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ETNIŠKUMAS IR IDENTITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ TEORIJOSE

PRATARMĖ
Andrius Marcinkevičius
Šioje monografijoje pristatomi Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto
mokslininkų vykdyto Pietryčių Lietuvos tyrimo rezultatai. Tyrimas buvo įgyvendintas mokslinio projekto „Etninės mažumos Pietryčių Lietuvoje: etninio, pilietinio, lokalaus ir regioninio identitetų raiška“ laikotarpiu 2012–2014 m.1 Vykdant šį tyrimą buvo keliamas tikslas
išanalizuoti, pasitelkiant sociologinę ir istorinę perspektyvas, Pietryčių Lietuvos regiono gyventojų etninio, pilietinio, regioninio, lokalaus tapatumų konfigūracijas ir raišką. Į tyrimo
akiratį pateko gausiausios narių skaičiumi šio regiono etninės grupės – lenkai, lietuviai, baltarusiai ir rusai. Tyrimo geografija aprėpė Šalčininkų, Švenčionių ir Eišiškių miestus, kuriems
būdinga nevienalytė etniniu, kalbiniu ir religiniu atžvilgiu gyventojų sudėtis.
Vykdant lauko tyrimą atsiskleidė, kad regiono gyventojai šį regioną mato kaip savitą lyginant su likusia Lietuvos dalimi, tačiau sykiu tapatinasi su Lietuva ir jos gyventojais; didžiuojasi tuo, kad regionui būdinga daugiaetninė gyventojų kompozicija, gyventojai išpažįsta
kelias religijas, regione daug istorinių, kultūrinių paminklų. Kita vertus, viešajame diskurse
dažnai šis regionas siejamas su tam tikromis tarpetninėmis įtampomis. Šie aspektai lėmė, jog
autoriai nutarė pagrindinį dėmesį skirti ne etniškumo ar etninio identiteto elementams ir jų
konfigūracijoms, o tapatinimosi formavimui ir veiksniams. Todėl monografija ne tik atskleidžia etniškumo raišką ir etninių skirčių bei bendrumų konstravimą skirtinguose kontekstuose,
tačiau analizuoja tapatybės formavimo procesus ir veiksnius tiek šiandieninėje Lietuvoje, tiek
istoriškai.
Struktūros požiūriu, monografiją sudaro devynios dalys, skirtos konkretiems aspektams
ir analizės dimensijoms. Pirmosiose dalyse išsamiai aptariama, kaip etniškumas ir identitetas
tiriamas šiuolaikiniame socialinių mokslų diskurse bei kokių naujausių šiuolaikinių identiteto
teorijų taikymas yra tikslingas ir pravartus tiriant konkrečiai Pietryčių Lietuvos regiono atvejį
(1 ir 2 dalis). Trečioji dalis pristato Pietryčių Lietuvos regiono mokslinių tyrimų apžvalgą,
kurioje apibendrinamas per pastarąjį ketvirtį amžiaus nuveiktas įvairių mokslo krypčių tyrėjų
įdirbis (3 dalis).
Tolesnės monografijos dalys skirtos atskleisti istorinių procesų Pietryčių Lietuvoje XIX–
XX a. kontekstą ir lenkų etninės grupės reprezentaciją šiuolaikinėje spaudoje lietuvių kalba.
Istorinį kontekstą pristatančioje dalyje aptariama svarbiausių istorinių „lūžinių“ įvykių ir politinių veiksnių reikšmė tiriamo regiono gyventojų identiteto konstravimui. Aptariami Rusijos imperijos, Lenkijos ir Lietuvos valstybių bei Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpio
įvykiai (4 dalis). Žiniasklaida autorių yra vertinama kaip reikšminga ir turinti galią daryti
įtaką visuomenės nuostatoms institucija, todėl išsamiau nagrinėjama straipsnių apie lenkus
tematika, turinys ir šių straipsnių kilmės šaltiniai populiariojoje Lietuvos spaudoje lietuvių
kalba (spausdintuose ir interneto dienraščiuose) (5 dalis).
1

Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą nacionalinę mokslo programą
„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (sutarties Nr. VAT–50/2012).

7

ETNIŠKUMAS IR IDENTITETAI PIETRYČIŲ LIETUVOJE: RAIŠKA, VEIKSNIAI IR KONTEKSTAI

Baigiamosiose monografijos dalyse pristatomi ir išsamiai analizuojami autorių atlikto Pietryčių Lietuvos miestuose (daugiausia Šalčininkuose, Eišiškėse ir Švenčionyse) kokybinio tyrimo duomenys. Viena iš šių dalių yra skirta aptarti, kaip etniškumas ir su etnine priklausomybe
siejami elementai (kalba, religija, tradicijos, kilmė) pasitelkiami brėžiant ar konstruojant skirtis
ir bendrumus tarp gyventojų grupių, kokiuose socialiniuose kontekstuose jie yra svarbūs, o
kokiuose – ne (6 dalis). Dalyje apie istorinės atminties ir etninių grupių identiteto sąveiką analizuojamos, pasitelkiant minėtų trijų miestų kontekstą, atminties politikos ir istorijos pasakojimų
reikšmės etninių grupių identiteto konstravime, taip pat tiriamas institucijų vykdomos atminties
politikos ir lokalios atminties santykis (7 dalis). Kitoje dalyje analizuojama, kaip švietimo politika ir mokyklos yra susijusios su etniškumo ir etninių ribų konstravimu, kaip tiriamojo regiono
žmonės grindžia apsisprendimą renkantis mokyklą (8 dalis). Empirinių duomenų analizę užbaigia dalis, skirta etninių grupių savanoriškų organizacijų Pietryčių Lietuvoje veiklos pobūdžiui
aptarti, ypač gilinantis į tai, kokią reikšmę jos turi etninių grupių mobilizacijai ir pilietiniam
dalyvavimui, ir kaip šių organizacijų veiklos pobūdį lemia žmogiškieji ištekliai, bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir institucijomis, finansavimo šaltiniai, ryšiai su politinėmis
partijomis (9 dalis).
Autoriai viliasi, kad monografija bus įdomi ir naudinga socialinės ir kultūros politikos
gairių kūrėjams, už etninių mažumų integracijos politiką atsakingoms institucijoms, mokslininkams ir visuomenei, taip pat visiems, norintiems geriau susipažinti su Pietryčių Lietuvos
regiono politinės, socialinės ir kultūrinės raidos aplinkybėmis, šio regiono gyventojų identitetui būdinga specifika ir ją lemiančiomis priežastimis.
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