nėra linkę emigruoti. Infor-

 47 (LV_08_vyr_vid_rus).
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mantų buvo klausiama, jei jie turėtų galimybę persikelti į kitą šalį – vieni 
arba kartu su šeima, su užtikrinta finansine ir socialine parama – ar išvyktų? 
Lietuvoje 41 proc. apklaustų rusų atsakė, kad nenori niekur išvykti, tik                
29 proc. pasakė, kad išvyktų, ir 23 proc. abejojo ir sakė, kad tikriausiai 
išvyktų. Didžiausi migracinių tendencijų skirtumai apklaustų rusų atveju 
Lietuvoje stebimi amžiaus grupėje. Jauniausieji rusų informantai (vyresni 
kaip 29 metai) labiau nori išvykti iš Lietuvos (46 proc.), tuo tarpu iš vidu-
rinės kartos atstovų (30–49 metai) išvykti norėtų 37 proc., o vyriausios 
kartos (50 metų ir vyresni) – tik 18 proc. Tarp šalių, į kurias norima daž-
niausiai vykti, minėta Rusija (29 proc.), Didžioji Britanija (16 proc.) ir JAV 
(11 proc.) (Beresnevičiūtė 2011a: 41–42). Šie duomenys apie migracines 
nuostatas paneigia nusistovėjusius stereotipus apie rusų pilietinį ir politinį 
nelojalumą Lietuvai, atspindimus ir formuojamus Lietuvos spaudoje (Frėju-
tė-Rakauskienė 2009).

Latvijoje, taip pat kaip ir Lietuvoje, vyrauja panašios tendencijos. Dides-
nė dalis Latvijoje gyvenančių rusų (40 proc.) atsakė, kad niekada neišvyktų 
iš šalies, 32 proc. – kad jie tikrai išvyktų ir 22 proc. sakėsi esą abejojantys ir 
tikriausiai išvyktų. Stipresnės migracinės nuostatos vyrauja tarp jaunesnio ir 
vidurinio amžiaus Latvijos rusų ir tarp tų, kurie yra Latvijos piliečiai ir kurie 
gauna aukštesnes arba žemesnes pajamas. Tie, kurie pareiškė norą išvykti iš 
Latvijos, labiausiai norėtų vykti į Rusiją (31 proc.), Didžiąją Britaniją                   
(10 proc.), Vokietiją (8 proc.) arba Airiją (4 proc.) (Beresnevičiūtė 2011: 40). 

Kitas svarbus veiksnys, kalbant apie etninių mažumų tapatinimąsi su ša-
limi ir parodantis, kaip jaučiasi čia gyvenančios etninės mažumos, – etniniai 
konfliktai ir diskriminacijos patirtys. Kiekybinio ENRI-VIS tyrimo duome-
nys48 parodė, kad etninės mažumos dažniau pastebi socialines (turtingi/varg-
šai, seni/jauni), o ne etniniu pagrindu vykstančias įtampas šalyje. Lietuvoje 
gyvenantys rusai akcentuoja įtampas ne tarp etninių, religinių, bet tarp socia-
linių grupių. Pusė apklaustų rusų (49 proc.) pirmiausia mato įtampas tarp 
turtingų ir vargšų, panašus skaičius (41 proc.) mano, kad yra šiek tiek įtampos 
tarp turtingų ir vargšų. Atsižvelgiant į įtampas tarp jaunų ir senų žmonių, 
didžiausia dalis rusų (56 proc.) mano, kad yra šiek tiek įtampos tarp jaunų ir 
senų, o 24 proc. rusų mano, kad tokios įtampos iš viso nėra. Kalbant apie 
etnines įtampas, beveik pusė rusų (47 proc.) mano, kad yra šiek tiek įtampos 
tarp Lietuvos rusų ir lietuvių, tik 10 proc. mano, kad įtampa yra didelė;              
41 proc. apklaustų rusų mano, kad šiuo pagrindu įtampos nėra (Beresnevičiū-
tė 2011a: 37, 38). Daugelis rusų (49 proc.) Latvijoje pabrėžia didelę įtampą 

 48 Informantai buvo paprašyti nurodyti, jų nuomone, įtampas tarp įvairių socialinių grupių 
(turtingų ir vargšų, senų ir jaunų žmonių), tarp etninių grupių (Lietuvos rusų ir lietuvių; 
Lietuvos lenkų ir lietuvių; romų ir lietuvių) ir tarp įvairių religinių grupių.
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tarp vargšų ir turtingų žmonių, 38 proc. mano, kad yra šiek tiek įtampos tarp 
vargšų ir turtingų. Kalbant apie įtampas tarp jaunų ir senų žmonių, daugelis 
informantų (54 proc.) sakė, kad yra šiek tiek įtampos, tuo tarpu 33 proc. 
pareiškė, kad įtampos nėra. Kalbant apie etninę įtampą, tendencijos su Lietu-
va panašios. Beveik pusė (49 proc.) mano, kad yra šiek tiek įtampos tarp 
Latvijos rusų ir latvių ir 15 proc. – kad įtampa yra didžiulė, o 32 proc. mano, 
kad tokios įtampos visai nėra (Beresnevičiūtė 2011: 36). 

Biografinių interviu metu tik nedaugelis Latvijos ir Lietuvos rusų pami-
nėjo asmenines diskriminacijos patirtis. Lietuvoje jaunosios kartos atstovė 
jautė nelygiavertį elgesį universitete dėl jos rusiškai skambančios pavardės49; 
jaunosios kartos atstovas50 patyrė nelabai draugišką požiūrį savo atžvilgiu 
vairavimo kursuose, kai mokytoja išgirdo jį kalbant rusiškai. Kalbėdamas 
apie etnines įtampas, jis paminėjo ir radikalios dešinės (ekstremistinių) pa-
žiūrų jaunuolių veiksmus Lietuvoje. Vyresnės kartos informantai arba tie, 
kurie nekalba lietuviškai, prisiminė kai kurias nepatogias situacijas, susijusias 
su lietuvių kalba (pvz., pastabas iš kai kurių žmonių, kad jie vis dar nekal-
ba lietuviškai; jauni žmonės neatsako jiems į klausimus, užduotus rusų kal-
ba, nors dažnai atsiprašo dėl rusų kalbos nemokėjimo51; kai kurių kaimynų 
lietuvių nenoras kalbėti rusiškai, sakant, kad „jūs turite kalbėti lietuviškai, 
privalote”52). Tačiau nė vienas informantų nesijautė diskriminuojamas dėl 
kalbos. Kalbant apie etninės diskriminacijos patirtis Latvijoje, nė vienas 
informantas neįvardijo situacijos, kai jie buvo diskriminuojami kasdieniame 
gyvenime. Keli informantai53 Latvijos pilietybės nesuteikimą rusams ir ne-
turėjimą teisės balsuoti įvardijo kaip diskriminaciją.

Vis dėlto kalbant apie įtampas ir konfliktus tarp rusų ir dominuojančių 
etninių grupių, Lietuvoje ir Latvijoje skirtumai labai ryškūs. Nors nė vienas 
iš apklaustųjų nejautė stiprių etninių įtampų ir konfliktų, bet Latvijoje dau-
guma jaučia įtampas tarp rusų ir latvių etninių grupių visuomenėje kalbiniu 
aspektu. Minimos dvi kalbinės bendruomenės Latvijoje, svarstoma, kad Lat-
vijoje galėtų būti dvi oficialios kalbos, nes tai daugiaetninė valstybė, kurio-
je rusų etninės kilmės žmonės sudaro beveik pusę gyventojų, taip pat kriti-
kuojami Pilietybės ir Švietimo įstatymai Latvijoje, teigiant, kad jie diskri-
minuoja rusų bendruomenę. 

Ir Latvijoje, ir Lietuvoje diskriminacijos patirtys ir etniniai konfliktai ar 
įtampos yra vienodai suvokiami tarp skirtingų kartų, nors galima pastebėti, 
kad vidurinės ir jauniausios kartos informantai stipriau jaučia etnines įtam-

 49 (LT_09_mot_jaun_liet).
 50 (LT_10_vyr_jaun_rus).
 51 (LT_02_vyr_vyres_rus).
 52 (LT_08_mot_vid_rus).
 53 (LV_08_vyr_vid_rus; LV_09_vyr_vyres_rus).
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pas visuomenėje (tarp kaimynų, bendradarbių, gatvėje), tačiau tai gali būti 
sąlygota jų aktyvesnio dalyvavimo socialiniame gyvenime, lyginant su vy-
resnės kartos atstovais. Pavyzdžiui, vyresnės kartos informantė Latvijoje54 
nejaučia etninės įtampos tarp rusų ir latvių, ji kasdien kalba rusiškai ir ne-
jaučia dėl to jokio nepatogumo. Ji net sako, kad jai dirbant fabrike ne tik 
rusai, bet ir latviai tarpusavyje kalbėdavo rusiškai. Be to, ji vienintelė šei-
moje neturi Latvijos pilietybės, nes yra gimusi Rusijoje, tačiau ir nenori jos, 
kadangi nebenori mokytis. Vidurinės kartos atstovė55 jaučia, kad Latvijoje 
etninis nepakantumas tarp rusų ir latvių buvo, o dabar jis yra mažesnis, kad 
„... pasidarė, sakykim, daug draugiškesnė atmosfera. Aš nematau draugystės, 
galvoju, kad nebus draugystės ateityje. Bet santykiai pasidarė labiau tole-
rantiški, labiau pakenčiami. Žmonės pradėjo labiau toleruoti vienas kitą.“ 
(LV_Aleksandra). Ji mano, kad dabar etninis nepakantumas mažiau išreikš-
tas ir mažiau jaučiamas, palyginti su 1991 m., kai Latvija paskelbė nepri-
klausomybę. Ji pamena, kad 1991–1993 m. „rusai viešajame transporte 
bandė neprasitarti, jie nesuprato latviškai, bet jie nekalbėjo rusiškai, nes jei 
tik tu prabildavai rusiškai, iškart išgirsdavai: „Susikraukit savo lagaminus 
ir važiuokit namo!“56 Neapykanta buvo jaučiama ne tik visuomenėje, bet ir 
valstybės institucijose, kai tarnautojai išgirsdavo ką nors šnekant su rusišku 
akcentu57. Ji teigė, kad neapykanta įsižiebė net tarp jos giminių. Kita vertus, 
kitas vidurinės kartos atstovas58 sako nejaučiąs jokių etninių konfliktų ir 
etninių įtampų Latvijoje. Jis nekalba latviškai, bet dėl to neturi jokių prob-
lemų darbe – ten kalba rusiškai (firmos, kurioje jis dirba, savininkas yra 
rusų kilmės). Kita vidurinės kartos atstovė59 yra labai nusivylusi politine 
situacija Latvijoje, kadangi visuomenė yra padalyta į Latvijos piliečius ir ne 
Latvijos piliečius, tarp kurių daugiausia yra rusų. Ji pateikia savo šeimos 
pavyzdį: jos tėvas neturi Latvijos pilietybės, nes nėra gimęs Latvijoje, tačiau 
gyvena Daugpilyje nuo dvejų metų amžiaus. Ji dalyvavo ir protesto akcijo-
se prieš Švietimo įstatymą. Ji mano, kad tokie įstatymai, kaip Valstybinės 
kalbos įstatymas, diskriminuoja rusus Latvijoje.

Jauniausios kartos atstovas60 dar mokosi mokykloje ir pasakoja, kad jį 
asmeniškai, kaip ir kitus moksleivius, palietė Latvijos švietimo sistemos 
reforma. Jis išreiškė pasipiktinimą, jog turi mokytis tiek daug dalykų latvių 
kalba, ypač istoriją: 

 54 (LV_03_mot_vyres_rus).
 55 (LV_02_mot_vid_rus).
 56 (LV_02_mot_vid_rus).
 57 (LV_02_mot_vid_rus).
 58 (LV_05_vyr_vid_rus).
 59 (LV_06_mot_vid_rus).
 60 (LV_12_vyr_jaun_rus).



100

E T N I Š K U m O  S T U D I J O S  2 0 1 1 / 1 - 2
E T H N I C I T Y  S T U D I E S  2 0 1 1 / 1 - 2

„Yra latvių kalba, latvių literatūra, manau, ir užtenka. <...> Bet priversti mokytis 
latviškai, manau, to per daug...tai neteisinga. Galbūt daugeliui latvių lengviau, 
tai jų gimtoji kalba, jie studijuoja, jie neturi nereikalingos informacijos savo 
galvose, bet mums, protiškai, kažkaip mes turim visą laiką sunkiai protiškai 
dirbti, kad suprastume, nes mes esam pripratę prie rusų kalbos, mums reikia 
pereiti tą barjerą, rusų kalbos barjerą. Bet nieko nepadarysi, mes esam gimę 
tokiose šeimose, ir, manau, rusams reikia mokytis rusiškai, tai padėtų jiems 
baigti mokyklą geriau, priprasti geriau ir galvoti geriau savo veikloje. Bet jei tu 
kaišioji ją visur, kaip istorija, tada gaila, nes dėl to kai kas pasidaro tingus, 
sakydamas, kad negali to daugiau daryti, nebeturi jėgų sėdėti ir versti, o todėl 
gaus blogus pažymius.“ (LV_Edikas)

Kita jauniausios kartos atstovė61 mano, kad rusai Latvijoje nesijaučia 
komfortabiliai, nes jaučia, jog yra įtampa etniniu pagrindu tarp latvių ir 
rusų. Ji taip pat pripažįsta, kad pasitaiko situacijų, kai su ja skirtingai elgia-
masi, nes ji yra rusė. Ji teigia, kad darbe vienas žmogus, kuris yra latvis, 
daro jai spaudimą. 

ryšiai ir tapatinimasis su istorine tėvyne (rusija)

Biografinio pobūdžio giluminių interviu klausimyne informantų buvo klau-
siama ir apie tapatinimąsi su savo istorine tėvyne (Rusija). Klausimas apie 
ryšius ir tapatinimąsi su istorine tėvyne turėjo padėti atskleisti tyrėjams in-
formantų regioninę tapatybę. Taip pat buvo klausiama, ar informantai kada 
nors lankėsi Rusijoje? Ką jie apie ją galvoja? Ar jie vis dar turi giminių ar 
draugų Rusijoje? 

Reikia pasakyti, kad tiek vyresnės kartos, tiek vidurinės, tiek jaunesnės 
kartos atstovai Lietuvoje ir Latvijoje jaučia ryšį su Rusija. Kita vertus, jau-
nesniosios kartos atstovai labiau tapatinasi ne su šalimi (geografiškai), bet 
su rusų kultūra. Iš dalies galime teigti, kad vyriausios kartos informantai 
labiau jaučia ryšį ne su dabartine Rusijos Federacija, bet su Sovietų Sąjun-
ga, nors keletas jaunosios kartos informantų taip pat teigė, kad Sovietų Są-
junga ir joje vyravusi Rusijos kultūra padarė jiems įtaką. Teigiama, kad 
Sovietų Sąjunga turėjo įtakos žmonėms, jų mentalitetui, kultūriniams papro-
čiams (pvz., Naujųjų metų šventės svarba, Gegužės 9-osios dienos šventimas, 
rusų populiariosios estrados klausymasis, sovietinių meninių ir animacinių 
filmų žiūrėjimas ir kt.). Lietuvoje daugelis apklaustų informantų jaučia ryšį 
su Rusija, kaip su savo istorine tėvyne kultūriniu aspektu, dėl rusų kultūros, 
kalbos, stačiatikių tikėjimo62. Daugelis iš jų nebeturi jokių giminių Rusijoje, 
o jei ir turi – tai labai „tolimus“ giminaičius, kurių nebeaplanko. 

 61 (LV_04_mot_jaun_rus).
 62 (LT_10_vyr_jaun_rus; LT_11_vyr_jaun_rus).



101

rUSaI LIETUVOJE Ir LaTVIJOJE: EUrOPINIO, rEGIONINIO Ir LOKaLaUS IDENTITETų SąVEIKa

Viena vyresnės kartos rusė Lietuvoje vartoja sąvokas „ruskije“ ir „rosi-
janje“, kad apibūdintų savo tapatumą su Rusija. Laitin (1998) teigia, kad 
rusų kalboje yra aiški skirtis tarp ruso, kaip etninės kategorijos, ir ruso, kaip 
politinės kategorijos (российские arba россияне), kuri gali būti suprantama 
posovietinės politikos kontekste, etninėms grupėms demonstruojant politinį 
tapatumą su Rusija. Toks tapatumas neretai būdingas Rusijos armijos kariams 
arba veteranams, kurie save įvardija kaip „Rusijos kariškius“, siekdami pa-
brėžti lojalumą Rusijai, o ne etninį tapatumą (Laitin 1998: 266). 

„Kaip aš visada siūlau, kad apskritai reikia rašyti ne „rusai“ ( российские), bet 
„Rusijos gyventojai“ (россияне). Nes tai kaip antra Amerika, kaip Amerikoje, 
<...> ...ten skirtingi žmonės gyvena, bet jie visi yra JAV piliečiai. Taigi, aš 
manau, Rusijoje tas pats. Ji tokia daugiakultūrė. <...> Mes esame rusai. Mes 
registruoti kaip rusai, bet aš jums galiu pasakyti, kad viskas, kas įvyko Rusijoje 
per tuos metus, revoliucijos metus, visi buvo registruoti kaip rusai. Nesvarbu 
etniškumas... jūs suprantate, nes yra labai daug etninių grupių Rusijoje, 89 ar 
90 <...> Taigi. Sąžiningai kalbant, tokia mano šeimos kilmė. Mano prosenelis 
buvo grynas rusas. <...> Žinoma, aš esu krikštyta stačiatikių bažnyčioje.“ (LT_
Nadežda Ivanovna)

Taip pat pastebėta, kad tie (ypač jaunesnės kartos), kurie lankė ar lanko 
ikimokyklinę įstaigą arba vidurinę mokyklą rusų dėstomąja kalba, jaučia 
didesnį ryšį su rusų kalba, kultūra, negu tie, kurie lankė mokyklą lietuvių 
kalba. Taigi galima teigti, kad etniškumas nėra nulemtas geografiškai (pvz., 
vietos (šalies), kur gimei), bet turi ryšį su kultūra ir kalba. 

„Rusija yra man gimininga... Rusija yra Puškinas, Rusija yra kinas, Rusija yra 
kažkas... tai jokiu būdu ne Maskva, gal Peterburgas ar kažkas dar... kažkas, 
susijęs su kultūra... su kuo man tai asocijuojasi... O su geografine erdve, sunku 
man kalbėti.“ (LT_Sergejus)

Kultūrinį ryšį su Rusija puikiai iliustruoja vyresnės kartos atstovo inter-
viu. Jis savo tėvyne laiko Europą, bet pabrėžia, kad jo širdis priklauso Ru-
sijai, nes etniškai jis yra rusas (jo tėvas buvo rusas, emigravęs iš Rusijos 
revoliucijos metu): 

„Kadangi mano tėvas ir mama buvo rusai, aš buvau išaugintas rusiška dvasia... 
ačiū jiems, kad išmokė mane rusų kalbos. <...> Aš pats širdyje esu rusas. Bet 
man labai patinka ir tas, kad aš gavau šį pasą, Europos pasą. Aš turiu du pasus. 
Belgijos ir Prancūzijos. Abiejuose parašyta... Europos Sąjunga. Tai puiku bet 
kokiu atveju... <...> Būtina priimti Rusiją į Europos Sąjungą. <...> Taip, labai, 
aš esu stačiatikis.“ (LT_Nikolajus Vladimirovičius) 

Aptariant informantų ryšius ir tapatinimąsi su savo istorine tėvyne, reikia 
kalbėti ir apie rusų pilietines organizacijas Lietuvoje, kurios dažnam iš in-
formantų tampa vieta, kurioje gali puoselėti savo istorinės tėvynės kultūrą, 
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palaikant ryšius su kitais bendruomenės nariais, kalbant savo gimtąja kalba. 
ENRI-East kokybinio tyrimo Lietuvoje metu apklausti informantai beveik 
visi dalyvauja (taip pat ir vadovauja) etninių kultūrinių organizacijų veiklo-
je arba eina į renginius, organizuojamus šių organizacijų, yra gana aktyvūs 
pilietiškai ir politiškai (dalyvauja rinkimuose, žino apie etniniu pagrindu 
susidariusias partijas, dalyvauja jų veikloje, dvi informantės buvo ir yra 
išrinktos į savivaldybės Tarybą), kita vertus, tokie atsakymai gali būti nu-
lemti atrankos. 

Latvijoje tapatumas su Rusija, kaip ir Lietuvoje, taip pat svarbus. Tie 
rusai, kurie yra gimę Latvijoje, ypač vyresnės kartos informantai arba sen-
tikiai63, Latviją laiko savo tėvyne, tačiau tapatina save su Rusija, su rusais 
(laiko save rusais pagal etninę kilmę). Vyresnės kartos rusai, kurie gimė 
Rusijoje64, labiau tapatinasi su vieta Latvijoje, kurioje gyvena (net gatve), ir 
tam tikrą ryšį jaučia ne su pačia Rusija, o tam tikra vieta (pvz., Briansku, 
kuriame gyvena duktė su šeima). Dar viena vyresnės kartos atstovė65, gimu-
si Rusijoje, sako, kad Rusijos rusai ir Latvijos rusai skiriasi. Ji mano, kad 
Latvijos rusams yra padariusi įtaką latvių kultūra, jos nuomone, jie yra man-
dagesni. Ji artimų ryšių su giminėmis Rusijoje (jos brolis gyvena Volgogra-
de) nepalaiko ir nesilanko Rusijoje. 

Tie žmonės, kurie yra gimę Latvijoje, dažnai neturi ryšių su Rusija, ne-
turi draugų ar giminių Rusijoje, nejaučia ryšio su ta šalimi. Pavyzdžiui, 
vienam vidurinės kartos informantui, kuris yra tolimųjų reisų vairuotojas66, 
ryšys su Rusija siejamas tik per jo profesiją, kadangi paprastai jo reisas 
eina į Kazachstaną per Baltarusiją ir Rusiją. Kita vidurinės kartos atstovė67 
sako, kad ji yra rusė, nes gyvena Daugpilyje, kur vyrauja rusų tautybės 
žmonės (85 proc.), ir beveik visur, išskyrus darbo vietą, ji kalba rusiškai. 
Tačiau ji mano, kad Latvija yra jos gimtieji namai ir niekur iš tos šalies ji 
nenorėtų važiuoti; jos tėvai yra rusai iš Latvijos. Kita vidurinės kartos in-
formantė68, gimusi Rygoje, mano, kad yra pusiau rusė, pusiau latvė. Tai 
nieko neturi bendra su jos „šaknimis”, nes jos tėvas turi lenkiškas „šaknis”. 
Ji laiko save „Baltijos ruse” – nei rusė, nei latvė, kažkas per vidurį. Ji sako, 
kad nesijaučia „gryna” rusė, nes ji nemėgsta populiarios rusų kultūros, tačiau 
vis dėlto kažkas rusiško yra jos širdyje, o rusų kalba yra jos gimtoji kalba 
ir rusų literatūra jai labai artima, priimtina: 

 63 (LV_01_vyr_vyres_rus).
 64 (LV_03_mot_vyres_rus).
 65 (LV_10_mot_sen_rus).
 66 (LV_05_vyr_vid_rus).
 67 (LV_06_mot_vid_rus).
 68 (LV_02_mot_vid_rus).
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„Vėliau darbe kolegė paaiškino labai tiksliai, kas mes esame – mes esame 
žmonės, kurie laisvai kalba keliomis kalbomis, ir esame nei rusai, nei latviai. Ji 
sako: „Tu supranti, latviai tavęs nepriims, nes tu ne latvė, o rusai nepriims 
tavęs, nes tu ne saviškė. Tu esi viduryje tarp to ir tarp to.” Bet galime sakyti, 
kaip sakė Zadornovas (garsus rusų humoristas – Aut. past.): „Geriausias rusas 
yra Pabaltijo rusas.” Taigi aš esu Pabaltijo rusė (juokiasi).“ (LV_Aleksandra)

Informantas iš vidurinės kartos, gimęs Latvijoje, laiko save Latvijos ru-
su, kadangi jo tėvai yra rusai. Jis didžiuojasi rusų kultūra, bet jo socialiniai 
ryšiai Rusijoje yra labai silpni, todėl keliauti į ją jis nenori. Į klausimą, ką 
Rusija jam reiškia, jis atsakė:

„Rusija (pauzė) – tai tikriausiai mano protėvių tėvynė. Aš… Aš žiūriu visas 
Rusijos žinias. Jūs žinote, daugeliu atvejų posovietinėje erdvėje net mada, mada, 
ne tik rūbai, bet plačiąja prasme atėjo iš ten. <…> Turime suprasti, kad yra 
didelė kaimynė (kalba apie Rusiją – Aut. past.), kuri turi daug resursų, kuri turi 
daug daugiau galimybių negu Latvija. Kažkodėl Europa yra didesnis draugas. 
Aš kalbu apie Europą apskritai, aš nekalbu apie atskiras šalis, kurios kaip 
šakalai loja ar daro ką nors prieš Rusiją <…> Aš galvoju, kad mes turime 
draugiškai sugyventi su Rusija ir ne dėl to, kad mano protėviai yra iš ten, nes 
iš tiesų ten yra daug gerų dalykų. Ten yra Čehovas, ten yra Turgenevas, ten yra 
Puškinas, ten yra visa puokštė, kurią žino pasaulis. Ten yra Dostojevskis, ten 
yra Gogolis, jie yra iš ten, jūs suprantate.” (LV_Aleksejus Sergejevičius) 

Kalbant apie jaunosios kartos atstovus, net tie, kurie yra gimę ir gyvena 
Latvijoje, tapatina save su Rusija, jaučiasi šios šalies dalimi. Pavyzdžiui, 
informantė, kuri aplankė savo giminaičius iš mamos pusės Rusijoje, jautėsi 
labai komfortabiliai:

I.: Kuri šalis Jums artimesnė? Latvija ar Rusija?

R.: Kaip bebūtų, Rusija. Nors aš gimiau čia, bet prieš dvejus metus aš nuvažiavau 
į Rusiją ir paprasčiausiai jaučiausi gerai. Aš jaučiau sielos ramybę, bet čia aš 
truputį...aš jaučiuosi gerai, bet ne taip.

I: Nuo ko tai priklauso – nuo prigimties, nuo žmonių?

R.: Didžiąja dalimi nuo žmonių, taip. Aš labai nustebau, kad kai aš atvažiavau, 
aš buvau sutikta su šypsenomis, beveik su kriaukšle duonos, kaip tai daroma 
Rusijoje. Draugystė – tai kyla iš žmonių. Tai priklauso nuo daugelio dalykų. 
Čia, Latvijoje, tu nepakalbėsi su niekuo taip.

I.: O kokie latviai?

R.: Šaltakraujai. Visi skuba su savo problemomis, bandydami užsidirbti kuo 
daugiau pinigų. (LV_Alisa)

Taip pat galime pastebėti, kad jaunos kartos atstovai, net tie, kurie nie-
kada nėra buvę Rusijoje, sako, kad jiems didesnę įtaką yra padariusi rusų 
kultūra ir rusų bendruomenė negu latvių; jaučiasi, kad Rusija iš dalies yra 
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idealizuojama. Informantas svajoja aplankyti Rusiją, pakeliauti po šalį, ku-
rioje visi kalba rusiškai:

R: Kur? Ojojoj, tikriausiai pirmiausia kryptis būtų Maskva, Rusijos sostinė. 
Kitas miestas – Peterburgas, sako, kad tai labai gražus miestas, todėl aš norėčiau 
jį pamatyti. 

I: Bet Jūs norėtumėt aplankyti Rusiją, kad galėtumėt pamatyti architektūros 
paminklus, ar todėl, kad Jūs jaučiate kažkokį ryšį su ja? 

R: Ir viena, ir kita. Aš jaučiu ryšį, taip pat noriu pamatyti architektūros 
paminklus. Paprasčiausiai pakeliauti po šalį, kurioje viskas yra rusų kalba! Kur 
viskas labai skiriasi nuo tos vietos, kurioje mes dabar gyvename. (LV 
Katerina)

Kita vertus, yra ir priešingą nuomonę turinčių jaunųjų informantų. Vienas 
jauniausios kartos atstovas69 taip pat mato aiškius skirtumus tarp Rusijoje 
gyvenančių rusų ir rusų Latvijoje ir jis sakosi netapatina savęs su Rusijos 
rusais, bet su rusų, gyvenančių Latvijoje, bendruomene. Jis kalba apie Maskvą 
kaip apie purviną miestą, kuris visada bus svetimas, beje, toks pat svetimas, 
kaip ir Ryga. Jis mano, kad rusai Rusijoje labai specifiniai žmonės – šį teigi-
nį iliustruoja pateikdamas bendravimo su savo pusbroliu, gyvenančiu Mas-
kvoje, pavyzdį. 

Jauniausios kartos atstovė70 taip pat tapatina save su rusų bendruomene. 
Ji niekada nėra buvusi Rusijoje, bet ji jaučiasi dalimi rusų bendruomenės, 
ypač švenčiant Gegužės 9–ąją. Savo interviu ji apibūdina, ką Gegužės 9-oji 
reiškia rusams, net ir tiems, kurie nekariavo antihitlerinėje koalicijoje, ir 
pabrėžia šios datos svarbą:

I.: Pasakykite man, ką Rusija Jums reiškia ir ar Jūs jaučiate kokį ryšį su šita 
šalimi? 

R.: Taip, taip, taip. Aš jaučiu! Man Gegužės 9-oji yra svarbi diena, labai svarbi! 
Šią dieną aš jaučiu ryšį su rusais ir su Rusija. Šią dieną aš esu visada pakilios 
nuotaikos, kiekvienais metais aš einu prie paminklo (Pergalės paminklas sovietų 
armijos kariams Rygoje) ir visada nuo pat ryto iki vakaro, iki 22 valandos, kol 
fejerverkai iššauna, aš būnu ten. Aš bendrauju su veteranais, kurių liko labai 
nedaug, ir labai greitai nebebus su kuo pabendrauti ir paklausti, kaip viskas 
vyko. Ir, atrodo, būtina sugerti iš jų tai, ką jie gali papasakoti, kad vėliau aš tai 
galėčiau papasakoti savo anūkams, kaip viskas iš tikrųjų vyko. Nes istorija bus 
perrašinėjama tūkstantį ir vienąkart, bet remdamasis savo patirtimi, jų patirtimi, 
jų istorijomis, aš galėsiu pasakyti savo vaikams, kad štai kaip viskas vyko, 
būtent taip, o ne kitaip. Ir aš manau, kad tai didi diena, tai diena, kai visi rusai 
tampa vieningi, ir aš nežinau, kodėl Latvija taip blogai toleruoja į šią dieną 
<...> Turbūt dėl okupacijos, nes jie galvoja, kad jie visi buvo okupuoti, bet 

 69 (LV_12_vyr_jaun_rus).
 70 (LV_11_mot_jaun_rus).
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apskritai... aš nežinau, kodėl taip galvojama! To iš tikrųjų nebuvo! Dėka Rusijos, 
dėka pergalės mes gyvename, mes visi turime tai, ką turime. Latvija ir Ryga, ir 
mes visi esame dabar gyvi dėka jų, ir ačiū jiems už tai, ką jie padarė. Aš 
negaliu suprasti, kaip kas nors gali spjauti tokiems didiems žmonėms į veidą ir, 
pavyzdžiui...leisti tas eisenas... (LV Maša)

Kalbant apie rusų informantų, gyvenančių Latvijoje, dalyvavimą šalies 
pilietiniame ir politiniame gyvenime, kokybinio tyrimo duomenys parodė, 
kad apklausti rusai yra pilietiškai ir politiškai aktyvūs. Tiesa, tų rusų, kurie 
nėra Latvijos piliečiai, dalyvavimas šalies politiniame gyvenime yra apribo-
tas. Kai kurie apklaustieji, atstovaujantys viduriniajai ir jaunesniajai kartai, 
sakėsi71 dalyvauja politikoje ir yra politinės partijos nariai arba dalyvavo 
mitinguose prieš švietimo reformos įgyvendinimą Latvijoje72.

Išvados

ENRI-East tyrimas atskleidė, kad etniškumas ir etninis identitetas(-ai) yra 
svarbūs visų kartų apklaustiems rusams Lietuvoje ir Latvijoje. Pastebima, 
kad europinis, regioninis ir lokalus identitetai ir Lietuvoje, ir Latvijoje kin-
ta amžiaus grupėje, taip pat atsižvelgiant į laikotarpį, kada informantai arba 
jų šeima atvyko į šalį. Identitetai kinta atsižvelgiant ir į tai, ar informantas 
gimė Latvijoje ir Lietuvoje. 

Kalbant apie europinį identitetą atskirose amžiaus grupėse ir šalyse, Lie-
tuvoje jaunosios kartos atstovai (16–22 metai) labiau tapatinasi su Europos 
regionu, Europa, o viduriniosios (nuo 35 iki 50 metų) ir vyresnės kartos               
(65 metai ir vyresni) informantų tapatinimasis su Europos regionu ir Europa 
sunkiau apibendrinamas. Pastebima, kad Lietuvoje daugeliui apklaustųjų Eu-
ropa yra ne geografiškai suvokiamas regionas su savo mentalitetu ir kultūra, 
bet siejasi su ES institucijomis, t.y. vyrauja ne kultūrinis, bet politinis tapati-
nimasis su Europa. Latvijoje, skirtingai nei Lietuvoje, visų amžių informantai 
mažiau tapatinasi su Europa kaip kultūriniu regionu ir su ES kaip politiniu 
junginiu. Latvijos rusų tarpe stebimas stipresnis skeptiškumas ES atžvilgiu 
nei Lietuvoje. Kita vertus, panašiai kaip ir Lietuvoje, Latvijoje rusai pabrėžia 
naujai atsivėrusias platesnes studijų ir darbo galimybes ES. Dalis informantų 
rusų Latvijoje tapatinasi su Europa, bet kartu tapatinasi ir su Rusija, nes kul-
tūriškai ji laikoma Europos rytine dalimi. Latvijoje, skirtingai nei Lietuvoje, 
interviu metu atsiskleidė dar viena dimensija, kuri turėjo įtakos informantų 
svarstymams, tai – rusų pilietinis statusas Latvijoje (Latvijos pilietis ir Latvi-
jos nepilietis). Latvijos ir Lietuvos rusų „euroskeptiškumo“ argumentai, klau-

 71 (LV_2_mot_vid_rus; LV_06_mot_vid_rus; LV_08_vyr_vid_rus; LV_12_vyr_jaun_rus).
 72 (LV_06_mot_vid_rus; LV_11_mot_jaun_rus).
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siant apie tapatinimąsi su ES, skiriasi. Latvijoje jie susiję su specifiniu nepi-
liečio statusu ir rusų padėtimi daugumos visuomenėje, Latvijai įstojus į ES 
(pvz., nepiliečiams sunku keliauti), o Lietuvoje jie labiau atliepia daugumos 
visuomenės lūkesčius ir problemas, nėra specifinių, susijusių su etninių ma-
žumų (rusų) padėtimi visuomenėje, problemų. 

Analizuojant lokalų ir regioninį identitetus Lietuvoje ir Latvijoje pastebi-
ma, kad Latvijoje visose apklaustųjų kartose (jaunesnėje, vidurinėje ir vyres-
nėje) vyrauja labai ryškus lokalus identitetas. Informantai tapatinasi net su 
gatve, kurioje gyvena, taip pat su miestu, regionu ar šalimi – Latvija. Net ir 
tie nepiliečiai, kurie yra gimę Latvijoje, turi lokalų identitetą (tapatinasi su 
šalimi, vieta, kurioje gyvena) ir nesitapatina su Rusija (neturi regioninio iden-
titeto). Jaunesnės kartos atstovai rusai, gimę Latvijoje (kaip ir Lietuvoje), 
turi stipresnį lokalų identitetą – šalį, kurioje gyvena, laiko savo tėvyne, bet 
jaučia tapatumą Rusijai kultūriškai (kalba, religija, literatūra). Dažnas įvardi-
ja, kad vis dar mąsto rusiškai, nors gerai moka latvių kalbą. Visų kartų ap-
klausti Latvijos rusai, net ir tie, kurie yra gimę ne Latvijoje, o Rusijoje, laiko 
Latviją savo namais ir dažnai nejaučia jokių sentimentų Rusijai. Lietuvoje, 
kalbant apie lokalų ir regioninį identitetus, skirtumai labiau pastebimi ne am-
žiaus grupėje, o tarp tų, kurie gimę Lietuvoje, ir tų, kurie gimę užsienyje: 
apklaustieji iš jaunesnės ir vidurinės kartos, kurie yra gimę Lietuvoje, labiau 
save tapatina su Lietuva (vyrauja lokalus identitetas) nei su Rusija. Kita ver-
tus, pastebėta, kad stipresnį kultūrinį ryšį su Rusija jaučia tie, kurie lankė 
darželį arba vidurinę mokyklą rusų dėstomąja kalba. Vyresni informantai, 
gimę Rusijoje, turi stipresnį lokalų nei nacionalinį identitetą, pavyzdžiui, labiau 
tapatinasi ne su visa Lietuva, bet su miestu (Vilniumi), kuriame gyvena, laiko 
Vilnių savo gimtaisiais namais (tėvyne įvardija ne šalį, o miestą). 

Kalbant apie rusų patiriamas diskriminacines patirtis arba įtampas tarp 
etninės mažumos ir daugumos visuomenės, vyresnėje informantų grupėje jos 
daugiau susijusios su kalba (latvių ir lietuvių kalbos nemokėjimu). Latvijo-
je etninė įtampa tarp informantų jaučiama daug stipriau, ypač kasdieniame 
gyvenime – viena iš pagrindinių priežasčių laikoma Latvijos etnopolitika 
(Pilietybės, Švietimo įstatymai). Labiau diskriminuojami jaučiasi tie, kurie 
neturi Latvijos pilietybės ir nėra praėję natūralizacijos proceso. Kita vertus, 
teigiama, kad etninės įtampos ir etninis nepakantumas, nukreiptas prieš rusus 
(ypač Latvijoje), šiomis dienomis, palyginti su situacija 1991 m., slūgsta. 
Tai patvirtina ir kiekybinio ENRI-VIS tyrimo duomenys, parodę, kad tiek 
Latvijoje, tiek Lietuvoje etninės mažumos aktualesnėmis laiko ne etniniu, 
bet socialiniu pagrindu vykstančias įtampas visuomenėje.

Lietuvoje tapatinantis su Rusija ryškių skirtumų amžiaus grupėse nėra. 
Visų kartų atstovai jaučia ryšį su Rusija. Jie tapatinasi su Rusija (kaip su 
regionu) arba šalimis, kuriose vyrauja rusų/slavų kalbos (Ukraina, Lenkija, 
Baltarusija, Slovakija), nes apibūdina save kaip „rusakalbius“ ne Rusijos 
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gyventojus. Ši tendencija labiau atsiskleidė biografinių interviu metu su Lie-
tuvoje gyvenančiais jaunais rusais. Tačiau jauni rusai Lietuvoje išreiškė di-
desnį nei Latvijoje norą emigruoti. Kita vertus, jaunesniosios kartos atstovai 
labiau tapatinasi ne su šalimi (geografiškai), bet su rusų kultūra. Iš dalies 
galime teigti, kad vyriausios kartos informantai labiau jaučia ryšį ne su 
dabartine Rusijos Federacija, bet su Sovietų Sąjungos kultūra, kuri turėjo 
įtakos žmonėms, jų mentalitetui, kultūriniams papročiams. Taip teigė ir ke-
letas jaunosios kartos informantų. 

Latvijoje tapatumas su Rusija, kaip ir Lietuvoje, taip pat ryškus. Tie 
informantai (ypač vyresnės kartos) rusai, kurie gimė Latvijoje arba yra sen-
tikiai, Latviją laiko savo tėvyne, tačiau tapatinasi su Rusija pagal etninę 
kilmę. Vyresnės kartos rusai, kurie gimė Rusijoje, turi stipresnį lokalų iden-
titetą tiek Latvijoje (vieta, kurioje gyvena), tiek Rusijoje (vieta, kurioje gy-
vena giminės). Tie, kurie yra gimę Latvijoje ir neturi giminių Rusijoje, šiai 
šaliai sentimentų nejaučia. Kalbant apie jaunosios kartos informantus, net ir 
tie, kurie yra gimę ir gyvena Latvijoje, tapatina save su Rusija, jaučiasi šios 
šalies dalimi. Lietuvoje, palyginti su Latvija, Rusija, jos kultūra visų kartų 
informantų labiau idealizuojama, o Latvijoje informantai dažniau remiasi 
asmeninėmis patirtimis. 

Kokybiniame tyrime dalyvavę informantai (ypač Lietuvoje) yra pilietiškai 
(vadovauja ir dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje) ir politiškai 
(dalyvauja miesto savivaldoje kaip atstovai) aktyvūs. Žinoma, ši tendencija 
gali būti nulemta informantų atrankos. Latvijoje interviu duomenys parodė, 
kad, skirtingai nei Lietuvoje, rusų pilietinis ir politinis aktyvumas pasireiškia 
dalyvavimu protestuose, mitinguose (pvz., prieš Latvijos švietimo reformą). 

Apibendrinus tyrimo duomenis galima sakyti, kad atsižvelgiant į infor-
mantų diskriminacines patirtis ir suvokimus visų kartų grupėse, Lietuvoje 
labiau nei Latvijoje rusai yra integravęsi į Lietuvos visuomenę. Taip pat 
matome, kad panašiai kaip ir Latvijoje jaunimas daugiau tapatinasi ir su 
Europos regionu, Europa. Tačiau nepaisant šalyse ir tarp kartų vyraujančių 
identitetų skirtumų ir diskriminacinės patirties, vienintelis dalykas, kuris 
jungia įvairaus amžiaus informantus ir Lietuvoje, ir Latvijoje, – tai tapati-
nimasis su Rusijos istorija (ypač jos traktavimo, interpretavimo vieningumas). 
Svarbu atkreipti dėmesį į Rusijos pergalės Antrajame pasauliniame kare ir 
Gegužės 9-osios svarbą visų kartų rusų savimonėje. Gegužės 9-osios šven-
tės svarba ir Latvijoje, ir Lietuvoje rodo, kad rusų etninės grupės (mažumos) 
ir lietuvių bei latvių daugumos suvokimas (kultūrinis, istorinis) yra parale-
linis ir neturi sąlyčio taškų. Gali būti, kad istorijos interpretavimo bendrumas 
rusų etninėje grupėje tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje yra vienintelis skirtumo 
ir kitoniškumo nuo lietuvių ir latvių etninės daugumos ženklas rusų identi-
tete, o kartu ir tapatinimosi su savo etnine grupe ženklas. 
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russians in Lithuania and Latvia: the Interaction                
of European, regional and Local Identities

Monika Frėjutė-Rakauskienė
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social research Centre, vilnius 

S u m m a r y :  The author analyses the data accumulated in the international collaborative 
research project “ENRI-East: Interplay of European, National and Regional Identities: Nations 
between States along the New Eastern Borders of the European Union” (2008–2011). The main 
sources of data are in-depth biographical interviews that were conducted by the author with in-
formants of Russian origin in Vilnius (Lithuania) and biographical interviews (applying the same 
methodology) conducted with Russians in Latvia by researchers of Baltic Institute of Social Sci-
ences (Riga). The author aims to compare how informants of Russian origin in Lithuania and La-
tvia construct their European, regional and local identities. The author analyses how informants 
of different age groups perceive their ethnicity, discusses if they identify with their country of 
residence, what are their connections with Russia, and their perceptions of the European Union. 
Data analysis revealed that ethnicity and ethnic identity is important for the surveyed Russians of 
all age groups in both countries. It is argued that the European, regional and local identities of the 
Russian informants in Lithuania and Latvia vary in accordance with age, when they immigrated 
to their adopted country and their place of birth, that is whether they were born in Lithuania or 
Latvia or abroad. 

k e y w o r d s :  russians in lithuania and latvia, ethnicity, identity.
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Etninio identiteto paieškos: 
Vilniaus baltarusių atvejis

Kristina Šliavaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

S a n t r a u k a :  Šiame straipsnyje analizuojami tarptautinio projekto metu atlikti kokybi-
niai interviu su Vilniuje gyvenančiais baltarusiais. Autorę domina, kaip skirtingų kartų informan-
tai konstruoja savo etninę tapatybę, kokie pagrindiniai baltarusiškojo identiteto elementai, ko-
kiais kriterijais remiantis brėžiamos ribos tarp „mes“ ir „jie“ (Barth 1970). Tiek baltarusių kalba, 
tiek kilmė buvo svarbūs baltarusiškojo identiteto elementai, tačiau sykiu nebūtini, subjektyviai 
pasirenkami. Vilnius kaip vieta ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos interpretacijos 
buvo svarbios informantams konstruojant baltarusiškąjį identitetą. Teigiama, jog analizuojamas 
atvejis patvirtina teorines prieigas, kurios etninį identitetą traktuoja kaip pasirinktinį, o etnišku-
mą kaip socialinį ir kultūrinį konstruktą. 

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  etniškumas, identitetas, istorija, baltarusiai. 

Įžanga

„Aš girdžiu, kaip pirmame aukšte vyras kalba baltarusiškai. Aš sakau: „Ar jūs 
baltarusis?“ Jis: „Aš ne baltarusis, aš lenkas.“ Aš sakau: „Bet jūs ką tik kalbėjote 
baltarusiškai.“ Jis: „Tai nebuvo baltarusių kalba, tai mano vietinis dialektas.“ 
Reikalas tas, kad jei kokiame nors kaime paklausite, kas gyvena tame name, jie 
atsakys – lenkas arba pasakys – rusas. Bet tie žmonės juk baltarusiai. <...> 
Kitas atvejis – mano giminės gyvena Kaliningrado regione. Vyriausias jų sūnus 
tvirtina, kad jei jo tėvai yra iš Baltarusijos, tai reiškia, kad jis baltarusis. 
Vidurinis sūnus sako – koks aš baltarusas, aš gimiau Rusijoje ir gyvenu Rusijoje. 
Aš rusas. O trečias sūnus sako – atleiskite, bet mano seneliai buvo lenkai, aš 
lenkas. Tad išeina, kad trys broliai ir trys skirtingos tautybės.“ (informantas N)

Baltarusiai yra viena iš gausiausių Lietuvoje gyvenančių etninių grupių, 
su lietuviais turėjusi ilgą bendrą istoriją, baltarusiai paliko milžinišką kultū-
rinį palikimą Lietuvos miestuose (Potašenko 2009). Vilnius istoriškai buvo 
svarbus kultūrinis centras baltarusiams (Bumblauskas 2000; Čepaitienė 2008; 
Potašenko 2009). Pavyzdžiui, baltarusių tautos atgimimui svarbus laikraštis 
Naša Niva XX a. pradžioje ir vėliau buvo leidžiamas Vilniuje1. Vilnius ne 

 1 About Nasha Niva newspaper,  http://www.nn.by/?c=sp&i=8 (žiūrėta  2010 03 17). 
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mažiau svarbus baltarusių kultūrai ir šiandien. Vilniuje nuo 1994 m. veikia 
baltarusių Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla. Vilniaus pedagoginiame 
universitete įkurtas „Baltarusių kalbos, literatūros ir etnokultūros centras“. 
Svarbus baltarusių kultūros židinys šiandieniniame Vilniuje – Europos hu-
manitarinis universitetas, kuris Baltarusijos valdžios buvo uždarytas Mins-
ke 1992 m., tačiau įsikūrė Vilniuje 2004-aisiais2. Baltarusiškos sekmadie-
ninės mokyklos veikia Klaipėdoje, Visagine. Vilniuje veikia baltarusių 
kultūrinės organizacijos, siekiančios plėtoti ir populiarinti baltarusių kultū-
rą: Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas, Gudų kultūros 
draugija Lietuvoje, baltarusių sąjunga „Siabryna“, Vilniaus baltarusių poli-
tinių kalinių ir tremtinių bendrija ir kt. Kai kurių Vilniuje įsikūrusių balta-
rusiškų organizacijų darbo kryptis – plėtoti demokratiją pačioje Baltarusi-
joje. Tačiau galima teigti, kad Lietuvos baltarusiai yra savotiškai „nemato-
mi“ šiandieninėje Lietuvoje, t.y. jų lyderiai yra mažai žinomi visuomenėje, 
politikoje. 

2008–2011 m. Lietuvos socialinių tyrimų centras dalyvavo tarptautiniame 
moksliniame projekte ,,ENRI-East: Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių 
tapatybių sąsajos: tautos tarp valstybių prie naujųjų rytinių ES sienų“3. Šio 
projekto metu buvo atliekami kokybiniai ir kiekybiniai tam tikrų etninių 
mažumų skirtingose šalyse tyrimai. Viena iš tokių grupių Lietuvoje buvo 
baltarusiai. Šio straipsnio autorė 2010 m. liepą – spalį  atliko 11 giluminių 
biografinio pobūdžio interviu su Vilniuje gyvenančiais baltarusiais. Infor-
mantai buvo atrenkami bei interviu buvo atliekami vadovaujantis projekto 
koordinatorių parengtomis gairėmis4. Interviu buvo imami iš trijų kartų at-
stovų – gimusių jau nepriklausomoje Lietuvoje (16–22 metų amžiaus infor-

 2 About EHU,   http://en.ehu.lt/about/ (žiūrėta 2011 07 08).
 3 ENRI-East (Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos tarp 

valstybių prie naujųjų rytinių ES sienų, www.enri-east.net) – tai tarptautinis mokslinių 
tyrimų projektas, įgyvendintas 2008–2011 m. vienuolikos komandų konsorciumo. Šiame 
projekte kaip partneriai dalyvavo mokslinės institucijos iš Anglijos, Slovakijos, Austrijos, 
Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Koordinatorius – Vienos 
moderniųjų studijų instituto Lyginamųjų eurazijos studijų ir tyrimų centras (www.ihs.ac.at/
ceass). Projektas buvo finansuojamas pagal Europos Sąjungos 7-ąją bendrąją programą 
FP7-SSH. Sutarties numeris #217227.     
ENRI-East (European, National and Regional Identities: Nations between the States along 
the new Eastern Borders of the European Union, www.enri-east.net) is an international 
research project implemented in 2008-2011 by a consortium of 11 teams and coordinated 
by the CEASS-Center at the IHS-Vienna (www.ihs.ac.at/ceass). The project was primarily 
funded by the European Union’s Seventh framework Programme under an FP7-SSH Grant 
Agreement #217227.       

 4 Manual for Qualitative Biographical In-Depth Interviews. Proposed and developed by a 
task-force: Professor Claire Wallace (head), dr. Lyudmila Nurse, dr. Natalia Waechter, dr. 
Alexander Chvorostov. July 2010. 
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mantai), viduriniosios kartos (35–50 metų amžiaus, t.y. augę sovietmečiu) 
ir vyriausios kartos (kuriems daugiau kaip 65 metai). Svarbiausias kriterijus 
informantų atrankoje buvo jų etninė tapatybė, t.y. informantai turėjo tapa-
tintis su baltarusių etnine grupe. Interviu klausimai apėmė informantų gy-
venimo istorijas, buvo teiraujamasi apie jų etninį, tautinį, regioninį ir euro-
pinį identitetą, kalbų vartojimą, religines praktikas, ryšius su kilmės šalimi 
ir su Lietuva. Siekiant išsiaiškinti regioninį identitetą, buvo pasitelkiama 
Europos žemėlapio kopija ir informanto prašoma pažymėti eilės tvarka tris 
vietas/regionus, kurie jam/jai svarbūs, su kuriais tapatinasi. Būtina pabrėžti, 
jog visi interviu buvo atlikti su Vilniuje gyvenančiais baltarusiais. Kai kurie 
informantai į Vilnių atvyko gyventi sovietmečiu, kitų šeimų istorija Vilniu-
je siekia XX a. pradžią ar dar ankstesnius laikus. Siekiant užtikrinti infor-
mantų anonimiškumą, visų šiame tekste cituojamų informantų vardai yra 
pakeisti. 

Analizuodama interviu autorė siekė išsiaiškinti, kaip informantai kons-
truoja savo etninį identitetą, kokie pagrindiniai baltarusiškojo tapatumo ele-
mentai. Kaip skirtingų kartų informantai konstruoja savo etninį identitetą? 
Apie ką informantai kalba, kokius aspektus pabrėžia teigdami, jog jie yra 
baltarusiai, arba neigdami savo ar kitų baltarusiškąją tapatybę? Sykiu teigia-
ma, kad analizuojamas atvejis(-ai) leidžia diskutuoti ir teoriniais klausimais 
apie etniškumą, etninį identitetą. 

Teorinis pagrindas ir sąvokos

Mokslininkai, tyrinėdami lietuvių tapatybės klausimus, diskutuoja dėl tokių 
terminų kaip tapatybė ir identitetas. Antropologo Vyčio Čiubrinsko teigimu, 
Lietuvos socialiniuose ir humanitariniuose moksluose ši terminija nėra nu-
sistovėjusi ir dažnai sinonimiškai vartojamos tiek tapatybės, tiek identiteto 
sąvokos (Čiubrinskas 2008: 7). Teigiama, kad identitetas yra platesnė sąvo-
ka, kuri gali būti apibrėžiama „ne tik kaip tapatinimasis (angl. same-ness), 
bet ir būtinai gretinama su terminu skirtumas (angl. difference), skirtumo 
darymas (angl.making of difference) bei su sąvoka kitoniškumas (angl. other-
ness)“ (Čiubrinskas 2008: 7). Šiame tekste kaip pagrindinis terminas bus 
vartojamas identitetas, kadangi tyrimo metu autorei buvo svarbu išsiaiškin-
ti, kaip informantai brėžia ribas tarp „savos“ ir „kitų“ etninių grupių (Barth 
1970). Kita vertus, tapatumo ir identiteto sąvokos kai kuriais atvejais bus 
vartojamos sinonimiškai.

Baltarusiai yra mažai tyrinėta etninė grupė šiandieninėje Lietuvoje. So-
ciologai analizuoja tokius klausimus kaip etninių mažumų integracija į Lie-
tuvos visuomenę (Beresnevičiūtė 2005), asimiliacijos procesai (Leončikas 
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2007), tačiau šiose studijose kalbama apie bendras tendencijas, neišskiriant 
baltarusių kaip atskiros grupės. Istorikai ir sociologai tyrinėjo etninių grupių 
(lenkų, baltarusių, rusų, kitų) istorinę atmintį, požiūrius į istorinį paveldą 
(žr., pvz., Bumblauskas 2000; Čepaitienė 2008; Šutinienė 2008 ir kt.).

Baltarusijoje gyvenančių baltarusių tautinio identiteto klausimai yra ana-
lizuoti užsienio ir vietos mokslininkų (žr., pvz., Ioffe 2003; Pranevičiūtė 2007; 
Titarenko 2007 ir kt.). Autoriai diskutuoja, kas yra būdinga baltarusiškajam 
identitetui, kokie tautiniai simboliai, mitai, kultūriniai ar politiniai elementai 
vienija šią tautą. Grigory Ioffe tyrinėja Baltarusijos baltarusių tautinio iden-
titeto elementus (kalba, religija, istorija ir kt.) ir išskiria du šiandieninėje 
Baltarusijoje egzistuojančius baltarusiškojo tautinio identiteto konstruktus: 
prosovietinį ir provakarietišką (Ioffe 2003). Pirmajam – prosovietiniam – bū-
dingas sovietmečio tam tikrų temų eksploatavimas, pavyzdžiui, baltarusių 
partizanų kovos prieš Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metu, sovietmečiu 
populiarios muzikos grupės ir pan. (Ioffe 2003: 1259). Antrajam – provaka-
rietiškam – konstruktui, pasak autoriaus, atstovauja Baltarusijos nacionalinio 
fronto lyderiai ir kai kurie intelektualai; šiame modelyje yra pabrėžiamos 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir baltarusių valstybingumo są-
sajos (Ioffe 2003: 1260). 

Larisa Titarenko (2007) teigia, jog šiandieninėje Baltarusijoje egzistuoja 
du skirtingi politiniai projektai, kurie skirtingai konceptualizuoja/apibrėžia 
baltarusių tautinį identitetą. Pirmąjį iš jų autorė apibūdina kaip oficialų/režimo 
ideologų projektą. Šios perspektyvos sekėjai/propaguotojai vartoja ne tautos/
etninės grupės, o „visų Baltarusijos žmonių“ sampratą ir baltarusį apibūdina 
kaip žmogų, kuriam būdingos tokios savybės kaip patriotiškumas, darbštumas, 
internacionalizmas, pabrėžia heroišką baltarusių dalyvavimą Antrajame pa-
sauliniame kare kovojant su Vokietija (Titarenko 2007: 81-83). Kitą politinį 
projektą/perspektyvą, pasak L.Titarenko, reprezentuoja baltarusių atgimimo 
sąjūdis ir Baltarusijos nacionalinis frontas (Belarus National Front). Šioje 
perspektyvoje baltarusių identitetas yra siejamas su baltarusių kalba, baltarusių 
kultūra, pabrėžiama Vilniaus miesto svarba baltarusių tautai (Titarenko                
2007: 83 su nuoroda į Dubavec 2005). Ši pozicija buvo propaguojama ir emi-
gravusių Baltarusijos lyderių (Titarenko 2007 su nuoroda į Zaprudnik 2003). 

Lietuvos mokslininkė Jovita Pranevičiūtė (2007) analizuoja vidinius ir 
išorinius Baltarusijos baltarusių tautinio identiteto formavimo veiksnius. Kal-
bėdama apie vidinius veiksnius autorė visų pirma analizuoja istorijos inter-
pretacijas, o išorinius – Baltarusijos ir Rusijos valstybių ryšius. Mokslininkės 
teigimu, šiandieninėje Baltarusijoje dominuoja Antrojo pasaulinio karo kovų 
ir sovietinio laikotarpio aukštinimas, kurį palaiko ir sėkmingai įtvirtino          
A.Lukašenka ir oficialioji valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lai-
kotarpis, kaip alternatyvi Baltarusijos istorijos vizija, yra pabrėžiamas opo-
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zicijos atstovų, tačiau jų balsai yra daug mažiau girdimi (Pranevičiūtė 2007: 
184-189). Autorė pabrėžia ekonominio stabilumo svarbą Baltarusijos žmo-
nėms, Rusijos vaidmenį šalies ekonomikos raidoje ir pragmatinių veiksnių 
įtaką baltarusių tautinio identiteto formavimui (Pranevičiūtė 2007). 

Baltarusijos mokslininkas Viačeslavas Nosevičius (Носевич 2009) tyrinė-
jo, kokie istoriniai laikotarpiai (sovietmetis ir jo kultūrinis palikimas ar Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas) yra svarbūs konstruojant tautinį 
identitetą skirtingoms Baltarusijos gyventojų grupėms. V.Nosevičiaus teigimu, 
romantizuotas požiūris į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimą yra 
būdingesnis inteligentijai ir jaunajai baltarusių kartai, o dabartinė šalies val-
džia labiau linkusi ieškoti baltarusiams svarbių simbolių ir istorinių įvykių 
sovietiniame laikotarpyje. Autorius teigia, jog Baltarusijoje istorijos interpre-
tacijos turi politinį atspalvį ir yra svarbios rinkimų metu (Носевич 2009). 

Etniškumas, etninis identitetas, etninės mažumos–daugumos santykiai yra 
populiarūs socialinių mokslų tyrimo objektai. Socialiniuose moksluose iš-
skiriamos kelios kryptys/požiūriai į etniškumą. Helena Lindholm teorinėje 
apžvalgoje, skirtoje etniškumo ir nacionalizmo konceptualizavimui, sociali-
niuose moksluose priešpastato kultūrinę (angl. culturalism) ir konstruktyvis-
tinę (angl. constructivism) perspektyvas (Lindholm 1993). Intepretuojant 
etninį identitetą, etniškumą iš vadinamosios kultūrinės krypties pozicijų, 
etniškumas yra suvokiamas kaip objektyvi savybė/duotybė, kuriam būdinga 
tam tikra kalba, religija, teritorija, tradicijos ir pan. (Lindholm 1993). Kons-
truktyvistai gi teigia, kad priklausymas tam tikrai etninei grupei yra pagrįs-
tas subjektyviu individo pasirinkimu ir tokie etniškumo ženklai kaip kalba, 
religija, kilmė yra subjektyviai individų siejami su viena ar kita etnine gru-
pe (Lindholm 1993, cituodama Hobsbawm 1991). Autoriai pabrėžia subjek-
tyvaus pasirinkimo aspektą, t.y. pats individas pasirenka etninę priklauso-
mybę (Lindholm 1993). Tačiau Lindholm pabrėžia, kad „vos tik etninis 
tapatumas tampa įtvirtintu, jis tampa absoliučiu, esminiu ir pirmapradžiu 
pačiai etninei grupei“5 (Lindholm 1993: 12). Šis subjektyvaus priskyrimo 
etninei grupei aspektas yra svarbus kalbant apie baltarusių Lietuvoje etninį 
identitetą, kadangi, kaip matysime, subjektyvus pasirinkimas buvo esminis 
informantams konstruojant savo etninę tapatybę. 

Suvokiant etniškumą, save priskiriant tam tikrai grupei esminis yra „mes“ 
ir „jie“ santykis bei kultūriniai ryšiai (Eriksen 1993). Thomas Hylland Erik-
sen pabrėžia stereotipų svarbą konstruojant etnines ribas ir sykiu dar sykį 
primena, jog „etniškumas gali būti kintantis ir neapibrėžtas socialinio gyve-
nimo aspektas ir tam tikru laipsniu manipuliuojamas pačių veikėjų“ (Eriksen 
1993: 31). Eriksen pabrėžia etninio identiteto situacinį aspektą ir teigia, kad 

 5 Straipsnyje pateiktos užsienio autorių citatos yra išverstos iš anglų kalbos autorės.
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kai kurių individų (pvz., antrosios kartos imigrantų) etninio identiteto nega-
lima įvardyti be abejonių, t.y. jų priklausomybė vienai ar kitai grupei gali 
būti kvestionuojama arba jie gali jaustis priklausantys kelioms grupėms ir 
tokiu būdu šie individai „sujaukia tikslią etninės klasifikacijos sistemą“ (Erik-
sen 1993: 62). Pasitelkęs antropologo Victor Turner terminiją, T.H.Eriksen 
šiuos žmones apibūdina kaip nepriklausančius nė vienai grupei, esančius 
tarp (angl. betwixt and between) (Eriksen 1993: 62). T.H.Eriksen teigia, kad 
kaip mes interpretuosime šiuos atvejus, priklauso tik nuo mūsų perspektyvos. 
Pavyzdžiui, antrosios kartos imigrantai gali būti matomi kaip tam tikros 
„anomalijos“, nė vienoje grupėje nesijaučiantys „savais“, kita vertus, šie 
žmonės gali būti matomi kaip kultūriniai tarpininkai (Eriksen 1993: 65 su 
nuoroda į Paine 1971). 

Vienas žinomiausių, jau klasika tapusių antropologinių teorinių darbų, 
skirtų etniškumo konceptualizavimui, yra norvegų mokslininko Fredrik Barth 
tekstas, publikuotas XX a. antroje pusėje. F.Barth teigimu, tyrinėjant grupės 
identitetą, pats svarbiausias dalykas yra etninė riba (angl. ethnic boundary), 
konstruojama tarp grupių, o ne kultūrinis turinys, t.y. ne kultūriniai tam tikros 
grupės bruožai (Barth 1970: 15). Etnines ribas F.Barth apibūdina kaip socia-
lines (o ne teritorines) ribas (Barth 1970: 15). F.Barth teigimu, „jei kontak-
tuodami su kitais grupės nariais išlaiko savo identitetą, tai rodo tam tikrus 
narystės kriterijus ir įtraukimo/priklausymo bei atskyrimo būdus“ (Barth 
1970: 15). Interviu su Vilniuje gyvenančiais baltarusiais analizė parodė, jog 
konstruojamos ribos dažnai buvo kintančios, neapibrėžtos ir dažnai jos buvo 
paneigiamos pačių informantų.

Daugelis tyrinėtojų pabrėžia etninio identiteto kintamumą, neapibrėžtumą. 
Joane Nagel aptaria įvairius etniškumo, etninio identiteto konstravimo as-
pektus, teorines prieigas ir kalba apie besikeičiančius (angl. shifting), situa-
cinius etniškumo bruožus (Nagel 1994: 153). Tačiau autorė teigia, jog kalbant 
apie etniškumą kaip apie asmeninį/individualų pasirinkimą, negalime pamirš-
ti, kad pasirinkimui visada turi įtakos struktūra, t.y. mūsų pasirinkimai yra 
veikiami egzistuojančių galimybių rinktis (Nagel 1994: 156). Plėtodama 
F.Barth etninių ribų teoriją ir kalbėdama apie kultūros ir etninių ribų santy-
kį, Nagel teigia, jog „ribos atsako į klausimą: kas mes esame? Kultūra su-
teikia etniškumo turinį ir reikšmę; ji įprasmina ir padaro etnines ribas au-
tentiškomis pasitelkdama istoriją, ideologiją, simbolius, reikšmių sistemą“ 
(Nagel 1994: 162). J.Nagel teigimu, grupės konstruoja ne tik ribas tarp 
„savo“ ir „svetimo“, bet nuolat vyksta ir etninės kultūros konstravimas bei 
perkonstravimas, kai vieni elementai tampa ne tokie svarbūs, atsiranda nau-
jų elementų ir pan. (Nagel 1994: 162). Sociologas Jimy M.Sanders taip pat 
pabrėžia, jog etninis identitetas kinta atsižvelgiant į laikotarpį ir socialinį 
kontekstą (Sanders 2002: 328).
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Gerd Bauman (2000) savo studijoje apie daugiaetninę bendruomenę vie-
name iš Londono rajonų konceptualizuoja etniškumą tokiame kontekste. Jo 
teigimu, klaidinga yra susieti etninę grupę su apibrėžta kultūra, kadangi tai 
pačiai grupei/bendruomenei gali būti būdingos skirtingos kultūros. G.Bauman 
teigia, kad susiejant tam tikrą bendruomenę/etninę grupę su apibrėžta kultūra, 
tyrėjai labai lengvai gali supaprastinti kompleksišką socialinę realybę tokias 
teiginiais kaip „kultūra = bendruomenė = etninis tapatumas = gamta = kultū-
ra“ (Bauman 2000: 17). Tad G.Bauman teigimu, norėdami apibrėžti realiai 
vykstančius procesus, mes turime kalbėti apie „kultūros kūrimą“ (angl. making 
culture), o ne „kultūros turėjimą“ (angl. having culture) (Bauman 2000: 6). 
Ši „kultūros kūrimo“ kasdienybėje samprata yra labai svarbi analizuojant 
baltarusių etninio tapatumo elementus. 

Thomas M.Wilson ir Hastings Donnan tyrinėja paribio/pasienio gyvento-
jų tapatumus (angl. border identities). Tačiau ribas/sienas autoriai apibūdina 
ne tik kaip fiziškai egzistuojančias kliūtis, o kaip „kompleksiškus ir daugia-
aspekčius reiškinius, kurie yra įvairiai išreiškiami ir interpretuojami skirtin-
gose erdvėse ir skirtingais laikais“ (Wilson ir Donnan 2000: 12). T.M.Wilson 
ir H.Donnan kalba apie skirtingas sienų/ribų interpretacijas, skirtingas joms 
priskiriamas reikšmes ir apie tokių sienų/ribų kvestionavimą (Wilson ir Don-
nan 2000: 21). Manyčiau, kad šios autorių įžvalgos galėtų būti taikomos ne 
tik sienoms tarp valstybių, bet ir „riboms“ tarp etninių grupių, t.y. kaip ma-
tysime interviu su baltarusiais atveju, šioms riboms yra priskiriamos skirtingos 
reikšmės, jos dažnai yra kvestionuojamos. Kita vertus, Lietuvos baltarusiai 
gyvena pasienyje, šalia Baltarusijos. Ką jiems reiškia šios dvi šalys, t.y. Lie-
tuva ir Baltarusija? Kuri iš jų yra įvardijama kaip tėvynė? Šie klausimai yra 
svarbūs analizuojant informantų etninę tapatybę. Panašius klausimus kelia 
paribio bendruomenes tyrinėjantys mokslininkai. Pavyzdžiui, Laura Assmuth 
tyrinėjo Estijos–Rusijos ir Latvijos–Rusijos pasienio bendruomenes ir po So-
vietų Sąjungos subyrėjimo pakitusių politinių valstybės sienų kaitos įtaką 
kasdieniam pasienio gyventojų gyvenimui. L.Assmuth analizuoja tyrimo me-
džiagą diskutuodama, kaip paribio gyventojai supranta etniškumą, ar etnišku-
mas yra svarbus jų kasdienybėje, kaip ir kada yra politizuojama kalba ir 
etninis tapatumas (Assmuth 2009; Assmuth n.d.).

Etniškumo mobilizavime, tautiniuose diskursuose labai dažnai ypatingą 
reikšmę įgija istorijos interpretacijos. E.H.Eriksen pabrėžia, jog skirtingai nei 
istorikams, socialinių mokslų atstovams ir antropologams svarbiausia yra ne 
informantų pateikiamų istorinių faktų, atsiminimų tikslumas, teisingumas, o 
veikiau tai, kaip istorija, istoriniai pasakojimai yra pasitelkiami konstruojant 
identitetą ar politikoje, siekiant tam tikrų tikslų (Eriksen 1993: 72). Elizabeth 
Tonkin teigimu, „mes formuojame savo ateitį pagal praeities patirtis – ar ką 
mes suvokiame kaip praeities patirtis – ir pristatydami, kokia buvo praeitis, 
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mes piešiame socialinį portretą, modelį, į kurį mes turime orientuotis, kažko 
siekdami ar atsisakydami“ (Tonkin 1995: 1). Tad, autorės teigimu, praeities 
reprezentacijos yra tiesiogiai susijusios su mūsų dabartimi bei ateitimi ir su 
visuomenės kūrimu (Tonkin 1995: 1-2). Aptariamas tyrimas Lietuvoje parodė, 
jog Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija beveik visų informantų buvo 
pasitelkiama kalbant apie etninį ar regioninį identitetą.

Toliau straipsnyje bus pateikiama kokybinių interviu analizė siekiant at-
skleisti, kaip skirtingų kartų Vilniaus baltarusiai konstruoja savo etninį iden-
titetą. Parengtos klausimų gairės apėmė klausimus apie kalbą, religiją, kilmę, 
regioninį identitetą, tapatinimasi su Lietuva ar kilmės šalimi. Kai kurie iš 
minėtų elementų informantams buvo svarbūs konstruojant etninį identitetą, 
kitų svarba buvo kvestionuojama. 

Kalba: „tai tavo identitetas, tavo ženklas“

Kalba dažnai yra suvokiama kaip vienas iš svarbiausių etninio identiteto 
elementų. 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, 34 proc. Lietuvos bal-
tarusių baltarusių kalbą įvardijo savo gimtąja kalba, 52 proc. gimtąja kalba 
nurodė rusų kalbą, 6 proc. – lenkų ir 4 proc. – lietuvių kalbą (Lietuvos 
statistikos departamentas 2002b: 74). Aptariamame kokybiniame tyrime da-
lyvavusiems informantams šios keturios kalbos irgi buvo svarbiausios, t.y. 
klausiami, kokia kalba bendrauja šeimoje, darbe, kuri kalba yra jų gimtoji, 
informantai dažniausiai įvardydavo vieną ar kelias iš minėtų kalbų – balta-
rusų, rusų, lenkų ir/ar lietuvių. 

Baltarusių kalbos mokėjimas, bendravimas baltarusių kalba skirtingų kar-
tų informantų buvo įvardijamas kaip svarbus kriterijus suvokiant/įvardijant 
save ar kitą kaip baltarusį(-ę). Vienas iš informantų, dvidešimt ketverių me-
tų vaikinas Grigorijus, teigė, kad būdamas aštuoniolikos metų nutarė sava-
rankiškai išmokti baltarusių kalbą. Jam tai buvo svarbu suvokiant save kaip 
baltarusį ir tapatinantis su šia etnine grupe. Grigorijus yra baigęs techninės 
pakraipos aukštąją mokyklą Lietuvoje, laisvai kalba rusų, baltarusių ir lie-
tuvių kalbomis. Interviu vyko lietuvių kalba: 

K: Sakykit, kaip Jūs save apibūdintumėte etnine prasme? Kaip prisistatytumėte? 
Yra rusiškas žodis „etničeskoje proischoždenije“ (liet. etninė kilmė).

G: Na, baltarusiu, aišku, prisistatyčiau.

K: Baltarusiu. Ir kas tai yra būti baltarusiu? Kaip Jūs jaučiatės?

G: Na, ta prasme nesijaučiu... nieko čia nuostabaus. Tas pats, kaip būti ir 
lietuviu, ir rusu. Na, tu žinai, kad toks esi ir taip yra. Tai faktas.

<...>
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K: O baltarusiškai mokat... baltarusių kalbą?

G: Jo.

K: Ir skaitot?

G: Ir skaitau, ir rašau.

K: O kaip čia įvyko, kaip Jūs išlaikėt tą kalbą, iš kur išmokot?

G: Aš visada domėjausi istorija ir buvau geriausias klasėj. Gal ir paralelinėj, bet 
pabijojau stoti į istoriją <...> Bet vis tiek mano hobis toksai buvo ir buvo 
asmens konfliktas, aš žinojau visą istoriją, kaip ir kas vyko. Aš visada laikiau 
save baltarusiu. Mokėjau lietuviškai, rusiškai, angliškai. O savo kaip ir gimtosios 
kalbos lyg nemokėjau. <...> Tai buvo man toks asmens konfliktas.

K: Kiek metų tada Jums buvo?

G: Aštuoniolika. <...>

K: Per metus pats išmokot?

G: Įvaldžiau tą kalbą be problemų <…>

K: O šeimoj Jūs baltarusiškai nekalbėdavot?

G: Na, kaip pasakyt. Yra toksai posakis, tai lyg tokia mišrainė – rusų ir 
baltarusių kalbos „trasianka” vadinamos. Pas senelę, kai mes... tai va žodis 
rusiškai, žodis baltarusiškai. O ta kalba buvo pažįstama, ir tarmės atžvilgiu irgi 
pažįstama. Na, ir namuose gal labiau prie rusų kalbos, bet vis tiek žodis kas 
ketvirtas, kas penktas būdavo.

Baltarusių kalba Grigorijui yra labai svarbi suvokiant save baltarusiu. 
Baltarusių kalbos mokėjimą ir vartojimą kaip svarbų elementą, leidžiantį save 
įvardyti baltarusiu, nurodė ir kiti informantai. Alisa yra keturiasdešimtmetė 
moteris, gyvena Vilniuje. Jos tėvas – baltarusis, mama – rusė. Šeimos jau ne 
viena karta gyvena Vilniuje, yra artimai susijusi su baltarusių kultūra ir isto-
rija. Alisa yra baltarusė ir tai ko gero buvo vienintelė informantė, kurios šeimoje 
pagrindinė bendravimo kalba – baltarusių. Interviu vyko lietuvių kalba:

K: Jeigu Jūsų paklausčiau, kokiai etninei grupei Jūs priklausote? Su kuo 
tapatinatės? Kaip atsakytumėte?

A: Aš esu baltarusė.

K: Baltarusė. Ir kaip Jūs jaučiatės būdama baltarusė? Kas tai yra būti 
baltaruse?

A: Na, aš žinau savo šeimos istoriją. Mes kasdien kalbame baltarusiškai 
namuose. Aš skaitau. Mano vaikas irgi skaito baltarusiškai... baltarusių knygas. 
Na, ... net nežinau, ką dar aš galėčiau...

Daugelis informantų gimė etniškai mišriose šeimose (pvz., vienas iš tėvų 
buvo Baltarusijos lenkas, kitas – baltarusis arba vienas – rusų tautybės, kitas – 



120

E T N I Š K U m O  S T U D I J O S  2 0 1 1 / 1 - 2
E T H N I C I T Y  S T U D I E S  2 0 1 1 / 1 - 2

baltarusis ir pan.). Todėl nenuostabu, kad informantai teigdavo, jog kalba ne tik-
rąja baltarusių kalba, o vadinamąja trasianka, kurią apibūdindavo kaip tam tikrą 
šnekamąją kalbą, dialektą, kuriame persipynę rusiški ir baltarusiški žodžiai. 

Dalis skirtingų kartų informantų savo gimtąja kalba įvardydavo rusų 
kalbą. Borisas yra penkiasdešimt trejų metų vyras, gimęs ir augęs Baltaru-
sijoje ir į Lietuvą atvykęs 1990–1991 m. Boriso teigimu, jis bėgo į Lietuvą 
nuo Baltarusijos valdžios persekiojimo dėl jo politinių pažiūrų. Interviu vy-
ko rusų kalba:

K: Sakykite, kokia yra Jūsų gimtoji kalba?

B: Gimtoji kalba iš principo visada buvo rusų. Todėl kad visą savo sąmoningą 
gyvenimą, kiek aš prisimenu, mes kalbėjome rusiškai. Tik vėliau, jau pertvarkos, 
perestrojkos metais visi suprato, atsivėrė akys, kad jie baltarusiai, kad yra savo, 
baltarusių kalba, gimtoji. Kadangi šia kalba nekalbėjo ilgą laiką, tad yra 
kompleksas pradėti kalbėti baltarusiškai <...>.

K: O Jūs kalbate baltarusiškai?

B: Taip. Aš kalbu...bet tai trosianka. Na, tai bendra baltarusių kalba, trosianka, 
kurioje susipynę rusiški ir baltarusiški žodžiai.

K: Trosianka. 

Informantai pabrėždavo sovietmečiu patirtą rusifikaciją, sovietmečiu Bal-
tarusijoje vykdytą kalbos politiką, kai rusų kalba dominavo viešojoje erdvė-
je. Borisas, vidutinio amžiaus informantas, teigė:

K: Kaip Jūs išmokote baltarusių kalbą? Juk Jūs kalbate baltarusiškai?

B: Taip. Taigi baltarusiškai aš šiek tiek mokėjau nuo mokyklos laikų, kadangi 
sovietiniais laikais ją dėstė. Šiek tiek mokėjau, tačiau tada mes jos aktyviai 
nevartojome, baltarusiškai praktiškai nebendravome, kadangi taip buvo nepriimta 
ir niekas nebendravo. Baltarusų kalba buvo vartojama tik inteligentų, rašytojų, 
gal dar mokslininkų tarpe. Buvo toks siauras sluoksnis. <...> Ir tik pertvarkos 
metais, kai atsivėrė akys, kada tauta suvokė save kaip tautą, suvokė, kokią 
galingą turi istoriją, turi savo kalbą, tada pradėjo po truputį pereiti, priprasti prie 
gimtosios kalbos.

K: Taip...

B: Dabar, be abejo, su baltarusiais reikia kalbėti baltarusiškai. Netgi tarp mūsų, 
kada susitinki, pageidautina kalbėti baltarusiškai. Todėl kad tai tavo identitetas, 
tavo ženklas.

Larisa Titarenko teigia, jog sovietmečiu Baltarusijoje buvo prestižiška 
kalbėti rusų kalba, daugelis žmonių nors ir gimė Baltarusijoje, nesimokė 
baltarusių kalbos (Titarenko 2007: 87). Kai kurių informantų teigimu, Lie-
tuvoje posovietmečiu jų vaikai ir anūkai nebemoka baltarusių kalbos ir gim-
tąja kalba įvardija lietuvių kalbą. Lena yra aštuoniasdešimt aštuonerių metų 
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baltarusė, gyvena Vilniuje. Ji į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko sovietmečiu, 
ieškodama geresnių gyvenimo sąlygų. Čia įgijo aukštąjį išsilavinimą ir visą 
laiką gyvena Lietuvoje. Lena, su kuria interviu vyko rusų kalba, pasakojo: 

K: Man įdomu, ar mokate baltarusių kabą? Kalbate baltarusiškai?

L: Taip.

K: Galite kalbėti?

L: Taip.

K: O skaityti, rašyti baltarusiškai?

L: Galiu.

K: Vaikus išmokėte?

L: O vaikai nenori.

K: Nenori?

L: Jie lietuviškai.

K: Jie lietuviškai?

L: Jie lietuviškai. Mano proanūkė, ji mokosi universitete, tai jai jau rusiškai 
sunkiau nei lietuviškai. Ji turi tokį akcentą. <...> Ir jie jau nenori į baltarusų 
kalbą kreipti dėmesio. O aš taip pykstu, man skaudu.

Baltarusių kalba skirtingų kartų informantų buvo įvardijama kaip svarbus 
kriterijus, leidžiantis asmeniui tapatintis su baltarusiais. Kaip teigė informan-
tas Borisas, „tai tavo identitetas, tavo ženklas“. Šis kriterijus buvo nurodytas 
skirtingų kartų informantų – tiek gimusių jau nepriklausomoje Lietuvoje, tiek 
sovietmečiu gimusios ir augusios kartos, tiek vyriausiosios kartos. Šis krite-
rijus buvo pabrėžiamas ir dalies jaunosios kartos informantų, kurie gimė jau 
nepriklausomoje Lietuvoje. Kai kuriais atvejais baltarusių kalbos mokėjimas 
tapo asmeniniu iššūkiu siekiant legitimuoti savo priklausomybę baltarusių 
etninei grupei. Kai kurių jaunosios kartos informantų susidomėjimą savo etni-
nėmis šaknimis paskatino susipažinimas su Lietuvos baltarusių kultūrinių 
organizacijų lyderiais ar tam tikri politiniai įvykiai Baltarusijoje. Kita vertus, 
dalis informantų, nors ir įvardydami save baltarusiais ir didžiuodamiesi savo 
etnine kilme, teigė, kad nemoka baltarusių kalbos ar moka ją prastai. 

religija: „aš pusiau katalikė, pusiau pravoslavė“

2001 m. surašymo duomenimis, 47 proc. Lietuvos baltarusių yra katalikai, 
32 proc. – stačiatikiai, 0,5 proc. – sentikiai (Lietuvos statistikos departamen-
tas 2002a: 204). 1998 m. baltarusiams buvo grąžinta Šv. Baltramiejaus baž-
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nyčia Užupyje, Vilniuje, ir mišios čia vyksta ir baltarusių kalba6. Tačiau 
informantai religijos praktikavimą siejo su asmeniniu pasirinkimu, o ne su 
etniškumu ar etnine tapatybe. 

Keletas informantų pabrėžė, jog religija istoriškai buvo svarbi baltarusių etni-
niam identitetui. Pavyzdžiui, dvidešimtmetis Grigorijus interviu metu teigė:

K: Norėjau paklausti dėl tikybos. Ar Jūs išpažįstat kokią religiją, ar lankotės 
bažnyčioje, ar cerkvėje?

G: Esu krikštytas, esu katalikas. Taip kaip ir visa ta vakarinė Baltarusijos dalis. 
Per pusę. Į rytus nuo Minsko visi ten stačiatikiai, labiau į vakarus – katalikų 
daugiau. Bet nepasakyčiau, kad bažnyčioje dažnai būnu. Per Velykas, per 
Kalėdas. <...> Toks ir katalikas (juokiasi).

K: O kaip Jūs manot, ar baltarusiškumui svarbus tikėjimas, religija?

G: Taip. Tas dalykas istoriškai yra svarbus. Gal dabar jau ne taip aktualu, bet 
anksčiau tai buvo tikrai aktualus klausimas, nes kas buvo katalikas, tą 
užrašinėdavo į lenkus, kas stačiatikis – tą į rusus. Labai rimtas faktas.

Kai kurie informantai, kurių šeimos yra etniškai mišrios, švenčia didžiąsias 
religines šventes du kartus – tiek pagal katalikų, tiek pagal stačiatikių religinį 
kalendorių. Tačiau tai nebuvo kaip nors siejama su etniniu identitetu. Marina 
yra keturiasdešimt penkerių metų baltarusė, įgijusi aukštąjį išsilavinimą, gy-
vena Vilniuje. Į Vilnių atvyko dar sovietmečiu, baigusi studijas Baltarusijoje. 
Marinos vyras – lenkas. Marina yra baltarusė, religine prasme save apibūdina 
kaip „pusiau katalikę, pusiau pravoslavę“. Interviu vyko rusų kalba:

K: O ar Jūs išpažįstate kokį nors tikėjimą?

M: Na, kadangi mano tėvas buvo pravoslavas, mane krikštijo cerkvėje. Bet 
dabar aš negaliu pasakyti. Mano sūnus yra katalikas. Bet aš savęs negaliu 
priskirti vienai [religijai]. Aš turbūt kažkaip per pusę. Taip susiklostė šeimoje. 
Aš pusiau katalikė, pusiau pravoslavė. Jei taip galima išsireikšti. Turbūt ne. 
Sakykim, kad ir tą, ir tą religiją vienodai palaikau. Tai man yra viena religija. 
Vienu žodžiu, sakant. <...>“

Interviu metu Marina teigė, jog ji pati krikštyta cerkvėje, tačiau jos vy-
ras yra lenkas katalikas. Sūnus pakrikštytas katalikų bažnyčioje. Marina 
jaučiasi priklausanti abiem religinėm bendruomenėm ir tam tikra prasme 
kvestionuoja ribas tarp katalikybės ir pravoslavybės – jos žodžiais tariant, 
„tai man yra viena religija“. Tad nors interviu metu informantų buvo klau-
siama apie religiją, religines praktikas ir religijos bei etniškumo sąsajas, 
daugumai informantų šie klausimai buvo arba neaktualūs, arba nesietini su 
šiuolaikine baltarusiškumo samprata. Kita vertus, G.Ioffe teigimu, nors iš 

 6 Tautinių bendrijų namai,  http://www.tbn.lt/lt/?id=4&item=20 (žiūrėta 2011 08 05)
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pirmo žvilgsnio religija ir tautinis identitetas Baltarusijoje atrodo nesusiję, 
tačiau tradicinis ribų brėžimas tarp katalikų ir ortodoksų vis dar yra svarbus 
(Ioffe 2003: 1242-1243).

Kilmė: „ir tokia makalynė iš tikrųjų išėjo su ta tautybe“

Informanto kilmė – t.y. tėvo ar mamos etninė/tautinė priklausomybė, šalis, 
kurioje informantas gimė – buvo svarbi nusakant savo etninę priklausomy-
bę. Dažno informanto šeima buvo etniškai mišri, šeimos istorija buvo pa-
ženklinta XX a. karų ir politinių pokyčių. Olga yra dvidešimt dvejų metų 
studentė, interviu vyko lietuvių kalba: 

K: O, pavyzdžiui, Jūs pati, kaip...jeigu reikėtų prisistatyti, kas Jūs esate... 
rusiškas žodis „этническое происхождениe“ (liet. etninė kilmė), ką 
sakytumėt?

O: Aš sakyčiau baltarusė. Dažniausiai, kai manęs klausia, aš... labai sudėtingas 
klausimas ir man. Aš gimiau Lietuvoje ir mano motina gimusi Lietuvoje. O 
mano tėvas yra Baltarusijos lenkas ir visi, visi jo giminės yra iš dabartinės 
Baltarusijos kilę. Kažkada Lenkija, dabar Baltarusija. Mano tėvas lankė 
baltarusių mokyklą. Mano mama yra baltarusė, gryna baltarusė, bet gimusi jau 
Lietuvoje. Nes karo metu močiutė čia buvo atvežta ir taip pateko į Lietuvą iš 
Baltarusijos. Vokiečiai juos vežė į Vokietiją dirbti ir čia buvo susprogdintas 
traukinys, ir čia močiutė su savo motina <...> pasiliko. Ir tokia makalynė iš 
tikrųjų išėjo su ta tautybe. Tai aš lyg pusė baltarusės, pusė lenkės, gimusi 
Lietuvoje. Kalbu... Mano gimtoji kalba būtų rusų, nes tėvai šeimoj tarpusavyje 
kalbėjo rusiškai. Bet kažkodėl labiausiai dabar save jaučiu baltaruse.

Olgos tėvas – Baltarusijos lenkas, mama – baltarusė. Olga gimė Lietu-
voje, ji yra baltarusė. Gimtoji kalba, pasak Olgos, rusų, nors ji moka ir 
baltarusių, ir lenkų kalbas. Olga pasirenka baltarusiškąją tapatybę. Olga 
atsimena laikotarpį ir įvykius, privertusius ją susimąstyti apie savo etninę 
kilmę, pasijusti baltaruse:

K: Kas Jums yra buvimas baltaruse? Ką Jums tai reiškia?

O: Aš manau, kad tas prasidėjo gal kokioje vienuoliktoje–dvyliktoje klasėje, kai 
aš pradėjau apie tai galvoti. Nes iki to man buvo nesvarbu, kas aš. Greičiausiai. 
O vienuoliktoje–dvyliktoje klasėje net nežinau kodėl. Gal mano draugai. Turėjau 
tuo metu susiradusi daug draugų iš Europos humanitarinio universiteto, kuriame 
baltarusiai studijuoja Vilniuje. Su jais pradėjau bendrauti. Jie kalbėjo su manim 
baltarusiškai ir aš kažkaip supratau, kad aš moku šitą kalbą. Kur aš ją išmokau, 
nežinojau. Bet tiesiog mano visi seneliai kalbėjo baltarusiškai. Buvo labai keista. 
Labai keistai kalba mano seneliai. Paskui pradėjau suprasti: ne, čia nekeista. Čia 
tiesiog baltarusių kalba (juokiasi).
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K: Hm...

O: Pradėjau kažkaip pati su jais taip bendrauti. Matyt, dėl to gal pradėjau 
domėtis Baltarusija. Tada vyko visi 2006-ųjų metų rinkimai Baltarusijoje. Ir ten 
tas bandymas perversmą įvykdyti...

Borisas yra penkiasdešimt trejų metų baltarusis, atvykęs į Lietuvą 1990– 
1991 m. Jis geriausiai kalba rusiškai, todėl interviu vyko rusų kalba. Boriso 
teigimu, jis yra baltarusis, kadangi jis gimė Baltarusijoje ir jo mama baltarusė:

K: Aš norėčiau Jūsų paklausti: kokia Jūsų etninė kilmė? Kaip Jūs save 
pristatytumėte?

B: Na, aišku, aš gimiau Baltarusijoje ir mano mama baltarusė, tad, žinoma, aš 
ir laikau save baltarusiu.

K: Baltarusiu?

B: Žinoma, aš save laikau baltarusiu, kadangi visas į tą pusę (rus. - потому 
что весь туда). Na, ne visai aiški tėvo kilmė.

Lietuvos baltarusiai yra etninė grupė/mažuma Lietuvoje, tačiau ši mažu-
ma gyvena valstybėje, esančioje greta jų kilmės šalies – Baltarusijos. Kaip 
atskleidžia interviu, dauguma informantų palaiko artimus ryšius su giminėm 
ir draugais Baltarusijoje, reguliariai joje lankosi. Kita vertus, kai kurie in-
formantai pabėgo iš Baltarusijos į Lietuvą bijodami dabartinio Baltarusijos 
režimo persekiojimo, tad jie negali vykti į Baltarusiją, nes gali būti suimti. 
Daugeliui informantų yra svarbūs politiniai procesai, vykstantys šiandieni-
nėje Baltarusijoje. Kaip jie įvardija Lietuvą ir Baltarusiją, t.y. kuri iš šių 
šalių jiems yra tėvynė ir kodėl? Dauguma informantų tėvyne įvardijo tą 
šalį, kurioje buvo gimę ir augę. Tad Baltarusijoje gimę ir sovietmečiu ar 
posovietmečiu į Lietuvą atvykę informantai dažniausiai įvardydavo Baltaru-
siją kaip savo tėvynę, o Lietuvoje gimę tėvyne įvardydavo Lietuvą. 

Olga yra dvidešimt dvejų metų amžiaus studentė, jai svarbi Baltarusija, 
ji domisi politiniais įvykiais Baltarusijoje, seka ten vykstančius visuomeninius 
procesus. Tačiau jos tėvynė yra Lietuva, nes ji čia gimė:

K: O, pavyzdžiui, jeigu Jūsų paklaustų, kur Jūsų tėvynė?

O: Lietuvoj. Aš čia gimusi. Aišku.

K: O Jūsų tėveliams, ką atsakytumėt? Kaip Jums atrodo?

O: Mamai tai būtų Lietuva, o tėvui tai būtų (pauzė) Baltarusija.

Marinai, vidurinės kartos informantei, kuri gimė ir užaugo Baltarusijoje 
ir susiklosčius aplinkybėms sovietmečiu atvyko gyventi į Lietuvą, tėvynė 
yra Baltarusija. Tačiau Lietuva irgi yra svarbi, kadangi čia gyvena jau dau-
gelį metų. Marina sako, kad supranta lietuvių kalbą, tačiau kalbėti jai leng-
viau rusiškai, todėl interviu vyko rusų kalba:
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K: Aš norėčiau Jūsų paklausti, kur Jūsų tėvynė? Kokią šalį Jūs pavadintumėte 
tėvyne?

M: Turbūt Baltarusiją.

K: Baltarusiją. O kodėl?

M: Na, todėl, kad gimiau, todėl, kad ten užaugau. Įgijau išsilavinimą. Todėl, 
kad tai baltarusių kalba, kuria aš išmokau galvoti. Tai visų pirma. Na, tarkime, 
kad visi patys pirmieji atsiminimai yra iš ten (juokiasi). Pirmieji įspūdžiai, na, 
viskas...

K: Ir ką Jūs galvojate...

M: Ir aišku, svarbu, kad ten mano patys artimiausi giminaičiai. Tu jauti su jais 
kitą ryšį. <...>

K: Na, o jei Baltarusija tėvynė, kas tada Lietuva?

M: Na, Lietuva tam tikra prasme taip pat tėvynė. Todėl kad čia jau didelė dalis 
sąmoningo gyvenimo praleista.

Marina neturi nei Baltarusijos, nei Lietuvos pilietybės, ji turi leidimą 
gyventi Lietuvoje. Informantės teigimu, ją šis statusas šiuo metu tenkina. 
Kai kurie informantai įvardijo abi šalis kaip jiems svarbias, tik kiek skirtin-
gom prasmėm. Grigorijus yra dvidešimt ketverių metų amžiaus vilnietis 
baltarusis su aukštuoju išsilavinimu. Grigorijus skiria tėvynę ir gimtinę:

K: Sakykite, jeigu Jūsų paklaustų, kur yra Jūsų tėvynė? Kokią šalį Jūs 
įvardytumėt kaip tėvynę?

G: Na, tai va čia toks įdomus klausimas. Turbūt diferencijuočiau tada tėvynę ir 
gimtinę.

K: Hm...

G: Tėvynė pagal kilmę, aišku, Baltarusija. Tėvynė tokia, o gimtinė – tai Lietuva, 
nes aš čia gimiau, čia gyvenu. Man čia viskas patinka.

K: O koks Jūsų santykis, požiūris į Baltarusiją?

G: Kokia prasme, nesupratau.

K: Kas Jums yra ta šalis, ką ji Jums reiškia?

G: Na, daug ką reiškia. Dažnai ten būnu ir man patinka, aš ten nesijaučiu 
nesavu. Man kaip Lietuva, taip ir Baltarusija. Artimiausių tokių šalių ir 
mylimiausių turbūt nebus niekada gyvenime.

Tad kilmės šalis ir/ar etninės šaknys buvo informantų įvardijami kaip 
svarbūs kriterijai konstruojant savo etninę tapatybę. Kita vertus, kaip bus 
teigiama kitame poskyryje, dažnai informantai pasitelkdavo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės istorijos interpretacijas ir teigdavo besitapatinan-
tys su istoriškai egzistavusiais Lietuvą ir Baltarusiją jungiančiais regionais. 
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Istorija ir regionas
 

Interviu metu buvo siekiama išsiaiškinti ir regioninį informantų tapatumą. 
Tuo tikslu, be interviu klausimų, buvo naudojamas Europos žemėlapis ir 
informantų prašoma apibrėžti tris jiems svarbiausius regionus (pradedant nuo 
svarbiausio) bei pakomentuoti savo pasirinkimą. Tyrimas atskleidė Vilniaus 
miesto ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinio periodo svarbą kons-
truojant informantų etninį tapatumą.

Dauguma kalbintų informantų Vilnių siejo su baltarusių tauta, kultūra, 
istorija, t.y. Vilnius kaip vieta buvo siejamas su baltarusiškumu. Kita vertus, 
visi kalbinti informantai yra vilniečiai, galbūt todėl Vilnius jiems yra toks 
svarbus. Vilnius buvo įvardijamas kaip daugiatautis miestas, kuriame infor-
mantai jaučiasi komfortabiliai. Keletas informantų (vyriausios ir vidurinės 
kartos) teigė, kad Lietuvoje savas yra Vilnius ir Rytų Lietuva, o Kaunas ir 
visi kiti miestai vakarų link yra „svetimi“. Septyniasdešimt dvejų metų am-
žiaus baltarusis daugelį metų dirbo pedagoginį darbą, pagrindinė jo bendra-
vimo kalba yra rusų, tad interviu vyko rusų kalba:

K: Kaip Jūs save apibūdintumėte – baltarusis iš Baltarusijos ar Lietuvos?

I: Ne, iš Baltarusijos.

K: Iš Baltarusijos?

I: Jūs žinote, aš nieko nenoriu įžeisti, man viskas svetima.

K: Kur?

I: Žinote, aš buvau Kaune, Klaipėdoje. Kai aš ten patenku, noriu į Vilnių. Čia 
viskas mano, čia viskas.

Borisas yra penkiasdešimt trejų metų baltarusis, kuris, Lietuvai tapus 
nepriklausoma, pabėgo čia nuo Baltarusijos režimo persekiojimo. Borisas 
dar sykį patvirtina Vilniaus kultūrinę ir politinę svarbą baltarusių kultūrai 
bei Vilniaus svarbą baltarusių etniniam tapatumui. Borisas kalbėjo:

„Lietuva kaip ir antroji tėvynė. Ne visa Lietuva turima galvoje. Vis tik 
baltarusiams visų svarbiausia yra Vilnius. Kaip anksčiau vadinosi „Vilna“. 
Baltarusiai Vilna laiko savo šventove. Tai yra Vilnius, jis šiek tiek skiriasi nuo 
kitų Lietuvos miestų. Ir jis šimtą kartų laikomas labiau baltarusišku nei Minskas. 
Juk jei remsimės istorija, tai čia, Vilniuje, Vilna, buvo leidžiami šimtas 
keturiasdešimt trys baltarusiški laikraščiai, ir dar iki karo. Galima įsivaizduoti, 
kaip čia virė gyvenimas. Vilna yra neatskiriama baltarusių kultūros, gyvenimo 
dalis. Taigi gyvenant Vilniuje galima laikyti jį savo tėvynės dalimi. Štai koks 
reikalas. Jei nuvyksti į Kauną, jau tu svetimoje vietoje. Jau tu emigrantas.“

Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija buvo svarbi kons-
truojant daugelio informantų etninį-regioninį tapatumą. Olga yra jaunosios 
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kartos informantė, dvidešimt dvejų metų studentė. Olga, paprašyta pažymė-
ti svarbiausius jai regionus, kaip svarbiausią ir pirmąjį pažymėjo buvusią 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir kalbėjo:

K: Na, jeigu Jums reikėtų... pradedant nuo mažesnio regiono, su kuriuo 
tapatinatės pirma, ką apibrėžtumėt?

O: Jeigu su mažesniu, tai manau va taip.

K : Kokia prasme? 

O: Tai buvusi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė.

K: Tai apibrėžkit. Drąsiai. Vadinasi, čia pats pirmasis mažiausias Jums tas 
regionas yra svarbus... Ir ką Jums reiškia? Čia įeina Lietuva, Kaliningradas, 
Lenkija, Baltarusija, Ukraina...

O: Na, čia Kaliningradas, taip.

K: Pakomentuokit.

O: Čia kažkada buvo ne Kaliningradas. <...> Aš manau, kad čia šitas regionas. 
Jis yra bendras savo istoriniu palikimu, jis yra... kultūra čia yra panaši ir man 
šis regionas yra... man šios valstybės dėl to, kad visos buvo Abiejų Tautų 
Respublikoj ir... nuo tų laikų, tai jos man yra artimos.

K: Bet tai buvo taip seniai...

O: Buvo seniai, bet aš nemanau, kad kažkas, kažkas nuo to... Aš manau, kad 
visos tos tradicijos ... jos visada formuojasi seniai, ta prasme... Aš manau, kad 
vis tiek čia viskas, čia viskas yra.. kultūra, istorija... čia viskas yra artima. <...> 
Na, gal, gal... nežinau... štai taip. Čia rytinė Ukraina, labiau į Rusiją orientuota. 
O būtent va šita, vakarinė, labai čia viskas artima.

Olga kaip svarbiausią jai regioną apibrėžia Lietuvą, Baltarusiją, Lenkiją, 
Kaliningrado sritį, Ukrainą ir teigia, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės istorinis palikimas yra palikęs pėdsakų tų šalių ir jų tautų kultūroje, kas 
leidžia suvokti šį regioną kaip vientisą ir įvardyti jį „savu“. 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos interpretacijos buvo svarbios 
daugumai informantų konstruojant baltarusiškumą, t.y. būtent tų laikų isto-
rijoje yra ieškoma pasididžiavimo savo baltarusiškąja kilme. Sykiu baltaru-
siai ir lietuviai matomi kaip „viena/bendra tauta“. Boriso, vidurinės kartos 
informanto, teigimu:

„Mes šiek tiek ginčijamės su lietuviais. Bet mes turime pripažinti, jog Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje valstybinė kalba buvo baltarusių kalba. Ir archyvai, 
kaip nepažiūrėsi, nes jau paskui Žečpospolitoje po truputį buvo pereita prie 
lenkų kalbos, bet lenkai visą gyvenimą buvo baltarusių nedraugai. Nuolatos. Jau 
šiais laikais susitaikėme. O šiaip kiek beskaitai istoriją, vis karai. O su lietuviais 
niekada, kadangi tai buvo bendra tauta (rus. совместный народ). Ir lietuvių 
kunigaikščius baltarusiai kviesdavosi.“
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Pasitelkiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos interpretacijas 
yra teigiama Vakarų Baltarusijos ir Rytų Lietuvos (Vilniaus ir jo krašto) 
kultūrinė vienovė. Vilnius yra matomas kaip istoriškai egzistavusio vientiso 
Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos regiono centras. Grigorijus yra dvide-
šimt ketverių metų amžiaus informantas, gimęs Lietuvoje:

K: Jeigu aš Jūsų paprašyčiau pažymėti teritoriją, su kuria Jūs tapatinatės <...> 
Ką Jūs apibrėžtumėt? Ir pakomentuokit, jeigu galit. Kas čia yra? (Informantui 
rodoma Europos žemėlapio kopija – Aut. past.)

G: Čia yra lyg Vakarų Baltarusija, iš kur esu kilęs. Ta prasme, iš kur mano 
tėvai, seneliai, protėviai, ir Vilniaus kraštas, kuriame aš gyvenu, gyveno ir 
giminės ten, ir proseneliai. Niekados tos sienos nebuvo, tai ta vakarinė 
Baltarusijos dalis visada lyg ir buvo Vilniaus gubernijoj. <...> Man atrodo, kad 
istoriškai žiūrint tai ten neturėtų būti tos sienos (juokiasi) niekada.

K: O tai čia vis vien yra dvi šalys. Tai kaip vienu žodžiu pasakyti, kas tai yra... 
vis tiek gabalas yra vienos dabartinės šalies, gabalas kitos…

G: Aš turbūt pasakyčiau, kad istoriškai tai yra Vilniaus kraštas.

K: Vilniaus kraštas. Sakykit, o jeigu paprašyčiau Jūsų didesnę teritoriją 
apibrėžti?

G: Na, tai visą Lietuvą apibrėžčiau ir visą Baltarusiją.

K: Kodėl? Pakomentuokit.

G: Na, nes visi mano proseneliai gyveno toj teritorijoj arba Baltarusijoj, arba 
Lietuvoj. Nebuvo tokios diferenciacijos niekados. Buvo Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikų 
sudėtyje.

Nikolajus yra aštuoniolikos metų amžiaus jaunuolis. Jo mama – baltarusė, 
tėvas – lenkas. Nikolajus interviu metu irgi kalba apie Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikotarpį bei jo palikimą ir teigia, jog ateityje Lietuva ir 
Baltarusija vėl taps viena valstybe, kaip kad buvo istoriniais laikais: 

N: Kažkada Lietuva ir Baltarusija buvo viena šalis. Aš manau, kad iš principo 
tai įmanoma po kokių dešimties, dvidešimt, trisdešimt metų.

K: Jūs turite galvoje, kada taip buvo...

N: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Taip. Galbūt taip vėl bus kažkada, bet ne 
dabar. Po dešimties, dvidešimt, trisdešimt metų. <...> Aš manau, kad taip bus 
vis tiek.

K: Kodėl Jūs taip manote?

N: Žmonės juk iš principo tokie patys, tik kalba skirtingomis kalbomis. Gamta 
ta pati, šalys tokios pačios. Tik žmonės ir politika skirtingi.
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Kokybinis tyrimas atskleidė Vilniaus ir Vilniaus krašto svarbą konstruo-
jant baltarusių identitetą. Beveik kiekviename interviu informantai kalbėda-
vo apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus ir istorinį palikimą, ku-
ris, jų nuomone, jaučiamas ir šiandien. Būtent Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės istorija, kai kurių informantų teigimu, iki šiol leidžia matyti 
baltarusius ir lietuvius kaip vieną tautą ar kultūriškai labai artimas tautas. 
Antropologė Daphne Berdahl, tyrinėjusi Rytų ir Vakarų Vokietijos pasieny-
je buvusio miestelio gyventojų kasdienybę, teigia, kad net ir sugriuvus fi-
ziškai egzistavusioms sienoms, liko „siena mūsų galvose“, t.y. mes kons-
truojame tam tikras socialines, kultūrines sienas, ribas (Berdahl. 1999: 167). 
Priešingai, kalbintų Vilnaus baltarusių atveju kultūrinis istorinis palikimas 
leidžia jiems „nematyti“ sienų tarp valstybių arba interpretuoti jas kaip ne 
tokias reikšmingas. 

Vilniaus svarba baltarusiams ir kitoms etninėms grupėms buvo ne kartą 
pastebėta mokslininkų (žr. pvz., Bumblauskas 2000). Istorikė Rasa Čepai-
tienė teigia, jog „Vilnių „savu“ laikė ir tebelaiko ir daugelis kitų tautų – 
lenkai, žydai, baltarusiai, rusai ir t.t., o tai atskirais istoriniais laikotarpiais 
labai komplikuodavo vienareikšmio jo „perskaitymo“ ir „pasisavinimo“ pa-
stangas“ (Čepaitienė 2008: 93). Istorikė taip pat pastebi, jog A.Lukašenkos 
režimo kritikai Baltarusijoje eksploatuoja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės istorijos laikų ir Vilniaus idėjas ir, pasak autorės, šios paveldo interpre-
tacijos „turi tikėtinų konfliktų su lietuviais potencialą“ (Čepaitienė 2008: 
96). Sociologė Irena Šutinienė pabrėžia istorinių naratyvų svarbą kuriant 
tautinę tapatybę ir analizuoja, kaip paprasti žmonės Lietuvoje vartoja Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio interpretacijas konstruojant 
tautinį identitetą (Šutinienė 2008). I.Šutinienę labiausiai domina lietuvių ir 
lenkų etninės grupės Lietuvoje. Autorė teigia, jog „Lietuvos tautinės grupės 
LDK paveldą interpretuoja skirtingai, bet šis paveldas gana svarbus šių gru-
pių, ypač lietuvių ir lenkų, socialinei integracijai“ (Šutinienė 2008: 119).

Situacinis ir neapibrėžtas etniškumas

Ieškant informantų, keletą kartų man teko susidurti su atvejais, kai asmuo 
kitų žmonių buvo apibūdinamas kaip „tikras baltarusis“, su kuriuo man 
būtinai reikėtų susitikti. Tačiau susisiekus potencialus informantas sakydavo, 
kad „pats nežino, kas yra, kaip save apibūdinti etnine prasme“, nes, pavyz-
džiui, „tėvas Baltarusijos lenkas, mama – baltarusė, vienas iš prosenelių – 
rusas, tad kas esu aš – sunku pasakyti“. Šiame skyrelyje bus kiek išsamiau 
paanalizuoti du atvejai, dviejų informantų istorijos, parodantys etninio iden-
titeto neapčiuopiamumą, ambivalentiškumą. 
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Nikolajus yra aštuoniolikmetis vaikinas, gyvenantis Vilniuje. Ieškant jau-
nosios kartos informantų baltarusių, net keletas jo aplinkos žmonių minėjo 
man Nikolajų kaip potencialų informantą, kuris „tikrai yra baltarusis“. Tačiau 
pačiam Nikolajui jo etninė priklausomybė nebuvo tokia aiški. Interviu vyko 
rusų kalba:

N: Aš susimąsčiau. Pagal tautybę (rus. по национальности) aš lenkas. Gyvenu 
Lietuvoje, tad esu lietuvis. O traukia Baltarusija – aš baltarusis. Taigi į klausimą, 
kas aš esu, man netgi sunku atsakyti, kadangi kai esu Baltarusijoje, man draugai 
baltarusiai sako, kad „koks tu lenkas ar lietuvis, tu mūsų žmogus“. Lietuvoje 
bendrauju su draugais lietuviais – „tu mūsiškis. Tu lietuvis. <...> O pase mano 
tautybė – lenkas.

K: Lenkas?

N: Taip. Kas iš šių trijų – nežinau. 

K: Kokiose situacijose Jūs jaučiatės baltarusiu? Jūs sakote, kad Jūs lietuvis, 
lenkas, baltarusis.

N: Galbūt, aš dar kartą sakau, aš esu bendraujantis žmogus, tai yra man nesunku 
užmegzti ryšį su žmogumi iš kitos šalies. Ir galbūt dėl bendravimo, dėl elgesio 
man žmonės sako, kad aš lyg ir savas.

K: Kaip Jūs žmonėms save pristatote, kas Jūs – baltarusis, lietuvis ar lenkas, 
ar tai nesvarbu?

N: Tai nesvarbu, aš manau, kad žmogus, bendraujantis, protingas, apsiskaitęs, 
kompanijoje niekada neužduos klausimo „Kas tu?“ Na, jei šis klausimas 
nuskambės ir aš, tarkim, atsakysiu, kad aš lenkas... tai aš nemanau, kad tai 
kažkaip turėtų įtakos bendravimui. Tai žmogus, žmogus.

K: O kodėl Jūsų pase nurodyta, kad Jūs lenkas? Jūs sakėte, kad Jūsų tėvai 
baltarusiai.

N: Taip, mano tėvai iš Baltarusijos. Mama baltarusė, o tėvas pagal tautybę 
lenkas.

Dauguma informantų buvo iš etniškai mišrių šeimų. Nikolajus gimė ir 
augo Lietuvoje, jo tėvai atvyko į Lietuvą sovietmečio pabaigoje. Mama – 
baltarusė, tėtis – Baltarusijos lenkas. Jaunuolis diskutuoja savo etninį 
tapatumą, kalba apie jo daugiaaspektiškumą, t.y. jis jaučiasi ir lenku, ir lie-
tuviu, ir baltarusiu. Nikolajus taip pat pabrėžia etniškumo priklausymą nuo 
situacijos – Baltarusijoje jis laikomas „savu”. Lietuvoje lietuviai draugai jį 
vadina lietuviu. Tai nėra joks išskirtinis atvejis ir kalbėdami apie tokį 
etniškumą autoriai vartoja tokias sąvokas kaip „situacinis etniškumas”, kai 
„mes” kategorija, jos ribos priklauso nuo situacijos/konteksto ir kai etniškumas, 
etninis identitetas, atsižvelgiant į situaciją, gali būti įvardijamas kaip nesvar-
bus (Eriksen 1993: 30-31). Kartu šiuo atveju svarbiu tampa individualaus 
pasirinkimo kriterijus.
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Julija yra dvidešimt trejų metų Vilniaus aukštosios mokyklos studentė. 
Jos gyvenimo istorija atspindi politinių pokyčių įtaką žmonių gyvenimams, 
etninio/tautinio identiteto tam tikrą neapibrėžtumą. Julijos tėvai baltarusiai. 
Ji gimė Lietuvoje 1987 m., tačiau prasidėjus politiniams pokyčiams, Sovie-
tų Sąjungos griuvimui, kai Julijai buvo tik keleri metai, ji su mama ir bro-
liu sugrįžo į mamos gimtinę, t.y. mažą miestelį Baltarusijoje. Tėtis liko 
Lietuvoje ir palaikė glaudžius ryšius su šeima. Kadangi Julija buvo gimusi 
Lietuvoje, ji gavo Lietuvos pilietybę. Vidurinį išsilavinimą Julija įgijo Bal-
tarusijoje. Kaip ji teigė, mažame Baltarusijos miestelyje niekam nerūpėjo 
jos pilietybė. Tačiau baigus vidurinę mokyklą, kai atėjo metas stoti į aukš-
tąją mokyklą, pilietybės klausimas tapo labai svarbus. Kaip paaiškėjo, įgyti 
nemokamą aukštąjį išsilavinimą Julijai, kitos šalies pilietei, buvo neįmanoma. 
Julija nutarė stoti į aukštąją mokyklą Lietuvoje ir su mama bei broliu grįžo 
pas tėvą į Vilnių. Julija puikiai moka baltarusių ir rusų kalbas. Paklausta 
apie etninį/tautinį identitetą Julija interviu metu sakė:

K: Kas Jūs esate etnine, tautine prasme? Kokiai etninei grupei Jūs save 
priskiriate?

J: Aš priklausau tokiai jaunų žmonių grupei, kuriems visas pasaulis vienodas ir 
aš galiu gyventi bet kokioje visuomenėje ir rasti savo vietą. Aš taip sakyčiau. 
Bet vis tik dvasioje aš likau baltaruse. Baltarusiška įtaka išliko. Žmonėms, kurie 
gyveno Sovietų Sąjungoje ir kurie turi tą auklėjimą, jiems labai sunku susieti 
save su kažkuo vienu konkrečiu... <...> Na, aš sakyčiau, esu slavė. Kitaip savęs 
priskirti aš negaliu. Ir slavai čia visi. Ir visos tautybės. Pagal tautybę aš aišku, 
baltarusė. Nors mano protėviai yra rusai, netgi viena dalis lenkai. Bet kadangi 
jie visą gyvenimą gyveno Baltarusijoje, tad vis tik baltarusiška ir tas 
baltarusiškumas mane traukia. Ne tai kad man tai labai patinka, ir lietuvių 
kultūra labai įdomi. Ir, beje, labai panaši į baltarusių kultūrą. Ir netgi tokia 
paslaptingesnė. Vat tie baltai ir visa jūsų istorija buvo netgi dar įdomesnė nei 
baltarusių, kuri man žinoma nuo vaikystės. Ji man įdomesnė gal dėl to, kad aš 
su ja susipažinau neseniai... su kultūra. Turbūt priklauso nuo to, kokią prasmę 
suteiki tam klausimui. Etninis... Kokiai etninei grupei aš priklausau... Na, mes 
slavai.

Julija jaučiasi baltaruse, tačiau sykiu pristato save kaip slavę ar kaip 
pasaulio pilietę. Ne kartą interviu metu ji kalbėjo apie save kaip apie žmo-
gų, kuris galėtų lengvai adaptuotis bet kokioje naujoje kultūrinėje aplinko-
je, kitoje šalyje. Atrodytų, kad šis atvejis patvirtina Arjun Appadurai (1996) 
ir kitų autorių teorijas apie etniškumo ir patriotizmo nuvertėjimą, tapimą 
nesvarbiais dėl globalizacijos procesų. Kita vertus, savęs suvokimas „pa-
saulio piliečiu“ nenuneigia etninio identiteto svarbos ir tai atsiskleidžia 
interviu su Julija. 
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Išvados: konstruojamas ir pasirenkamas etninis identitetas

Socialinių mokslų teorijos pabrėžia etniškumo, etninio identiteto kintamumą, 
neapibrėžtumą (Eriksen 1993; Nagel 1994; Čiubrinskas, Kuznecovienė 2008; 
Čiubrinskas 2008 ir kt.). Autoriai pabrėžia, kad etninis identitetas yra pasi-
renkamas, tačiau pasirinkimas yra ribojamas egzistuojančių galimybių (Na-
gel 1994). Analizuojami interviu su Vilniuje gyvenančiais baltarusiais at-
skleidžia subjektyvaus pasirinkimo svarbą konstruojant etninį identitetą. 
Pasirenkama ne tik su kuria etnine grupe identifikuojamasi (pvz., lenkai, 
rusai, baltarusiai), tačiau ir kokie elementai yra svarbūs konstruojant etninį 
identitetą (pvz., kalba, kilmė ar religija) (apie etniškumo konstravimą žr., 
pvz., Nagel 1994). Daugeliu analizuotų atveju etninis identitetas yra „atran-
damas“, t.y. ne vienas informantas kalbėjo apie „lūžio momentą“, kai „at-
rado“, suprato, jog jis/ji yra baltarusis(-ė). 

Interviu metu buvo klausiama apie tam tikrų etniškumo dėmenų (kalba, 
religija, kilmė, istorijos interpretacijos) svarbą informantams, suvokiantiems 
save baltarusiais. Kalba buvo svarbi visiems informantams, tačiau ne visi 
mokėjo ir vartojo baltarusių kalbą. Dalis informantų savo gimtąja kalba 
įvardijo rusų kalbą ir tai buvo ta kalba, kuria dažniausiai buvo bendraujama 
informanto(-ės) šeimoje ar su draugais. Religija informantų iš esmės nebu-
vo siejama su etnine tapatybe. Kilmė, t.y. tėvų etninė/tautinė priklausomybė 
ir tėvynė (šalis, kurioje informantas(-ė) gimė) yra svarbūs kriterijai priskiriant 
save tam tikrai etninei grupei, tačiau šie kriterijai taipogi yra lankstūs ir 
diskutuojami, ypač turint galvoje tai, kad dauguma informantų buvo gimę 
etniškai mišriose šeimose. 

Vilnius atsiskleidė kaip labai svarbi vieta konstruojant baltarusiškąjį iden-
titetą. Vilnius skirtingų kartų informantų apibūdinamas kaip glaudžiai susijęs 
su baltarusių kultūra, su baltarusių politiniu ir kultūriniu gyvenimu. Daugu-
moje interviu buvo vienaip ar kitaip interpretuojama Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istorija ir pabrėžiama baltarusių etnoso svarba, jų indėlis į 
šios valstybės raidą. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija buvo pa-
sitelkiama didžiuojantis savo baltarusiškąja kilme. 

Kaip mes turėtume interpretuoti šio kokybinio tyrimo rezultatus? Galbūt 
informantai, užaugę mišriose šeimose, ilgą laiką gyvena Lietuvoje ir palaips-
niui etninė tapatybė jiems tampa ne tokia svarbi? Tačiau keletas jaunosios 
kartos informantų, priešingai, sąmoningai išmoko baltarusių kalbą ir jau 
brandžiame amžiuje atrado savo baltarusiškas šaknis. Galbūt, kaip teigia kai 
kurie autoriai (Appadurai 1996), dėl globalizacijos etniškumas ir patriotizmas 
ilgainiui išnyks iš mūsų gyvenimo ir taps nebesvarbūs? Tačiau informantams 
buvo svarbi jų etninė kilmė, jie pabrėždavo savo etniškumą. Dauguma ap-
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klaustų skirtingų kartų informantų didžiavosi baltarusiškumu ir jų baltaru-
siškas identitetas buvo nekvestionuotinas. 

Manyčiau, kad interpretuojant baltarusiškąjį identitetą, verta sugrįžti prie 
Gerd Bauman atliktos daugiakultūrinės bendruomenės Londone studijos 
(Bauman 2000). G.Bauman teigimu, norėdami suprasti realiai vykstančius 
procesus, mes turime kalbėti apie „kultūros kūrimą“ (angl. making culture), 
o ne „kultūros turėjimą“ (angl. having culture) (Bauman 2000:6). Tad Vil-
niaus baltarusių atveju mes turime kalbėti apie skirtingus baltarusiškumo 
konstruktus, kai skirtingi informantai pabrėždavo skirtingus etninio identi-
teto elementus, pasakojo apie skirtingus etniškumo „atradimo“ kelius. Na-
grinėjamais atvejais svarbiais tampa asmeninis pasirinkimas ir subjektyvus 
etniškumo, etninio identiteto konstravimas. 

Baltarusijos baltarusių tautinis identitetas yra tyrinėtas Lietuvos ir užsie-
nio autorių. G.Ioffe (2003), J.Pranevičiūtė (2007), L.Titarenko (2007) šian-
dieninėje Baltarusijoje skiria du opozicinius tautinio identiteto projektus-
konstruktus, kurių vienas atstovauja oficialiajai pozicijai, o kitas – daliai 
inteligentijos, Baltarusijos liaudies frontui. Vilniaus ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikotarpio interpretacijų svarba konstruojant baltarusiškąjį 
identitetą buvo akivaizdi daugumoje interviu, atliktų su Vilniaus baltarusiais. 
Šiais aspektais „vilnietiško“ baltarusiškojo identiteto „modelis“ panašus į 
Baltarusijos inteligentų tarpe gyvuojantį baltarusiškojo identiteto projektą 
(Ioffe 2003; Pranevičiūtė 2007; Titarenko 2007). Manyčiau, kad tolesniems 
etniniams procesams Lietuvoje bus labai svarbūs politiniai ir socialiniai pro-
cesai, vykstantys pačioje Baltarusijoje. Socialiniai pokyčiai Baltarusijoje 
gali sėkmingai pasitarnauti baltarusių Lietuvoje mobilizacijai, savivokai. 
Negalima pamiršti ir to, kad Lietuvoje sėkmingai veikia ne viena baltarusių 
nevyriausybinė organizacija, jungianti baltarusius bendrai kultūrinei ar socia-
linei veiklai ir puoselėjanti etniškumą. 
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In Search of Ethnic Identity: 
the Case of Belarussians in Vilnius

Kristina Šliavaitė
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social research Centre, vilnius 

S u m m a r y :  The author analyses 11 in-depth biographical interviews that were conducted in 
Vilnius with informants of Belarussian origin in 2010 in the frame of a collaborative internatio-
nal research project “ENRI-East. European, National and Regional Identities: Nations between 
the States along the New Eastern Borders of the European Union”. The majority of informants 
were born into ethnically mixed families, in a number of cases informants were speaking of an 
important moment in their lives when they “realized that they were Belarussians”, that is they 
“discovered their ethnic identity”. The author discusses how informants of different generations 
construct their ethnic identity, how the “boundaries” between “us” and “them” are constructed 
and maintained (Barth 1970). The data reveals that language and ethnic origin were important 
elements in Belarussian identity construction, however, at the same time, they were negotiated 
and subjectively chosen. Vilnius as a place and interpretations of the history of the Grand Duchy 
Lithuania were important themes running through interviews. It is argued that the empirical case 
supports theoretical perspectives that percieve ethnicity as a social and cultural construct and that 
ethnic identity is situational and ambiguous.

K e y w o r d s :  ethnicity, identity, history, belarussians. 
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Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: 
visuomenės nuostatos ir jų kaita

Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Karolis Žibas
Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, Vilnius

 

S a n t r a u K a :  Nuo 2005 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas 
(toliau – ETI) atlieka visuomenės nuomonės apklausas, tirdamas gyventojų nuostatas dėl Lietu-
voje gyvenančių įvairių socialinių grupių (romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.). Apžvalgoje 
aptariama socialinė distancija, pateikiama gyventojų nuostatų dėl įvairių Lietuvoje gyvenančių 
socialinių grupių įvairiu laiku atliktų sociologinių tyrimų lyginamoji analizė. Socialinė distancija 
buvo matuota trimis kintamaisiais parametrais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje dar-
bovietėje ir nuosavo būsto nuomos. Pasitelkiant imigracijos tendencijų 2004–2011 m. tyrimo 
duomenis, analizuojamos gyventojų nuostatos dėl Lietuvoje vykstančių imigracijos procesų, 
imigrantams kylančių problemų ir vykdomos imigrantų integracijos politikos. Pateikiamas šių 
tyrimų rezultatų palyginimas. 

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  visuomenės nuostatos, socialinė distancija, imigracija, 
imigrantai. 

Įvadas

Straipsnyje analizuojamos gyventojų nuostatos, vertinant įvairias socialines grupes 
ir jų socialinės padėties skirtumus. Anketinių tyrimų klausimai, kuriais siekiama 
nustatyti socialinę distanciją įvairių socialinių grupių atžvilgiu, sudaro galimybę 
atskleisti ir gyventojų nuostatas dėl įvairių žmonių grupių. Sociologai, remda-
miesi tyrimų duomenimis, išskiria sąlygines, t. y. visuomenės sąmonėje įsitvirti-
nusias, grupes: tapatybės (jai priskiriami etninių mažumų grupių ir kitos rasės 
asmenys, pvz., juodaodžiai, kinai, čečėnai, musulmonai), kalbos (asmenys, kal-
bantys kita gimtąja kalba, bet nemokantys lietuvių kalbos), socialinės padėties 
(asmenys aukštesnės / žemesnės socialinės padėties, grįžę iš įkalinimo įstaigų ir 
žmonės su negalia), tikėjimo (netradicinių krikščioniškos kilmės tikėjimų, Jeho-
vos liudytojai, hinduistai, budistai, valstybės neregistruotų religinių tikėjimų iš-
pažinėjai) ir seksualinės orientacijos (homoseksualūs asmenys) (Beresnevičiūtė, 
Leončikas 2009).

Analizuojant ir lyginant gyventojų nuostatas, straipsnyje remtasi 2011 m. 
spalio 20–30 d. reprezentatyvia apklausa, kurią ETI užsakymu atliko UAB ,,Bal-
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tijos tyrimai”. Apklausti 1009 15–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gy-
ventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu. 
Respondentams atrinkti taikyta daugiapakopė stratifikuota tikimybinė at-
ranka. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3,5 proc.

Visuomenės nuostatos dėl Lietuvoje gyvenančių      
socialinių grupių 

2011 m. spalio 20–30 d. tyrimu siekta išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie 
Lietuvoje gyvenančias įvairias socialines grupes ir nustatyti socialinę dis-
tanciją šių grupių atžvilgiu (t. y. grupių ir individų artumo ar susvetimėjimo 
laipsnį). Respondentams buvo pateiktas 31 įvairių socialinių grupių žmonių 
sąrašas, apimantis negalios, etninės kilmės, rasės, tikėjimo, kalbines ir skir-
tingo socialinio statuso grupes. Socialinė distancija buvo matuota trimis 
kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuo-
savo būsto nuomos. 

Atsakydami į klausimus apie grupes žmonių, su kuriais Lietuvos gyven-
tojai nenorėtų gyventi kaimynystėje, per 60 proc. respondentų nurodė, kad 
nenorėtų gyventi šalia romų (čigonų), daugiau kaip pusė (52–59 proc.) nu-
rodė, kad nenorėtų gyventi šalia asmenų, išėjusių iš įkalinimo įstaigų, ir 
žmonių su psichikos negalia. Didelė dalis (32–45 proc.) Lietuvos gyventojų 
nenorėtų kaimynais matyti homoseksualių asmenų, čečėnų, musulmonų, Je-
hovos liudytojų ir pabėgėlių. Mažiau nei ketvirtadalis (17–23 proc.) apklau-
soje dalyvavusių respondentų yra linkę vengti kaimynystės su pakistaniečiais, 
hinduistais, budistais. Kas penktas Lietuvos gyventojas nenorėtų gyventi 
juodaodžių, žydų ir kinų kaimynystėje (1 pav.).

Palankiausiai kaimynystės atžvilgiu Lietuvos gyventojai vertina tradicinių 
krikščioniškų krypčių tikėjimo atstovus, aukštesnės socialinės padėties as-
menis, tradicines etninių mažumų grupes – rusus, ukrainiečius, baltarusius 
ir lenkus, kita gimtąja kalba kalbančius, asmenis su fizine negalia. 

Atsakydami į klausimą apie žmonių grupes, su kuriomis Lietuvos gyven-
tojai nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje, labiausiai nemėgstamos minimos 
šios: šiek tiek mažiau nei pusė (42–47 proc.) Lietuvos gyventojų nenorėtų 
dirbti su asmenimis su psichikos negalia, romais (čigonais), iš įkalinimo 
įstaigų išėjusiais asmenimis (1 pav.). Kiek daugiau nei trečdalis respondentų 
teigė, kad nenorėtų dirbti su homoseksualiais asmenimis. Ketvirtadalis-penk-
tadalis Lietuvos gyventojų nenorėtų vienoje darbovietėje dirbti su čečėnais, 
musulmonais, Jehovos liudytojais ir pabėgėliais. Pastebėtina, kad respond-
entai rečiau teigė nenorintys dirbti su pakistaniečiais, hinduistais ir budistais, 
juodaodžiais ir kinais. 
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Lietuvos gyventojai patraukliausiais bendradarbiais laiko tradicinių etninių 
mažumų grupių, t. y. rusų, ukrainiečių ir lenkų (atitinkamai tik 4,3 proc., 
3,6 proc. ir 9,7 proc. nurodė, kad nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje) at-
stovus, tradicinių krikščioniškos kilmės tikėjimo atstovus, kita gimtąja kalba 
kalbančius bei aukštesnės socialinės padėties asmenis.

Vertinant įvairias socialines grupes daugiausia neigiamų nuomonių 
išreikšta, atsakant į klausimą apie žmonių grupes, kurioms Lietuvos gyven-
tojai nenorėtų išnuomoti būsto (1 pav.). Daugiau nei 60 proc. respondentų 
teigė, jog nenuomotų būsto romams (čigonams) ir iš įkalinimo įstaigų 
išėjusiems asmenims, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų nenuomotų būsto 
ir asmenims su psichikos negalia, homoseksualams. Nemaža dalis gyventojų 
(39–40 proc.) nenorėtų nuomoti būsto čečėnams, pabėgėliams ir musulmo-
nams. Trečdalis Lietuvos gyventojų teigė, jog nenorėtų, kad jų nuomininkai 
būtų Jehovos liudytojai ir pakistaniečiai. Ketvirtadalis–penktadalis respondentų 
nenorėtų nuomoti būsto juodaodžiams, hinduistams ir budistams, kinams, 
lietuvių kalbos nemokantiems asmenims ir žydams. Apie 15 proc. respondentų 
nepageidautų nuomoti būsto žemesnės socialinės padėties ir fizinę negalią 
(15,7 proc.) turintiems asmenims.

Kaip galimus nuomininkus Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina tradi-
cines etnines grupes (rusus, ukrainiečius, lenkus), aukštesnės socialinės padėties 
asmenis ir tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus. 

Lietuvos gyventojai, atsakydami į klausimus apie socialinę distanciją, 
palankiausiai vertino aukštesnės socialinės padėties asmenis, didžiausias Lie-
tuvos tautines mažumas (t. y. rusus, lenkus, ukrainiečius ir baltarusius), 
tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus bei kitus gimtąja 
kalba kalbančius asmenis.

Apibendrinant 2011 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenis 
galima teigti, kad socialinė distancija įvairių Lietuvoje gyvenančių žmonių 
grupių atžvilgiu pasireiškia nevienodai. Socialinė distancija bendradarbių 
atžvilgiu yra mažesnė nei kaimynų, tačiau ji padidėja, kalbant apie būsto 
nuomą. 

Lyginant respondentų atsakymus apie socialinę distanciją kaimynų, 
bendradarbių ir nuomininkų atžvilgiu matyti, kad socialinių grupių hierar-
chija išlieka ta pati – labiausiai nemėgstamos grupės yra romai (čigonai), iš 
kalėjimo įstaigų išėję asmenys, asmenys su psichikos negalia bei 
homoseksualūs asmenys. Vertinant religiniu aspektu, labiausiai nepageidau-
jamos grupės kaimynystėje, darbovietėje bei nuomojant būstą yra musulmo-
nai, Jehovos liudytojai, hinduistai ir budistai. Didelė Lietuvos gyventojų 
dalis neigiamai vertina ir etninių mažumų grupes bei kitos rasės žmones 
(pvz., čečėnus, pakistaniečius, kinus ir juodaodžius). 
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Lyginant 2011 m. Lietuvos gyventojų apklausos duomenis su ankstesnių 
Etninių tyrimų instituto atliktų apklausų duomenimis stebime tam tikrus 
Lietuvos gyventojų nuostatų pokyčius. Pavyzdžiui, 2011-uosius lyginant su 
praėjusių dvejų metų laikotarpiu, Lietuvos gyventojai kaip galimus kaimynus 
palankiau vertino beveik visų išvardytų grupių atstovus, išskyrus romus. 
2011 m. žmonių dalis, nepalankiai vertinanti kaimynystę su romais, padidėjo 
6,6 procentinio punkto (nuo 57,1 proc. 2010 m. iki 63,7 proc. 2011 m.). 
Stebima dinamika nuostatų dėl asmenų, išėjusių iš įkalinimo įstaigų. Jei 
2009 m. jų kaimynystės nenorėjo net 65,2 proc., tai 2010 m. – 55,3 proc., 
tačiau 2011-aisiais vėl pakilo iki 59,0 proc. (2 pav.). 

2011 m. duomenimis, stebimi nuostatų dėl homoseksualių žmonių teigiami 
pokyčiai: nepageidaujančiųjų gyventi šalia homoseksualių asmenų sumažėjo 
10,2 procentinio punkto (2 pav.). Teigiami pokyčiai fiksuojami ir dėl darbo 
vienoje darbovietėje su homoseksualiais asmenimis: nuo 2009 m. iki šiol 
nenorinčių dirbti kartu vienoje darbovietėje sumažėjo. Neigiamų atsakymų 
skaičius sumažėjo, vertinant visas kitas ilgą laiką nemėgstamomis laikomas 
grupes: musulmonus (nenorinčiųjų dirbti su šia grupe skaičius sumažėjo 8,1 
procentinio punkto), čečėnus (–8,3), juodaodžius (–11,1), romus (čigonus) (–3,1) 
ir iš įkalinimo įstaigų išėjusius asmenis (–0,8 procentinio punkto). 

3 paveiksle pateikti Lietuvos gyventojų nuostatų dėl keturių socialinių 
grupių – musulmonų, pabėgėlių, čečėnų ir romų (čigonų) – pokyčiai nuo 
2005 iki 2011 m. Visuomenės nuomonės tyrimai per ilgesnį laikotarpį leidžia 
teigti apie pastebimą tam tikrą socialinės distancijos mažėjimą: 2009–2011 m. 
kiek mažiau Lietuvos gyventojų nurodė, kad kaimynais nenorėtų matyti 
minėtų etninių grupių atstovų, išskyrus romus (čigonus). Pastaraisiais metais 
jų atžvilgiu pastebimas socialinės distancijos didėjimas.

Tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kaip per pas-
taruosius penkerius metus pasikeitė jų požiūris į Lietuvoje gyvenančių žmonių 
grupes. Pastebėtina, kad didelė dalis respondentų nurodė, jog pablogėjo jų 
nuostatos dėl tam tikrų socialinių grupių. Per 60 proc. gyventojų nuostata 
dėl homoseksualių asmenų, išėjusių iš įkalinimo įstaigų ir romų (čigonų) 
taip pat krito. Atsakymai į šį klausimą patvirtina įsitvirtinusią nemėgstamų 
socialinių grupių hierarchiją (4 pav.). 

2011 m. apklausa parodė, jog gerokai pablogėjo nuostatos dėl lenkų           
(4 pav.). 2010 m. duomenimis, beveik pusė respondentų vertino lenkus pa-
lankiai (40,6 proc.) ir tik 9,1 proc. teigė, kad jų nuomonė apie lenkus 
pablogėjo arba greičiau pablogėjo. 2011 m. net 48,1 proc. respondentų teigė, 
kad požiūris į lenkus pablogėjo arba greičiau pablogėjo, ir tik 26,4 proc. 
gyventojų sakė, kad nuomonė apie lenkus pagerėjo. 2011 m. lenkai tapo 
penkta nemėgstama grupe hierarchijoje, nors vertinant nuostatų pablogėjimą 
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lenkai iki šiol būdavo hierarchinės piramidės apačioje – 2010 m. lenkai 
buvo 23 vietoje iš galimų 31 (Vildaitė, Žibas 2010).

Kita socialinė grupė, dėl kurios nuostatos labai pablogėjo arba greičiau 
pablogėjo nei pagerėjo, – tai aukštesnės socialinės padėties asmenys. Lyginant 
su 2010 m., neigiamas jų vertinimas išaugo 17,5 procentinio punkto: jei 
2010 m. labai blogai arba greičiau blogai juos vertino 10,4 proc. respondentų, 
tai 2011 m. – 27,9 proc.

2011 m. duomenimis, žmonių grupės, apie kurias per pastaruosius pen-
kerius metus Lietuvos gyventojų nuomonė labiausiai pagerėjo, – tai asmenys 
su fizine negalia, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, gruzinai. Maždaug trečdalis 
lietuvių nurodė, kad pagerėjo jų nuostatos dėl žemesnės socialinės padėties 
asmenų, tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovų, kita gim-
tąja kalba kalbančių ir lietuvių kalbos nemokančių asmenų. Taip pat dau giau 
kaip trečdalis išreiškė pagerėjusią nuomonę apie gruzinus.

Lyginant 2011 m. Lietuvos gyventojų atsakymus į klausimą apie nuostatų 
kaitą su ankstesniais Etninių tyrimų instituto atliktų visuomenės apklausų 
apie įvairias etnines grupes rezultatais, galima suformuluoti kelis teiginius. 
Lietuvos gyventojų nuomonių apie socialines grupes apžvalga rodo neigiamų 
vertinimo tendencijų sustiprėjimą. 2010 m. Lietuvos gyventojų nuostatos 
labiausiai blogėjo dėl homoseksualių asmenų, iš įkalinimo įstaigų išėjusių 
asmenų, romų (čigonų), Jehovos liudytojų, musulmonų ir čečėnų. Šiais me-
tais neigiamas požiūris į visas šias grupes dar labiau sustiprėjo. Labiausiai 
nemėgstama grupė yra asmenys, išėję iš įkalinimo įstaigų, homoseksualai, 
romai (čigonai), pabėgėliai, čečėnai, Jehovos liudytojai ir musulmonai – 
procentas teigiančių, kad jų nuomonė apie šias grupes per pastaruosius penke-
rius metus pablogėjo, atitinkamai sudaro: +22,7; +12; +25,3; +13,1; +14,3; 
+14,4 ir +17,8 procentinio punkto (5 pav.). Aptariamo empirinio tyrimo 
nuostatų analizė rodo praktiškai nekintantį požiūrį į tam tikrų socialinių 
kategorijų hierarchiją. Pastebėtina, kad 2011 m. labai pablogėjo nuostatos 
dėl lenkų etninės grupės, kuri iki šiol buvo vertinama greičiau teigiamai nei 
neigiamai.

Visuomenės nuostatos dėl Lietuvoje gyvenančių 
ir į Lietuvą atvykstančių imigrantų 

Atsižvelgdamas į imigracijos tendencijas Lietuvoje (ypač po ES plėtros            
2004 m.), Etninių tyrimų institutas nuo 2008-ųjų į kasmetines visuomenės 
nuomonės apklausas įtraukia klausimus apie imigracijos procesus. Nuo              
2004 m. pastebimas bendras ir darbo imigracijos srautų Lietuvoje didėjimas 
(kuris tęsėsi iki dabartinių ekonominių pokyčių). Turint galvoje struktūrinius 
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imigracijos veiksnius, Lietuvoje gyvenančių imigrantų integracijos prielaidas ir 
problematiką bei migrantų integracijos politikos įgyvendinimo praktiką (Etniš-
kumo studijos 2009), buvo nuspręsta atidžiau pažvelgti į visuomenės nuostatas 
dėl Lietuvoje vykstančių imigracijos ir migrantų integracijos procesų. 

Norint įvertinti Lietuvos gyventojų įsivaizduojamą atvykusių imigrantų 
įtaką visuomenei ir valstybei, 2011 m. vykdytoje apklausoje respondentų 
buvo prašoma pareikšti savo nuostatas dėl konkrečių teiginių. Tiek 2010 m., 
tiek 2011 m. Lietuvos gyventojai labiausiai linkę pritarti teiginiui, kad imig-
rantai į Lietuvą atvyksta norėdami gauti darbą (atitinkamai 62,0–54,6 proc.). 
Kiek daugiau negu pusė respondentų (57,5–54,4 proc.) pritarė teiginiui, kad 
imigrantus išlaiko mokesčių mokėtojai. Šiek tiek daugiau negu pusė (51,4–
51,1 proc.) apklaustųjų sutiko su teiginiu, kad į Lietuvą atvykstantys imi-
grantai gali sukelti socialinių neramumų (lyginant su 2008 ir 2009 m. tyri-
mų duomenimis1, kai buvo vartojama ne imigranto, bet užsienio šalių dar-
buotojo sąvoka, atitinkamai 61,1 ir 62,1 proc. apklaustųjų sutiko, jog į 
Lietuvą atvykstantys užsienio šalių darbuotojai gali sukelti socialinių nera-
mumų). Lietuvos piliečių ir imigrantų vaikų mokymuisi vienoje klasėje vi-
suomenė taip pat yra linkusi pritarti: 2010 ir 2011 m. daugiau negu pusė 
(atitinkamai 52,9–51,9 proc.) respondentų sutiktų, jog jų vaikai mokytųsi 
vienoje klasėje su imigrantų vaikais. Lyginant 2010 ir 2011 m. duomenis, 
pastebėtinos kelios tendencijos: viena vertus, pritarimas anksčiau aptartiems 
teiginiams ir jų hierarchija nepakito, kita vertus, visuomenės pritarimas vi-
siems trims teiginiams sumažėjo, nors dėl socialinių neramumų visuomenės 
nuostatos beveik nepakito (6 pav.).

Kitiems teiginiams visuomenė yra linkusi pritarti mažiau (lyginant 2010 
ir 2011 m. duomenis pastebėtina, kad pritarimo hierarchija dėl šių teiginių 
keičiasi). 2010 m. duomenimis, didelė dalis (41,2 proc.) respondentų sutiko 
(beveik pusė nesutiko), kad Lietuvoje gyvenantys ir į Lietuvą atvykstantys 
imigrantai praturtina šalies kultūrinį gyvenimą, tuo tarpu 2011 m. šiam teigi-
niui pritarė trečdalis apklaustųjų (2009 m. tyrimo duomenimis, kai buvo var-
tojama užsieniečio, ne ES piliečio sąvoka, mažiau negu trečdalis (29,1 proc.) 

 1 Plačiau apie visuomenės nuostatas imigracijos (ir imigrantų) atžvilgiu žr. Etninių tyrimų 
instituto atlikti tyrimai: http://www.ces.lt/2010/09/lietuvos-gyventoju-nuomones-apklausos-
2010-m-liepos-15-d-rugpjucio-2-d-rezultatai; http://www.ces.lt/2008/04/etniniu-tyrimu-
centro-uzsakymu-uab-%E2%80%9Erait%E2%80%9C-atliktos-visuomenes-nuomones-              
apklausos-rezultatai/; Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: Trečiųjų šalių 
piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas, Vilnius: Eugrimas, p. 128. ISSN 1822-1041; 
Vildaitė, D., Žibas, K. Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga 
(2005–2010 m.). Etniškumo studijos 2010/1-2. Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vilnius: 
Eugrimas, p. 121–137. ISSN 1822-1041; Žibas, K. Imigracijos suvokimai Lietuvos 
visuomenėje. OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2010/2. Lietuvių išeivijos 
institutas, Kaunas, p. 9–30. ISSN 1822-5152.
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sutiko ir daugiau negu pusė (56,1 proc.) nesutiko su teiginiu, kad į Lietuvą 
atvykstantys užsieniečiai, ne ES piliečiai, praturtina šalies kultūrinį gyvenimą2 
(6 pav.). 

Su ekonomine imigrantų nauda ir imigrantų integracija susijusiems tei-
giniams visuomenė yra linkusi pritarti dar mažiau: 2011 m. daugiau negu 
trečdalis apklaustųjų pritarė teiginiui, kad dirbantys imigrantai yra naudingi 
Lietuvos ekonomikai (lyginant su 37,4 proc. 2010 m. ir 31,6 proc. 2009 m.). 
Labiausiai visuomenė yra linkusi nepritarti integracijos politikos įgyvendi-
nimui: trečdalis sutinka ir daugiau negu pusė nesutinka, kad valstybė turėtų 
skirti daugiau dėmesio imigrantų integracijai (lyginant su mažiau negu treč-
daliu, kurie sutiko, ir daugiau negu puse, kurie nesutiko su šiuo teiginiu 
2010 m.) (6 pav.).

Apibendrinant visuomenės nuomonės tyrimų duomenis apie vyraujančias 
nuostatas galima teigti, kad Lietuvos visuomenėje vyrauja labiau neigiamas 
negu teigiamas imigracijos suvokimas. Pastebėtina, kad pritarimas visiems 
teiginiams sumažėjo, o nepritarimas – padidėjo. Didesnė dalis visuomenės 
nepritaria teiginiui, kad Lietuvoje gyvenantys ar į šalį atvykstantys imigran-
tai praturtina šalies kultūrinį gyvenimą. Tačiau šalia kultūrinio aspekto aiškiai 
matomas ir ekonominis. Taigi ekonominis aspektas gali būti susijęs su šalies 
daugumos visuomenės ir imigrantų konkurencija dėl ekonominių ir kitokio 
pobūdžio išteklių bei su paplitusiu mitu, kad imigrantai gali „atimti“ darbo 
vietas iš „vietinės populiacijos“. Vyraujantis imigracijos suvokimas atskleidžia 
visuomenės nerimą dėl potencialių grėsmių ir galimų socialinių neramumų, 
kuriuos, anot respondentų, gali lemti imigrantų gyvenimas Lietuvoje.

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie potencialias Lietuvo-
je gyvenančių imigrantų problemas, apklausos anketoje buvo pateikti klau-
simai apie galimus sunkumus įvairiose srityse (7 pav.). Apibendrinant 2010 
ir 2011 m. tyrimų duomenis galima teigti, kad Lietuvos gyventojai pritaria 
galimiems sunkumams, su kuriais imigrantai susiduria įvairiose srityse. 2010 
ir 2011 m. tyrimų duomenimis, visuomenė yra linkusi sutikti, kad lietuvių 
kalbos nemokėjimas (atitinkamai 87,0–83,3 proc.) ir darbo paieška (80,6–
77,4 proc.) yra sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria Lietuvoje gyve-
nantys imigrantai (šiems sunkumams nepritaria maža dalis visuomenės). 
Kiek mažesnio pritarimo sulaukė sunkumai, susiję su vaikų švietimu ir 
neigia momis visuomenės nuostatomis: 2011 m. duomenimis, du trečdaliai 

 2 2010 ir 2011 m. tyrimų palyginimas su ankstesnėmis visuomenės nuomonės apklausomis, 
kuriose buvo vartojamos skirtingos sąvokos (ne imigranto, bet užsienio šalių darbuotojo ar 
piliečio), leidžia daryti prielaidą, kad užsieniečio sąvoka yra neutralesnė, todėl ir nuostatos 
jų atžvilgiu buvo palankesnės; tuo tarpu imigranto sąvoka visuomenėje gali būti labiau 
sietina su simbolinėmis (kultūrinėmis) ir realiomis (konkurencija dėl ekonominių bei 
socialinių išteklių ir kt.) grėsmėmis.
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apklaustųjų sutiko, kad vaikų švietimas ir neigiamos nuostatos yra sunkumai, 
su kuriais imigrantai susiduria Lietuvoje (2010 m. pritariančių šiems teigi-
niams buvo daugiau negu 70 proc.). Lyginant 2010 ir 2011 m. tyrimų duo-
menis pastebėtina, kad daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių Lietuvos 
gyventojų taip pat pritaria, kad potencialūs sunkumai gali iškilti dėl būsto 
paieškos (atitinkamai 57,8–61,0 proc.) ir socialinės paramos bei paslaugų 
(66,6–59,9 proc.); kiek mažiau (61,4–57,7 proc.) – dėl sveikatos priežiūros. 
Mažiausio visuomenės pritarimo (55,2–46,5 proc.) sulaukė teiginys, kad 
patiriamas smurtas yra problema, su kuria susiduria Lietuvoje gyvenantys 
imigrantai (7 pav.).

Apibendrinant visuomenės supratimą apie Lietuvoje gyvenantiems imig-
rantams iškylančias sudėtingas situacijas pastebėtina, kad nors visuomenė 
pritaria išvardytiems sunkumams, 2010 ir 2011 m. tyrimų duomenų palygi-
nimas parodė, kad pritarimas anksčiau aptartiems sunkumams (išskyrus būs-
to nuomą) sumažėjo. 

Keli anketos klausimai buvo susiję su įvairių imigrantų integracijos 
priemonių vertinimu (8 pav.). Respondentams buvo pateiktas priemonių, 
apimančių įvairias gyvenimo sritis – užimtumą, švietimą, būstą, teisinės pa-
galbos užtikrinimą – sąrašas. Lyginant 2010 ir 2011 m. tyrimų duomenis 
matyti, kad palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina priemones, skirtas 
vaikų švietimo (atitinkamai 77,3–72,1 proc.) ir lietuvių kalbos kursų (79,5–
70,7 proc.) organizavimui. Didelė dalis Lietuvos gyventojų (65,1–59,7 proc.) 
palankiai vertina pagalbą tvarkant dokumentus (leidimai gyventi, pašalpos 
gavimas), kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimą (53,3–58,2 proc.), 
nemokamų teisinių konsultacijų teikimą (58,1–51,9 proc.), vienodų teisių 
Lietuvos piliečiams ir imigrantams užtikrinimą sveikatos priežiūros srityje 
(59,2–47,8 proc.). Daugiausia abejonių Lietuvos gyventojams kelia vienodų 
teisių Lietuvos piliečiams ir imigrantams darbe užtikrinimas, socialinio būsto 
suteikimas ir vienodų teisių gaunant socialinę paramą užtikrinimas. Didelė 
dalis (39,1 proc.) respondentų linkę pritarti (beveik pusė nepritarti) tokių 
pačių teisių Lietuvos piliečiams ir imigrantams darbe užtikrinimui (2010 m. 
dalis pritarusių ir nepritarusių šiai integracijos priemonei pasiskirstė vienodai). 
Socialinio būsto suteikimui pritaria dar mažesnė gyventojų dalis: trečdalis 
pritaria ir daugiau negu pusė nepritaria (lyginant su ketvirtadaliu respondentų, 
kurie sutiko, ir didžiąja dalimi (63,8 proc.), kurie nesutiko su šiuo teiginiu 
2010 m.). Daugiau negu ketvirtadalis pritaria ir didžioji dalis (61,4 proc.) ne-
pritaria tokių pačių teisių Lietuvos piliečiams ir imigrantams, gaunant socialinę 
paramą, užtikrinimui (lyginant su daugiau negu trečdaliu, kurie sutiko, ir dau-
giau negu puse, kurie nesutiko su šiuo teiginiu 2010 m.) (8 pav.). 

Apibendrinant visuomenės pritarimą konkrečioms migrantų integracijos 
priemonėms galima teigti, kad nepritarimas didėja tuomet, kai kalbama apie 
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vienodų teisių Lietuvos piliečiams ir imigrantams užtikrinimą socialinių 
paslaugų teikimo infrastruktūroje (socialinė parama ir socialinis būstas), taip 
pat apie vienodas teises darbe ar teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. 
Visuomenė labiau linkusi pritarti toms integracijos priemonėms, kurios yra 
susijusios su vaikų švietimu, lietuvių kalbos kursais ir pagalba imigrantams 
tvarkant dokumentus. Šias tendencijas galima sieti su įsivaizduojama dau-
gumos visuomenės ir imigrantų konkurencija dėl ekonominių ir socialinių 
išteklių (socialinių paslaugų teikimu ar socialinio būsto gavimu). 

2010 ir 2011 m. tyrimų duomenų palyginimas atskleidė, kad pritarimas 
konkretiems teiginiams (parodantiems įsivaizduojamą atvykusių imigrantų 
įtaką visuomenei ir valstybei), potencialiems sunkumams (kurie gali kilti 
Lietuvoje gyvenantiems imigrantams) ir integracijos priemonėms sumažėjo, 
o nepritarimas – padidėjo. Vienintelė išimtis dėl būsto problemos: visuomenės 
pritarimas būsto paieškai (kaip vienam iš imigrantams kylančių sunkumų) 
ir socialinio būsto suteikimui (kaip vienai iš integracijos priemonių) padidėjo, 
tuo tarpu nepritarimas – sumažėjo.

Išvados 

2011 m. Lietuvos gyventojų nuostatų dėl socialinių grupių apžvalga rodo 
neigiamų vertinimo tendencijų sustiprėjimą. Šiais metais neigiami požiūriai 
apie asmenis, išėjusius iš įkalinimo įstaigų, homoseksualus, romus (čigonus), 
pabėgėlius, čečėnus, Jehovos liudytojus ir musulmonus dar labiau sustiprė-
jo, lyginant su ankstesniais metais. Aptariamo empirinio tyrimo analizė rodo 
praktiškai nekintančią nuostatų dėl šių socialinių kategorijų hierarchiją. Pa-
stebėtina, kad 2011 m. nuostatos labai pablogėjo dėl lenkų etninės grupės, 
kuri iki šiol buvo vertinama greičiau teigiamai nei neigiamai.

Nepaisant nedidelio užsieniečių skaičiaus Lietuvoje (jis šiuo metu nevir-
šija 1 proc. nuo bendros populiacijos), visuomenėje vyrauja labiau neigiamas 
nei teigiamas imigracijos suvokimas. Lyginant 2010 ir 2011 m. pastebėtina, 
kad pritarimas daugumai teiginių sumažėjo (nepritarimas – padidėjo). 

Visuomenė yra linkusi nepritarti, kad Lietuvoje gyvenantys ar į šalį at-
vykstantys imigrantai praturtina šalies kultūrinį gyvenimą. Tai liudija apie 
visuomenėje vyraujantį kultūrinį uždarumą, kuris gali būti laikytinas vienu 
esminių migrantų integracijos barjerų. Tačiau šalia vyraujančio kultūrinio 
uždarumo matomos aiškios sąsajos tarp nuostatų ir ekonominio bei (ne)
saugumo aspektų. Viena vertus, tai gali būti sietina su visuomenės daugumos 
ir imigrantų konkurencija dėl ekonominių ir kitokio pobūdžio išteklių, kita 
vertus – su daugumoje visuomenių (ypač imigracijos tikslo šalyse) paplitu-
siu mitu, jog imigrantai gali „atimti“ darbo vietas.
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Vyraujanti gyventojų nuomonė atskleidžia tam tikrą nerimą dėl galimų 
socialinių neramumų, kuriuos, anot respondentų, gali lemti imigrantų gyve-
nimas Lietuvoje. Visuomenė yra linkusi nepritarti teiginiams, susijusiems su 
migrantų integracijos politikos įgyvendinimu Lietuvoje, nors ji iš esmės 
pritartų daugumai imigrantų gyvenimo Lietuvos visuomenėje problemų. 
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Priedai

1 pav. Prašome pasakyti, su kuriomis išvardytomis žmonių grupėmis Jūs nenorėtu-
mėte gyventi kaimynystėje, dirbti vienoje darbovietėje, ar išnuomoti būsto? 2011 m., 
procentais 
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2 pav. Prašome pasakyti, su kuriomis išvardytomis žmonių grupėmis Jūs nenorėtu-
mėte gyventi kaimynystėje? 2009–2011 m., procentais 
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3 pav. Prašome pasakyti, su kuriomis išvardytomis žmonių grupėmis Jūs nenorėtu-
mėte gyventi kaimynystėje? 2005–2011 m., procentais 
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4 pav. Kaip per pastaruosius penkerius metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje 
gyvenančių žmonių grupes? 2011 m., procentais 
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5 pav. Kaip per pastaruosius penkerius metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje 
gyvenančių žmonių grupes? Atsakiusiųjų „labai pablogėjo, greičiau pablogėjo“ pro-
centai, 2009–2011 m.
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6 pav. Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvoje gyvenančius ir į Lietuvą atvykstančius 
imigrantus? Pasakykite, sutinkate ar nesutinkate su teiginiais? 2010 m., procentais

6a pav. Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvoje gyvenančius ir į Lietuvą atvykstančius 
imigrantus? Pasakykite, sutinkate ar nesutinkate su teiginiais? 2011 m., procentais
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7 pav. Kartais Lietuvoje gyvenantiems imigrantams iškyla įvairių sudėtingų situaci-
jų. Pasakykite, sutinkate ar nesutinkate, kad imigrantams kyla ypatingų sunkumų 
šiose srityse? 2010 m., procentais

7a pav. Kartais Lietuvoje gyvenantiems imigrantams iškyla įvairių sudėtingų situa-
cijų. Pasakykite, sutinkate ar nesutinkate, kad imigrantams kyla ypatingų sunkumų 
šiose srityse? 2011 m., procentais
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8 pav. Pritartumėte ar nepritartumėte integracijos priemonėms, kurios būtų taikomos 
Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą atvykstantiems imigrantams? 2010 m., procentais
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8a pav. Pritartumėte ar nepritartumėte integracijos priemonėms, kurios būtų taiko-
mos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą atvykstantiems imigrantams? 2011 m., 
procentais
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Ethnic and Social Groups in Lithuania: 
Societal attitudes and their Changes

 
Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Karolis Žibas 
Institute for Ethnic Studies, Lithuanian Social research Centre, vilnius 

S u m m a r y :  Since 2005 Institute for Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre 
is implementing public opinion polls to analyse attitudes of Lithuanian residents towards diffe-
rent ethnic and social groups (e.g. Roma, Jews, Muslims, refugees, etc.). On the basis of rese-
arch results (2005–2011) article analyses social distance and compares attitudes of Lithuanian 
residents towards different social groups in Lithuania. Social distance was measured using three 
variables: willingness to live in the same neighbourhood, to work at the same workplace and to 
rent an apartment/house. Considering recent immigration trends (2004–2011), new variables for 
the analysis of societal attitudes were included, such as societal attitudes towards immigrants 
living in Lithuania and newly arriving immigrants, problems that immigrants face in Lithuania 
and attitudes towards migrant integration policies. The results of both researches are compared. 

K e y w o r d s :  societal attitudes, social distance, immigration, immigrants. 
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Etniškumo studijos – Lietuvoje leidžiamas tęstinis recenzuojamas mokslinis 
leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimo metodologijai. Nuo 2003 me-
tų leidžiamame leidinyje nuosekliai analizuojami teoriniai nacionalizmo, etnišku-
mo ir tarpetninių santykių bei jų tyrimų aspektai, pateikiamos aktualios konkretaus 
laikotarpio realijų mokslinės interpretacijos.

Šiame Etniškumo studijų leidinyje skaitytojų dėmesiui pristatomi etninių ma-
žumų tapatumo trijose Baltijos šalyse naujausių mokslinių tyrimų rezultatai. Do-
vilės Budrytės straipsnyje apibendrinamos politinės visuomenės kūrimosi trijose 
Baltijos šalyse tendencijos laikotarpiu nuo tautinio Atgimimo iki stojimo į ES 
2004 m. Evija Kļave analizuoja kasdienio latvių ir rusų kalbų vartojimo priva-
čioje ir viešoje erdvėse praktikas Latvijoje. Monika Frėjutė-Rakauskienė straips-
nyje tyrinėja Lietuvos ir Latvijos rusų tapatumo trajektorijas. Kristinos Šliavaitės 
straipsnis skirtas mažai Lietuvoje sociologiniu atžvilgiu tyrinėtai baltarusių tapa-
tumo problematikai.


