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Įvadas

Leidinyje pristatomi straipsniai, parengti vykdant nacionalinę mokslo programą
„Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas" - Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą pro
jektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" (LMT
VAT- 56/2012). Projekte numatoma ištirti vyraujančias vilniečių kultūrinio tapatumo for
mas. Tiriami vilniečių savivokos ypatumai, erdvinio kultūrinio tapatumo bruožai, medijų vie
ta ir reikšmė formuojant vilniečių kultūrinį tapatumą, atsižvelgiant j diskurso apie jj raidą.
Siekiama nustatyti etninės kultūros, simbolinių, religinių, laisvės memų poveikj vilniečių kul
tūriniam tapatumui, jo raidai.

Vilniečių kultūrinio tapatumo ir jo raidos tyrimo aktualumą pirmiausia lemia egzistuo
jantis viešas diskursas apie vilniečių kultūrinį tapatumą šių dienų medi jose (spaudoje, ra
dijuje, televizijoje, elektroniniuose portaluose). Tyrimų metu pastebėtas tam tikrų medijų
formuojamų stereotipų perėmimas ir raida vilniečių kultūrinėje savivokoje. Be to, vilniečių
kultūrinio tapatumo aktualumas didėja dėl demokratinės valstybės suteiktų laisvių jos pi
liečiams, puoselėjant kultūrini ir tautinj tapatumą. Taigi projekto tyrėjų grupė jaučia porei
kį pagrįsti vilniečių kultūrinio tapatumo daugialypiškumą, nustatyti jo formas ir veiksnius,
turinčius įtakos jų raidai atkurtoje Lietuvos valstybėje. Projekte dalyvaujantys mokslininkai
ir tyrėjai dalyvavo vilniečių kultūrinių nuostatų ir jų kultūrinio tapatumo tyrimuose, atku
riant Lietuvos valstybingumą ir vėliau {1989 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto bei
„Baltre" tyrimas „Vilnius ir vilniečiai"-A. V. Matulionis, E. K. Sviklas, E. Krukauskienė, I.Trin-
kūnienė; 1993 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto tyrimas „Vilniečio portretas"-
A. V. Matulionis, G. Maniukaitė, E. Krukauskienė, I. Trinkūnienė, V. Kasparavičienė; 2004 m.
Socialinių tyrimų instituto tyrimas pagal tarptautinį projektą „Postkomunistinių tautų repre-
zentavimas: sostinių vaidmuo" - A. Vosyliūtė, V. Kasparavičienė, V. Žilinskaitė-Vytienė). Šiais
tyrimais nustatyta, kad atkūrus Lietuvos valstybę, vilniečių kultūrinis tapatumas labiausiai
siejosi su etnoiingvistinėmis jų nuostatomis bei baltų kultūros simboliais, vėliau pastebėta
religinių bendruomenių ir įvairių tautybių bei kultūrų vilniečių protėvynių kultūros įtakų di
dėjimas. Pakartotiniai kiekybiniai ir kokybiniai vilniečių kultūrinio tapatumo tyrimai leidžia
nustatyti vyraujančias vilniečių kultūrinio tapatumo formas ir jo raidą. Laukiamų rezultatų
perspektyvumas sietinas su galimybe pritaikyti šio tyrimo rezultatus puoselėjant vilniečių,
atstovaujančių konkrečioms kultūroms, bendruomeninę veiklą, jų darnų sambūvį Vilniaus
mieste. Etnolingvistinės vilniečių nuostatos, kaip ir simboliniai, religiniai bei laisvės memai,
išreiškiantys jų kultūrinj tapatumą, yra ypač aktualios Šių dienų diskurso kontekste. Gali
mybė nustatyti jų raidą ir pokyčius atkurtoje Lietuvos valstybėje leidžia prognozuoti dau-
giakultūrio Vilniaus vystymąsi (baltai/slavai; katalikai/evangelikai/stačiatikiai/nekrikščionys).
Keičiantis socialiniam laikui ir vilniečių kultūrinėms nuostatoms atkurtoje Lietuvos valstybė
je, tokie tyrimai leidžia nustatyti daugiakultūriškumo vystymosi tendencijas. Vilniečių kul
tūrinio tapatumo ir jo raidos, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tyrimų rezultatai papildo
fundamentinių vilniečių kultūrinio tapatumo tyrimų aprėptį ir sukuria prielaidas ilgalaikiams
lyginamiesiems vilniečių tapatumo tyrimams.

Šiame straipsnių rinkinyje yra spausdinami E. Krukauskienės, G. Maniukaitės, A. V. Ma
tulionio, E. K. Sviklo, I. Trinkūnienės ir V. Žilins kaitės- Vytienės straipsniai, parengti vykdant
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minėtą projektą, taip pat E. Krukauskienės straipsnis „įvairių Lietuvos gyventojų grupių ta-
patinimasis su Lietuvos valstybingumu, jos laisvė ir materialios gerovės siekiai", apimantis
visos Lietuvos gyventojus, vykdant Sociologijos instituto planinę temą. Straipsniai parengti
remiantis autorių atliktų tyrimų rezultatais. 1993 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės institu
to Etnosociologijos skyrius atliko reprezentatyvų vilniečių tyrimą^ kuriame buvo apklausta
1000 sostinės gyventojų. 1993 m. Vilniuje 60 proc. gyventojų sudarė lietuviai, 17 proc. - ru
sai, 13 proc. - lenkai, 4 proc. - baltarusiai, 4 proc. - kitų tautybių asmenys. Tyrime tautinių
grupių dalys tiksliai atitiko Lietuvos sostinės gyventojų tautinę sudėtį. 2013 m. Lietuvos so
cialinių tyrimų centro Sociologijos institutas atliko reprezentatyvų vilniečių tyrimą^ kuriame
buvo apklausta 517 vilniečių, iš kurių 63 proc. buvo lietuviai, 10 proc. - rusai, 20 proc. - len
kai. 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Vilniaus tautinė sudėtis buvo tokia:
62 proc. lietuvių, 11 proc. rusų, 16 proc. lenkų. Taigi apklaustųjų imtis iš esmės atitinka
tautinių grupių proporcijas. 2013 m. minėto projekto dalyviai, siekdami gilesnės vilniečių
kultūrinės tapatybės analizės, pagal projekte numatytą metodiką atliko ekspertinj tyrimą.
Ekspertų tautinė sudėtis taip pat atitinka vilniečių sudėtį. Be to, autoriai rėmėsi ir kitų tyrimų
medžiaga, tai nurodoma autorių straipsniuose.
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1 Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas
raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" (LMT VAT - 56/2012).

Vilniečių savivokos ypatumai
ir pokyčių ženklai

GRAŽINA MANIUKAITĖ
Lietuvos socialinių tyrimų centras, A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius

EI. paštas magra^micro.lt

Straipsnyje1 nagrinėjamos vilniečių savivokos formavimo problemos, susijusios su kul
tūrinės tapatybės tapsmu - identifikacijos proceso pradžia. Siekiama aptarti Vilniaus gyven
tojų santykį su miestu, išryškinti vilniečio sampratos kontūrus: gebėjimą išskirti vilniečius
iš kitų miestiečių, nusiteikimą priskirti (nepriskirti) save vilniečių bendruomenei, požiūrį j
Vilnių ir vilniečius, gyvenimo Vilniuje motyvus, vertybinių nuostatų ypatumus. 1993 m. at
likto vilniečių reprezentatyvaus tyrimo duomenis papildė 2013 m. atlikto kokybinio tyrimo
medžiaga, Vilniaus gyventojų nuomonių, pasisakymų analizė. Tyrimų duomenys išryškino
miestiečių sąmonėje egzistuojančią vilniečio sampratą ir galimas jos pokyčių kryptis atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę: vilniečiui priskiriamas būdingas savybes, įsitvirtinusius Vilniaus ir
Kauno miestų stereotipus, lemiančius Šių miestų gyventojų išskirtinumą, vilniečių socialinio
aktyvumo ypatumus. Išryškėję pokyčiai siejami su naryste Europos Sąjungoje ir vilniečių vil
timis, pastangomis gyventi tikrai europietiškame mieste.

Raktažodžiai: Vilnius, Kaunas, vilniečiai, savivoka, pokyčiai.

(VADAS

Savivoka yra neatskiriama visų identifikacijos ir tapsmo procesų dalis, dažniausiai
siejama su individo savęs išskyrimu iš aplinkos ir bandymu priskirti save vienai ar ke
lioms socialinėms grupėms. Ši sąvoka, be abejo, pažymi proceso pradžią - individo siekį
tapatintis su konkrečiais jam žinomais žmonėmis ar žmonių bendrijomis, joms būdinga
socialine raiška, įsitvirtinusiomis elgesio normomis ir vertybėmis. Pažymėtina, kad san
tykiai tarp trijų svarbiausių vilniečių tyrimo sąvokų - tapatumo, identiteto ir savivokos -
nėra aiškiai apibrėžti. Identiteto samprata, Visvaldo Legkausko nuomone, yra iš esmės
dinaminė sąvoka, paneigianti „individo" ir „grupės/visuomenės" atskyrimo ir supriešini
mo galimybę, tačiau drauge paneigianti ir jo sutapatinimo galimybę (Legkauskas, 2000,
p. 62). Kita vertus, savivoką ypač sureikšmina pradžios akcentas - lemiamas savęs išsky
rimo ir prisiskyrimo vaidmuo žmogaus gyvenime. Neretai ji tiesiog tapatinama su iden
titetu, nesigilinant į šio sudėtingo socialinio psichologinio reiškinio raidą ir formavimosi
aplinkybes, į tai, kad prisiskyrimas savaime netampa sąmoningu apsisprendimu. Todėl,
kalbant apie konkretų vilniečių kultūrinio tapatumo tyrimą, sąvoką reikėtų tikslinti. Pir
miausiai iškiltų esminis klausimas apie Vilniuje - Lietuvos sostinėje ir didžiausiame šalies
mieste - gyvenančių žmonių savivoką. Kas jie yra savo dvasia: tikri vilniečiai ar tik eilinio
vidutinio dydžio Rytų Europos miesto gyventojai? Kuo jie save laikė pirmaisiais nepri-
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klausomybės metais, ar pasikeitė jų Vilniaus samprata po dvidešimties metų? Ar Vilniuje
gyvenantieji geba išskirti vilniečius iš kitų Lietuvos žmonių grupių, ar bando nustatyti
savo santykį su šiuo miestu ir jo žmonėmis?

Kintančiame pasaulyje savivoka visada vienaip ar kitaip susijusi su pasirinkimo pro
blema. Anthony Giddensas akcentavo glaudų pasirinkimo ir modernybės epochos ryšį,
pasireiškiantį potradicine tvarka, rizikos kultūra, kuriančia diferenciaciją, išskyrimą ir
marginalizaciją (Giddens, 2000, p. 11-15). Plačiai žinoma ir dažnai cituojama A. Gidden-
so pastaba, kad iš esmės mes nebeturime jokio kito pasirinkimo, išskyrus rinktis (Ten pat,
p. 107). Kultūrinio tapatumo problemas tyrinėjantys Lietuvos mokslininkai akcentuoja
savikūros sąvoką, kuri taip pat vienaip ar kitaip išreiškia pasirinkimo būtinybę. Tapatumą,
Vytauto Rubavičiaus nuomone, galima laikyti savikūros vyksmu, kuris priklauso nuo tam
tikrų socialinių grupių savimonės, taip pat gebėjimo kultūros bei politikos priemonėmis
nustatyti bei palaikyti savikūros vyksmo gaires {Rubavičius, 2008, p. 119). Šis autorius

pabrėžė nacionalinės tapatybės problemas dabartinėmis socialinės atskirties ir dezin
tegracijos sąlygomis, keldamas klausimą, ar visuomenė suvokia tapatumo savikūros
reikšmę ir ar esama politikos, kuri skatintų tokią savikūrą. Atitinkamai būtų tikslinga for
muluoti ir vilniečio ar bet kurio kito istorinę praeit] turinčio miesto gyventojo tapatybės
problemą. Aida Savicką patikslino, kad jau nebepakanka praeities mitų bei simbolių, rei
kia gyvų bendrumo pajautimų per kasdienę patirtį (Savicką, 2008, p. 184). Kita vertus,
kaip pažymėjo Andrius Švarplys, neįmanoma svarstyti tapatumo atsietai nuo europinės
integracijos - visuomenės patiriamų natūralių „socialinių mainų". Šio natūralaus proce

so eiga, matyt, bus sunkiai prognozuojama ir apibūdinama, nes, autoriaus nuomone,
pats europinis tapatumas egzistuoja tik kaip ideali konstrukcija, vieningos Europos idėja
(Švarplys, 2008, p. 149-150).

Pasirinkimu grindžiama savivoka turi du svarbiausius komponentus: vertinimą ir jj
atitinkantį norą ar nenorą susitapatinti. Vilniečių atveju, be abejo, kalbama apie susita
patinimą su miesto bendruomene, kuri gali būti apibrėžiama kaip jausmo ir mąstymo,
tradicijos ir įsipareigojimo, narystės ir norėjimo lydinys (Nisbet, 2000, p. 90). Bendruo
menė, V. Rubavičiaus nuomone, subrandina savo narius, išugdydama natūralų priklau
somybės jai ir tapatinimosi su ja poreikį, kuris tampa esminiu individo tapatumo bruožu
ir Šerdimi (Rubavičius, 2008, p. 115). Todėl, siekiant atskleisti savivokos ypatumus, labai
svarbus tampa vertybinis tyrimo aspektas - vilniečių vertybiniai prioritetai, lemiantys jų
pasirinkimo motyvus, požiūrj į Vilnių kaip bendruomenę ir vilniečio sampratą.

Tenka pripažinti, kad vertybių tema sociologijoje pasižymi interpretacijų ir diskusijų
gausa. Arvydas Matulionis atkreipė dėmesį j tai, kad jau prieš keturiasdešimt metų buvo
žinoma daugiau kaip 180 sociologinių vertybių apibrėžimų {Matulionis, 2001, p. 9). Verty
bių problema yra universali ir visada aktuali, ją vienaip ar kitaip nagrinėja visi reikšmingi
socialiniai tyrimai. Vertybinių darinių jvairovė neretai komplikuoja tinkamą tyrimo metodų
parinkimą, riboja galimybę palyginti gautus duomenis su kitų tyrėjų atliktų analogiškų tyri
mų rezultatais. Todėl, siekiant nenukrypti nuo vilniečių savivokos esmės, tikslinga apibrėži
mų gausybėje rasti atitinkamą vertybinio aspekto nišą.

A. Matulionis, iškėlęs klausimą, ką duoda ir ką leidžia vertybių tyrimas, akcentavo ver
tybinių orientacijų, o ne vertybių tyrimą {Matulionis, 2001, p. 15). Tokiu atveju kalbama
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apie pačių vertybių vertinimą, to vertinimo tapsmą vertybinėmis orientacijomis, kurios yra
asmenybės dvasinio pasaulio dalis ir tampa tiesioginiais veikimo motyvais. Būtent vertybi
nės orientacijos, šio autoriaus nuomone, gali tapti lyginamųjų tyrimų instrumentu. Didelės
apimties reprezentatyvių apklausų medžiaga suteikia galimybę atlikti išsamią tyrimo duo
menų analizę, išskiriant respondentų vertybinius prioritetus, atspindinčius vilniečių verty
bių hierarchiją ir jos pokyčių kryptis.

Potradicinėje modernioje visuomenėje sociologiniai tyrimai pirmiausiai siejami su kon
kretaus reiškinio raidos tendencijomis, esminių visuomenės pokyčių jtaka bendruomenės gy
vensenai ir nuostatoms. Lietuvoje galima tikslesnė sąvoka - posovietinė visuomenė, kurios
tyrimo atskaitos taškas būtų nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. Tiriant vilniečių savivokos
ypatumus, pirmenybė teikiama kiekybiniams metodams, grindžiamiems reprezentatyvia res
pondentų atranka ir jų anketine apklausa. Toks Vilniaus gyventojų tyrimas atliktas 1993 m.,
todėl 2013 m. tenka taikyti tą patį klausimyną, nežymiai jį papildant dabarties aktualijomis.
Būtent vertybinis vilniečių savivokos tyrimo aspektas lėmė prieš dvidešimt metų parengtų
klausimų universalumą. Gilesnei duomenų analizei galima pasitelkti kokybinius ar eksperti
nius tyrimus bei žiniasklaidos medžiagą.

VILNIAUS GYVENTOJŲ SAVIVOKOS LYGINAMŲJŲ
TYRIMŲ KRYPTYS IR REZULTATAI

Vilniečių savivokos tyrime ryškėja du tarpusavyje susiję komponentai: vilniečio sam
prata ir respondentų vertybiniai prioritetai. Vilniečio sampratą turėtų apibūdinti savęs
priskyrimas vilniečiams, bendrystės pojūtis: ar respondentai jaučiasi esą vilniečiai; kokius
bruožus vilniečiams priskiria; kokie gyvenimo Vilniuje motyvai^ aplinkybės turi didžiausią
reikšmę; ar dalyvauja su Vilniumi susijusioje veikloje ir kaip žiūri į ją; kaip patys vertina
savo galimybes ir gyvenimą Vilniuje. Vilniečių vertybinių prioritetų sferai priskirtini verty
bių hierarchija ir jos pokyčiai, vilniečių interesų (domėjimosi) sritys, gyvenimo prasmės ir
gyvenimo sėkmės sampratos.

Savivoka grindžiamą vilniečio sampratą galima laikyti savotiška jungiamąja grandimi,
lemiančia sociologinio ir psichologinio Vilniaus tyrimo aspektų dermę. Socialinę Vilniaus
misiją šiuo metu išsamiai apibūdino miesto meras Artūras Zuokas: „Vilnius šiandien vis
dar yra slenkstis, už kurio užkliūva Lietuvą palikti planuojantys piliečiai, vienintelis miestas
visame Baltijos regione, kuriame gyventojų skaičius nemažėja ir išlieka stabilus, visai šaliai
padedantis miestas donoras ir toks visada liks." (Zuokas, 2013, p. 43). Grąžinti emigravu
sius piliečius, A. Zuoko nuomone, taip pat gali tik stiprus ir pasauliui, ypač investuotojams,
patrauklus Vilniaus miestas. Psichologinis problemos aspektas veikiausiai susijęs su Vil
niaus dvasios pojūčiu, kai miesto erdvės „prisijaukinamos", Vilnius tampa tikrais namais ir
miestietis laiko save vilniečiu.

Kaip socialinis traukos centro modelis, įtvirtinantis atviro Lietuvai ir visam pasauliui
miesto misiją, veikia vilniečių savivoką? Šiuo atveju galima įžvelgti tam tikrą prieštaravimą:
sostinę siekiančių prisijaukinti naujųjų jos gyventojų ir gilias šaknis mieste turinčių, kelių
vilniečių kartų istoriją menančių žmonių požiūriai j Vilnių turėtų skirtis. 1993 m. reprezen
tatyvaus tyrimo rezultatai parodė, kad ir prieš dvidešimt metų vilniečio savivokos proble-
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ma buvo gana aktuali. Apklausos metu laikančiųjų save tikrais vilniečiais buvo beveik tiek
pat, kiek ir nelinkusiųjų tapatintis su jokiu konkrečiu miestu ir save laikančiųjų tiesiog mies
tiečiais (maždaug po 40 proc. visų respondentų). Labai nedidelė vyresnio amžiaus respon
dentų dalis vis dar jautė kaimo ilgesj ir buvo linkę su juo tapatintis. Gerokai daugiau (apie
15 proc.) tyrimo dalyvių pripažino, kad klausimas juos nustebino, kad apie savo santykį
su Vilniumi jie niekada negalvojo. Akivaizdu, kad vilniečio tapatybės problema prieš dvi
dešimt metų galėjo būti svarbi mažumai sostinėje gyvenančių žmonių. Nors ta mažuma
buvo gana didelė ir reikšminga, dominavo buitį, kasdieninius rūpesčius akcentuojančio gy
ventojo statusas, stelbiantis mintis apie miesto dvasią ir pasididžiavimo Vilniumi jausmą.
Tokią tendenciją patvirtino ir apklausos dalyvių aiškinimai, kodėl jie norėjo gyventi būtent
Vilniuje. Dažniausiai šis siekis buvo motyvuojamas nurodant vienokias ar kitokias gyveni
mo aplinkybes. Aplinkybėms galima priskirti ne tik darbą, būstą ir geras buities sąlygas, bet
ir pripratimą. Maždaug trečdalis respondentų nurodė, kad gimė Vilniuje arba gyvena čia
seniai ir kitokio gyvenimo tiesiog neįsivaizduoja, bet tik 12 proc. akcentavo meilę Vilniui,
motyvą „Vilnius yra Vilnius".

Pirmasis valstybės dvidešimtmetis, lydimas esminių lūžių ir reformų, turėjo atitin
kamai koreguoti ir gyventojų savivoką. 2013 m. atliktas ekspertinis vilniečių tyrimas
buvo nedidelės apimties, bet iŠ jo duomenų galima spręsti apie vykstančių pokyčių
kryptis. Didėjo Vilniuje gimusių ir užaugusių gyventojų dalis, daugiau radosi jaunų
žmonių, kurių abu tėvai buvo vilniečiai, seneliai taip pat didesnę aktyvaus gyvenimo
dalį praleido Vilniuje. Todėl turėjo didėti ir tikriems vilniečiams save priskiriančiųjų
dalis: faktiškai nebeliko laikančių save kaimiečiais, mažėjo ir tik miestiečio tapatybę, o
ne konkretų miestą akcentuojančių asmenų. Kita vertus, beveik nesikeitė abejingųjų,
nesukančių galvos dėl vilnietiškos tapatybės dalis. Tikėtina, kad kiekvienoje bendruo
menėje yra bent 10-15 proc. pokyčiams „atsparių" individų, kuriems identiteto pro
blemos nerūpi ir nerūpės.

Apskritai ekspertiniai tyrimo duomenys dažniau rodo teigiamas pokyčių kryptis. At
sargus optimizmas įmanomas kalbant apie vilniečių pasitenkinimą gyvenimu Vilniuje.
Jau 1993 m. absoliuti dauguma respondentų (75 proc.) gerai vertino savo gyvenimą sos
tinėje, bet po dvidešimties metų pasitenkinimą išreiškė beveik visi kalbinti vilniečiai. Šiuo

atveju jokios įtakos neturėjo kalbintų žmonių amžius, tautybė, socialinis statusas ir kiti
svarbūs demografiniai skirtumai. Tuo, be abejo, sunku patikėti. Tvirtinti, kad gyvenimas
vis gerėjo ir gerėjo, kad vilniečiai išmoko džiaugtis maloniomis permainomis būtų tikrai
drąsu. Kita vertus, aiškinantis apklausoje dalyvavusių vilniečių motyvacijos ypatumus,
pastebėta, kad konkrečių aplinkybių reikšmė akcentuojama rečiau, o meilė Vilniui dekla
ruojama drąsiau. Nors ir 2013 m. dažniausiai buvo nurodomas tas pats pripratimo mo
tyvas (t. y. samprotavimai „gimiau Vilniuje", „gyvenu jame daug metų", „kur dar galėčiau
gyventi" ir pan.), daugelis kalbintų žmonių įžvelgė tik Vilniui būdingą atmosferą, ją siejo
ne tik su Vilniaus grožiu, architektūra ir istorija (taip buvo prieš dvidešimt metų), bet ir
su tolerancija, laisvės jausmu. Tokius gyvenimo Vilniuje privalumus akcentavo trečdalis
2013 m. apklaustų vilniečių, kurie savo akivaizdžiai proeuropietišką poziciją bandė sieti
su demokratijos vertybėmis.
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Pokyčių ženklai ryškėja ir apžvelgus kitus vilniečių savivokos tyrimų duomenis. Keitėsi
ne tiek Vilniaus ir vilniečių vertinimai, kiek vertinamų reiškinių įvardijimas, informatorių
naudojamos sąvokos. 2013 m., kaip ir prieš dvidešimt metų, apklausos dalyviams buvo
nelengva atsakyti j anketos klausim^ „Ar egzistuoja tipiškas vilnietis", nurodyti kelis bū
dingus vilniečio bruožus. Kaip ir prieš dvidešimt metų, geriau sekėsi apibūdinti Kauną ir
kauniečius. Tenka pripažinti, kad su Kaunu siejamą klausimyno dalį gana kritiškai vertino
tyrimo metodikos rengėjai, nepatiko šie klausimai ir daugeliui respondentų („Kuo čia
dėtas Kaunas, jei gyvename Vilniuje"). Tačiau individo savivoka (Šiuo atveju prisiskyrimas
konkrečiam miestui - Vilniui) grindžiama palyginimu. 1993 m., dar neįsibėgėjus emigra
cijai į Vakarus, dauguma vilniečių nesilankė kituose Europos miestuose, nebendravo su
jų gyventojais, todėl posovietinį Vilnių buvo įmanoma palyginti tik su antruoju didžiausiu
Lietuvos miestu. Vėliau aktyviai propaguota dvimiesčio Vilnius-Kaunas idėja, kuri vei
kiausiai nėra pamiršta ir 2013 m. Aktyvus šios jungties šalininkas A. Zuokas tvirtina, kad
Vilniaus ir Kauno dvimiestis jau ir tarptautiniu mastu pripažintas kaip Europos ateities
regionas (Zuokas, 2013, p. 44).

Dviejų didžiausių Lietuvos miestų palyginimas pasiteisino: respondentai buvo pri
versti pagalvoti apie stereotipų „Kaunas yra Kaunas", „Jau tie kauniečiai..." gajumo prie
žastis ir, kita vertus, kodėl jokios etiketės nelimpa vilniečiams. Vilniečių išsakytų nuo
monių analizė nenudžiugino: pasisakyti panorę žmonės buvo linkę kauniečiams priskirti
vien neigiamas savybes, o vilniečiams - teigiamas. Jeigu jau kritikuojami „saviškiai", tai
tik pasitelkiant švelnią ironiją: paminint inteligentiškų vilniečių išsiblaškymą, romanti
kams būdingą nepraktiškumą, pasyvumą ir pan. Aptariant prieš dvidešimtmetį atlikto
savivokos tyrimo duomenis, buvo formuluota griežtoka išvada: kaunietis - vilniečio ats
pindys kreivame veidrodyje.

Po dvidešimties metų kalbintų miestiečių vertinimai tapo Švelnesni, tartum per apta
riamą laikotarpį būtų buvę nuolat gludinami aštrūs kampai, vengiant kategoriškų sprendi
mų apie vertinamų reiškinių gerumą, prastumą ar gražumą. Tikėtina, kad atgavus valsty
bingumą ir įstojus į ES Vilniaus gyventojų požiūris į save ir kitus keitėsi neutralumo linkme.
Štai 1993 m. išskirtiniu Vilniaus miesto akcentu dažniausiai buvo laikomas internacionaliz
mas, Kauno- nacionalizmas, priešiškumas nelietuviams. 2013 m. tie patys reiškiniai įvar
dijami pasitelkiant europietiškumo, kosmopolitiško miesto ir lietuviškumo, provincialumo
sąvokas. „Vilnius skirtas Europai, pasauliui, Kaunas- Lietuvai, tokiai, kokia ji yra iš tikrųjų,
dažniausiai provinciali", - panašiai esminius miestų skirtumus pastebėjo ne tik cituojamas
vilnietis, atsakinėjantis į kokybinio tyrimo metu pateiktus klausimus. Galbūt taip mąstė
ir daugelis 1993 m. apklausos dalyvių, bet kosmopolitizmo sąvoka posovietinėje erdvėje
turėjo neigiamą atspalvį, vengta ją vartoti. Tautų draugystę privalėjęs simbolizuoti interna
cionalizmas vilniečiams veikiausiai reiškė tik tiek, kad Vilniuje yra didelės lietuvių, rusų ir
lenkų tautybės gyventojų grupės, o Kaune rusų ir lenkų gyvena nedaug. Iš tų laikų įsiminė
anketą pildančio žmogaus pastaba, kad tautybė savaime nėra kokybės ženklas. Matyt, no
rėta patikslinti, kad visų tautybių vilniečių draugystę gali lemti bendras darbas, kaimynystė,
sutampantys interesai ir patrauklios asmenybės savybės, o ne prisiskyrimas vienai ar kitai
etninei grupei. Šiuo metu, kai sienos atviros ir aiškiai matomas tautų ir rasių margumynas

Vakarų Europos miestuose, Vilnių vadinti internacionaliniu miestu būtų juokinga. Kita ver-
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tus, gal ir kosmopolitizmas yra veikiau jaunų vilniečių siekiamybė nei Vilniui būdingas reiš
kinys. Bet apskritai vilniečių lygiavimasis j europietiskus miestus neturėtų kelti abejonių.
Stebina, gal net verčia susimąstyti tai, kad neakcentuojamas Vilniaus, kaip šalies sostinės,
vaidmuo.

1993 m. tyrimo dalyviai taip pat nedažnai nurodydavo, kad jiems ypač svarbu gy
venti sostinėje, kad būtent ši aplinkybė yra lemiamas jų pasirinkimo motyvas. Tačiau,
kai tekdavo lyginti Vilnių su Kaunu, buvo prisimenama, kad Vilnius yra amžinoji Lietu
vos sostinė, o Kaunas kadaise buvo žinomas kaip laikinoji sostinė. Apžvelgus 2013 m.
ekspertinio tyrimo duomenis, netikėtai išaiškėjo, kad laikinosios sostinės stereotipas
vis dar gajus. Apklausti vilniečiai, kaip ir prieš dvidešimt metų, linkę su šiuo istoriniu
faktu sieti kauniečiams priskiriamus bruožus: pasipūtimą, verslumą, „poniškas" manie
ras, tuščiagarbiškumą, net provincialumą. Toks stereotipais ir mitais pagrįstas požiūris
sėkmingai gyvuoja, nors emigracijos išsekintas, išorinio blizgesio netekęs Kaunas jau
seniai nebeklesti. Vilniaus išskirtinumas savo ruožtu niekaip nesiejamas su jo dabar
tiniu administracinio centro statusu, neįžvelgiamas daugelio informatorių akcentuoto
europietiškumo ir miesto-sostinės ryšys, kultūrinės traukos centro vaidmuo. Gal vil
niečiai linkę perdėtai pabrėžti globalių vertybių reikšmę ir pastangas tapti pasaulio
piliečiais? Gal taip siekiama maskuoti tos pačios lietuviškos provincijos kompleksus?
Juk daugelis vilniečių iš ten ir kilę. Gal dėl šios priežasties nei prieš dvidešimt metų,
nei šiandien daugeliui Vilniaus gyventojų nepavyksta prisijaukinti šio seno miesto ir
pagaliau jaustis tikru vilniečiu?

Taigi, kyla minčių, kad vilniečiai dažnai nesugeba tinkamai įvertinti miesto-sostinės
privalumų, nesuvokia Šio darinio socialinės reikšmės. Tai, be abejo, tėra prielaida, o ne
reprezentatyvaus tyrimo duomenimis patvirtinta išvada. Netiesiogiai tokias nuojautas
įkvėpė žiniasklaidoje pateikiama medžiaga - žinomų žmonių žvilgsnis j Vilnių ir Kauną iš
šalies, jų mintys apie didmiestį, kaimą ir provinciją. Taiklios įžvalgos ypač ryškios paskuti
niame poeto Marcelijaus Martinaičio interviu, kai jis kalba apie miesto ir kaimo žmones,
apie savo gyvenimą pokario Vilniuje ir Kaune (Juškytė, 2013). Vilnius, poeto nuomone,
yra praradęs atmintį „toks sumestinis miestas", o Kaunas turi savo veidą. Tačiau iš kaimo
atvykusiam jaunuoliui Vilnius buvo mielesnis, nes po karo privažiavo daug kaimiečių,
senųjų gyventojų beveik neliko, todėl jam Vilnius buvo „tarsi kaimas". M. Martinaitis
tvirtina, kad tikro miesto įspūdį tais laikais jam darė „mužikų miestą Vilnių" pašiepiantis
Kaunas, kur gyventojų daugumą sudarė tarpukario karta. „Buvo išlikę inteligentų, vaikš
čiodavo Laisvės alėja, moterys su baltomis pirštinaitėmis, vyrai su lazdelėmis, skrybėlė
mis", - miestietiško gyvenimo ženklus prisiminė poetas. Vilniuje tuo metu, matyt, nieko
panašaus nebuvo. Po daugelio metų situacija pasikeitė iš esmės: Vilniaus žmonės, taip
pat ir buvę kauniečiai, provincija vadina Kauną.

įdomu, kad M. Martinaičio mintis savotiškai pakartojo ir papildė Andrius Užkalnis-
kitos kartos, kitokios mąstysenos ir patirties publicistas, kurio veikiausiai niekas nesieja
su šviesios atminties poetu. Ilgai užsienyje gyvenęs A. Užkalnis taip pat pastebėjo, kad
Vilniui lemta būti visiems svetimu atvykėlių miestu, kad būtent dėl šios priežasties sve
timšaliams Vilnius labai greitai tampa namais, nes ir daugumai vietinių jis visą jų aktyvų
gyvenimą išlieka nauja vieta. Autorius prisipažįsta, kad neturi ypatingo Vilniaus jausmo
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paaiškinimo, nors apie tai daug svarstė ir klausinėjo žmonių, tačiau, jo nuomone, šis „ro
mantiškas ir kartu dygliuotas" miestas, ši vieta reikalauja dalyvavimo ir rimto vertinimo
{Užkalnis, 2013).

Kaip ir kur dalyvauja Vilniaus gyventojai, ar tapo jie aktyvesni, rimčiau vertinantys sava
norišką veiklą miesto labui? Šiuo atžvilgiu 1993 m. reprezentatyvaus tyrimo rezultatai nutei

kė nekaip: tik kas dešimtas vilnietis palankiai vertino visuomeninę veiklą, o joje dalyvavo tik
3 proc. respondentų. Maždaug penktadalis apklausos dalyvių jau buvo spėję nusivilti visomis
iniciatyvomis ir judėjimais, apie 40 proc. teisinosi neturį laiko ir jėgų kuo nors domėtis ir daly
vauti. Nemaža dalis respondentų (28 proc.) atvirai pripažino savo pasyvumą, t. y. sakė tiesiog
nenorintys darbuotis kitų labui, jei ta veikla neprivaloma. Skeptiškas požiūris j socialiai akty
vaus žmogaus pastangas buvo akivaizdžiai susijęs su bejėgiškumo jausmu, įsitikinimu, kad
eilinis vilnietis nieko negali pakeisti, neturi įtakos sprendžiant miesto reikalus. Ypač niūriai
nusiteikę buvo keturiasdešimtmečiai vyrai.

Taigi teko pripažinti visuotinai toleruojamą vilniečių bendruomenės pasyvumą, net
suabejota, ar bendruomenė apskritai Vilniaus mieste gali kurtis ir sėkmingai veikti. Tikė
tina, kad daugelis piliečių visuomeninius judėjimus siejo su formaliu visiems privalomu
aktyvumu (pionieriais, komjaunuoliais, profsąjunga, dalyvavimu paraduose, „laisvu noru
privalomose talkose" ir pan.), todėl j juos rimtai nežiūrėjo ar atvirai bodėjosi tokia veikla.
Vilniečių nuomonei nežymiai kintant, jau bandoma įžvelgti prošvaistę. Remiantis 2013 m.
ekspertinio tyrimo duomenimis, galima atsargiai kalbėti apie teigiamus poslinkius: kalbin
ti žmonės neberodė priešiškumo visuomeninei veiklai, dalyvaujantys joje paaiškino, kaip
ji susijusi su Vilniumi ir vilniečiais. Dažniausiai apklausos dalyviai minėjo kultūrinę veiklą
(chorą. Šokius, istorinio-kultūrinio paveldo tvarkymą), ne ką mažiau jų rūpinosi sunkumus
patiriančių kaimynų gerove, dalyvavo namų bendrijų veikloje.

Palankesnis požiūris į savanorišką veiklą bendruomenės labui nebūtinai rodo aiškų
vertybinį prioritetą. 1993 m. tyrimo duomenys atskleidė, kad vilniečių vertybių hie
rarchijoje nebuvo vietos visuomeninei veikiai: bent kiek reikšmingu dalyku ją laikė tik
1 proc. respondentų, o 9 iš 10 apklaustųjų apskritai nelaikė vertybe. Lygiai taip pat buvo
nuvertinta ir visuomenės pripažinimo svarba gyvenime. Tokia mąstysena, kai nesvarbi
atrodo pati visuomenė, nepastebimi socialiai aktyvūs piliečiai, savaime kėlė susirūpini
mą. Kaip gyventi aplinkoje, kur kiekvienas galvoja tik apie save? Kita vertus, gal daugeliu
atveju tai buvo tik poza, siekiant atsiriboti nuo gerokai nusibodusio ankstesniais laikais
propaguoto kolektyvizmo. Tokią prielaidą iš dalies patvirtintų 2013 m. tyrimo duomenys.
Nors skirtingos apimties ir pobūdžio apklausų lyginimas neteikia medžiagos svaresnėms
išvadoms, kokybinio tyrimo metu išryškėję vertinimai rodo, kad po dvidešimties metų į
daugel] dalykų, taip pat ir j socialinį aktyvumą, žmonės žiūri ramiau, nebėra akivaizdaus
ignoravimo ar atstūmimo. Vertybių hierarchija nelabai keitėsi: 1993 ir 2013 m. didžiau
sia vertybe dažniausiai laikyta sveikata, vargu ar šiai vertybei ateityje galėtų prilygti kokia
kita. Tačiau, palyginus su 1993 m. apklausos duomenimis, informatoriams buvo svarbios
ir su jų asmeniniu gyvenimu siejamos vertybės: šeimos laimė, meilė, vaikai ir anūkai,
tikra draugystė, saviraiška.
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APIBENDRINIMAS

Apžvelgiant dviejų Vilniuje attiktų tyrimų duomenis, siekta vienintelio tikslo- paste
bėti ir įvardyti vilniečių savivokos pokyčių ženklus. Tačiau ženklai nebūtinai atspindi aiškiai
^sitvirtinusias tendencijas. Todėl tenka kalbėti ne apie rezultatų analize pagrįstas išvadas,
o tik apie bandymą apibendrinti dviejų tyrimų teikiamą medžiagą, atspindinčią būdingus
vilniečio socialinio psichologinio portreto bruožus. Jais remiantis galima atsargiai tikėtis,
kad po dvidešimties metų Vilniaus gyventojai tapo laisvesni, o jų vertybiniai prioritetai, in
teresai, laisvalaikio užsiėmimai - jvairesni ir turiningesni. Galima įžvelgti Lietuvos narystės
ES įtaką, gana ryškų globalizacijos procesų poveikj suvokiant Vilnių kaip vieną iš Europos
miestų. Kita vertus, džiaugtis dėl to būtų ankstoka. Dažnai akcentuojamos pasaulio miesto
vertybės, bet retai prisimenama, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė — administracinis ir kultū
rinis centras, lemiantis, kartu tam tikra linkme nukreipiantis visų jaunos valstybės piliečių
gyvenimus. Šią rūpestį keliančią prielaidą veikiausiai koreguos 2013 m. lygiagrečiai atlikto
kiekybinio vilniečių tyrimo duomenų analizė, kuri turėtų atskleisti pokyčių esmę - ar gali
mybės tapo tendencijomis.
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GRAŽINA MANIUKAITĖ

Peculiarities of self-consciousness of the inhabitants
of Vilnius and the Signs of Changes

Summary

The article presents the results of sociological investigation, carried out in 1993. The-
re is described a type of the metropolitan existing in the consciousness of the inhabitant
of Vilnius. The type is compared with one of the inhabitant of Kaunas. AM these data
are compared with the results of the qualitative research, carried out in 2013. In this
way the attempts are being made to reveal the possibilities of changes. It turned out
that those changes were mostly influenced by the fact of being the members of EU and
consequently the hopes and efforts of the inhabitants of Vilnius to meet the standards
of the European city.

Key words: Vilnius, Kaunas, inhabitants of Vilnius, self-consciousness, changes.
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Įvairių Lietuvos gyventojų grupių tapatinimasis
su Lietuvos valstybingumu, jos laisve ir

materialios gerovės siekiai

EUGENIJA KRUKAUSKIENĖ
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Sociologijos institutas. A.Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius

EI. paštas ekrukaus@takas.lt

Šiame straipsnyje, remiantis 1990-2013 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto
bei jo pagrindu reorganizuotų institucijų (Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto, So
cialinių tyrimų instituto, Lietuvos socialinių tyrimų centro) sociologinių tyrimų duomeni
mis, nagrinėjamas jvairių Lietuvos gyventojų grupių tapatinimasis su nepriklausomybės,
valstybingumo, laisvės vertybėmis ir jų santykis su materialios gerovės siekiais. Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu Lietuvos gyventojų grupių prioritetai dažniau
siai buvo teikiami laisvės idealams įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, svarbiu ateities
konstravimo veiksniu tapo materialios gerovės siekiai. Veikiant ekonominėms krizėms,
tapatinimasis su Lietuvos laisvės, valstybingumo idealais ar materialios gerovės siekiais
ėmė artėti prie tikimybinio pasiskirstymo- vienos antrosios. Po paskutinės ekonomi
nės krizės pastebėta tendencija, kad laisvės idealai yra svarbesni specialistams, labiau
išsimokslinusiems ir didesnes pajamas vienam šeimos nariui gaunantiems Lietuvos gy
ventojams. Nors dalis tirtų gyventojų tikėjosi greitesnio ekonominio pakilimo ir patyrė
tam tikrų nusivylimų, prioritetai vis dėlto teikiami Lietuvos valstybingumo, laisvės ir jos
istorinės praeities simbolinėms išraiškoms. Simbolinio tapatumo lauke aktualizuojamos
etnolingvistinės išraiškos.

Raktažodžiai: tapatumas, Lietuvos valstybingumas, materiali gerovė.

TAPATINIMOSI SU LAISVĖS IDEALAIS
IR MATERIALIA GEROVE TYRIMO PRIELAIDOS

Identitetas, arba tapatumas, kaip sociologinių tyrimų objektas, yra daugialypis. Kai
tokios vertybės, kaip valstybingumas ir laisvė, suvokiamos kaip tam tikri idealai, jų raiška
labiau atsiskleidžia per santykj su vartotojiškais, materialiais siekiais. Britų identiteto ty
rinėtoja Helga Dittmar, siekdama nustatyti tapatinimosi su materialia gerove pažeidžia
mas vietas vartotojiškoje visuomenėje, pastebi, ,,kad gero materialaus gyvenimo siekiai,
internalizuojami individų, formuoja personalinę vertybių ir tikslų sistemą, kuri parodo,
kaip individai konstruoja save, kokių siekia idealų, ir kokia motyvacija kreipia jų elgseną"
(Dittmar, 2012, p. 758). Personalinis identitetas konstruojamas per santykj su aplinkiniu
pasauliu, bet jis išlieka savitas. Prancūzų filosofo Jacques'o Derrida požiūriu, „nėra kultū
ros ar kultūrinio identiteto be skirtumo nuo savęs paties", arba ,,kas būdinga kultūrai, tai
nėra visiškai tapatu asmeniškai" (Lucy, 2004, p. 52). Jvairių visuomenės grupių kultūrinis
identitetas individualaus suvokimo būdu išreiškia jų grupės santykį su aplinka, tautos
ar valstybės kultūra. Richardo Jenkinso įsitikinimu, identiteto kolektyviškumas ir indivi-
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dualumas apima tą patį lauką (Jenkins, 2006, p. 24). Nagrinėjant identifikavim^si kaip
procesą, galima fiksuoti, kaip formuojasi individualus kultūrinis ir kolektyvinis kultūrinis
identitetai, reprodukuojami ir jtraukiami vienas kito. Nors R. Jenkinso požiūriu, kolekty
vinė identifikacija yra komplikuota ta prasme, kad vienu atveju tam tikros grupės visuo
menės nariai žino, kas jie yra, kitu atveju, jų identitetas atpažįstamas ir konstruojamas
stebėtojų {Jenkins, 2006, p. 81). Šio santykio suvokimas kartu yra ir kultūrinio tapatumo

projektuojama raiška.
Tapatinimasis su tam tikrais idealais paprastai konstruojamas pagal klasikinę iden

titeto formulę: iš kur mes atėjome, kas mes esame ir kur einame arba kuo norėtumėm
būti. Ši formulė apima istorinio ir projektuojamo identiteto laukus, išreikšdama savęs

kaip tam tikros tautos ir visuomenės grupės atstovo suvokimą. Wendy Griswold, ko
mentuodama Alberto Melucci požiūrj, kad kolektyvinis identitetas yra interaktyvus ir
dalyvaujančiųjų apibrėžtas, formuojamas jvairių interaktyvių individualybių, kurios yra
susietos orientacijomis tiek, kiek jų galimybių laukas siejasi su jų elgsenos suvaržymais,
pabrėžia priklausomybę konkrečiai visuomenės grupei, jos išskirtinumą (Grisvvold, 2004,
p. 109). Kasdieniame gyvenime priklausomybė konkrečiai visuomenės grupei suponuoja
ir tam tikrus materialios gerovės siekius, savęs reprezentavimą. Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo laikotarpiu daugeliu atvejų prioritetai buvo teikiami laisvės idealams, at
kūrus nepriklausomybę, svarbiu ateities konstravimo veiksniu tapo materialios gerovės
siekiai. H. Dittmar, apibrėždama materialių ir vartotojiškų identitetu lauką, ekonomikos
sėkmę sieja su asmenine sėkme: „materialių vertybių siekimas - pinigų, šlovės, materia
lių gėrybių - yra nukreiptas j vartotojišką kultūrą, kaip kelias j laimingą, patenkintą gyve
nimą, ir gali būti vertinamas kaip šiuolaikinės ekonomikos sėkmės pagrindas." (Dittmar,
2012, p. 757) Kartai, užaugusiai nepriklausomybę atkūrusioje valstybėje, neteko kovoti
dėl jos laisvės ir valstybingumo, tačiau ši karta, socializacijos procese perimdama jai ar
timiausios visuomenės grupės vertybes, įsisąmonina ir ankstesnių kartų idealus. Globa-
lizuotame pasaulyje vyraujant vartotojiškoms tendencijoms, įvairių Lietuvos gyventojų
grupių laisvės idealų ir materialių siekių prioritetų santykio pobūdį išreiškia pasirinkimų
motyvai.

Pasirinkimų motyvai atsiskleidžia Lietuvos gyventojų vertybines nuostatas lyginant
Lietuvos atgimimo, nepriklausomybės atkūrimo ir jos įtvirtinimo laikotarpiais. Lietuvos at
gimimo ir nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu materialinis faktorius nebuvo sureikšmi
namas, o ypatingas prioritetas buvo teikiamas laisvės idealams, ypač gyventojų grupėse,
patyrusiose vienokias ar kitokias represijas sovietmečiu. Materialios gerovės reikšmė pa
didėjo vėlesniais, laisvos Lietuvos ekonominio pakilimo ar nuosmukio, krizių laikotarpiais.
Siekdami ištirti įvairių gyventojų grupių tapatinim^si su Lietuvos valstybingumu, jos laisve
ir materialinių siekių reikšmę, pasitelkėme Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, socio
logijos ir teisės instituto bei jo pagrindu reorganizuotų institucijų (Lietuvos filosofijos ir
sociologijos instituto, Socialinių tyrimų instituto, Lietuvos socialinių tyrimų centro) socio
loginių tyrimų duomenis.
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Vilniaus m. 1991 m. abiturientai51436
Vilniaus m. 1991 m. abiturientų mokytojai245620

•Lietuvos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto tyrimas Vilniaus m. mokyklose 1991 m.; klausimai
suformuluoti autorės.

2 lentelė
Vilniaus miesto abiturientų ir jų mokytojų tapatinimasis su materialios gerovės ar

Lietuvos laisvės išraiškomis 1991 m. (procentais nuo apklaustųjų skaičiaus)*

. ir Kauno m. 1995 m. gyventojų
4
3

6
87

Vilniaus m.
fyventojai 1993 m.

istituto Vilniaus m. 1993 m
3
2

2
93

Kauno m.
gyventojai 1995 m.

imai; klausimai suformuluoti autorės.tyr
•Lietuvos Filosofijos, sociologijos ir teisės ir

Neatsakė
Neigiamai vertinu
dabar vertinu teigiamai
Anksčiau vertinau neigiamai.
Teigiamai vertinu

Vertinimo Išraiškos

4.
3.

2.
1.

Eli.
Nr.

LIETUVOS GYVENTOJŲ TAPATINIMOSI SU MATERIALIOS
GEROVĖS SIEKIAIS IR LAISVĖS IDEALAIS RAIŠKA

Kaip rodo sociologinių tyrimų duomenys, Lietuvos atgimimo laikotarpiu, susikūrus Są
jūdžiui, Lietuvos regionuose, kur lietuviai sudarė daugumą gyventojų, tik keli procentai
apklaustųjų norėjo išlaikyti tą patį Lietuvos statusą Sovietų Sąjungoje, o sostinėje, Vilniaus
mieste, kur lietuviai tuo metu sudarė apie pusę gyventojų, nieko nenorėjo keisti apie 12 proc.
gyventojų (Krukauskienė, 1990, p. 20}. Tą patį mėnesį, kai 1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta
Lietuvos nepriklausomybė. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto sociologai Lietuvos te
levizijos publicistinėje laidoje ^Veidrodis" surengė tiesioginę Lietuvos gyventojų telefoninę
apklausą: per vieną valandą buvo gauti 1264 žmonių atsakymai j klausimą „Kaip ilgai Jūs
galite laukti Lietuvos valstybingumo pripažinimo, ištverdami visus galimus nepriteklius?"
Tuomet 95 proc. skambinusiųjų pasirinko atsakymą, kad „lauks tiek, kiek prireiks" (Ten pat,
p. 23-24). Nors tai buvo televizijos laidos žiūrovų apklausa, kurios metu ir esant dešimčiai ry
šio kanalų, ne visi norintieji galėjo prisiskambinti, šie duomenys išreiškia to meto daugumos
Lietuvos gyventojų nuostatas, kai laisvės, valstybingumo idealai buvo svarbesni už patiria
mus nepriteklius, materialinės gerovės siekius. Lietuvos gyventojų laisvės siekius patvirtino
ir 1991 m. vasario 9 d. referendumas, kai 76,4 proc. gyventojų pasisakė už nepriklausomą
ir demokratinę Lietuvą. Po pasaulio valstybių Lietuvos valstybingumo pripažinimo 1992 m.
rudenį, Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, vertinimas nemažėjo (žr. 1 lentelę).

1 lentelė
Nepriklausomos ir pasaulio pripažintos Lietuvos valstybės vertinimas

(procentais nuo apklaustųjų skaičiaus)*
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Nors abiejų miestų gyventojų apklausos vyko ne tais pačiais metais, akivaizdu, kad Vil
niaus miesto gyventojai, kurių beveik pusė tuomet buvo nelietuviai, šiek tiek atsiliko nuo
kauniečių vertinimų. Nelietuvių vilniečių jtaka pastebėta ir reprezentatyvioje Vilniaus miesto
mokyklų abiturientų bei jų mokytojų apklausoje, vykusioje 1991 m. po sausio 13 d. (vykių
vasario-gegužės mėnesiais. Tiriant tapatinimosi su laisvės idealais ar materialios gerovės
išraiškomis nuostatas, paaiškėjo, kad prioritetai Lietuvos nepriklausomybei dažniau teikiami
mokytojų grupėje (žr. 2 lentelę).

Daugeliui tiriamųjų blokados laikotarpiu, kai atkurta nepriklausoma demokratinė Lie
tuvos Respublika dar buvo nepripažinta kitų valstybių, jos nepriklausomybė ir materialinė
gerovė atrodė vienas kitą papildantys dalykai. Tuo metu nepriklausomybė buvo suprantama
įvairiai. J klausimą „Kuri nepriklausomos Lietuvos samprata artimesnė?" 60 proc. tirtų Vil
niaus mokytojų ir 59 proc. abiturientų pasirinko tokį atsakymą: „Tai atskira valstybė, kaip,
pavyzdžiui, Suomija", kiti nurodė Vengrijos ar kitokį savarankiškumo variantą, o nenorintys
nieko keisti, likti tokioje situacijoje, kaip iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto, buvo
tik keli procentai respondentų.

Įsitvirtinant Lietuvos valstybingumui, ėmė stiprėti Lietuvos gyventojų materialios gero
vės siekiai. Jie siejosi su dalies gyventojų greitesnio ekonominio pakilimo lūkesčiais atkurtoje
nepriklausomoje Lietuvoje. įvairios Lietuvos gyventojų grupės skirtingai suvokė geopolitinės
valstybės padėties ir ekonominio jos vystymosi sąveiką: prioritetą valstybingumo ir laisvės
idealams, lyginant su materialia gerove, teikė labiau nepasitikintys kaimynais iš Rytų, labiau
dešiniųjų pažiūrų piliečiai, besiorientuojantys į Vakarus. Labiau kairiųjų pažiūrų gyventojai,
nekreipiantys dėmesio į ekonominės priklausomybės nuo Rytų valstybių pavojus, labiau be
sirūpinantys Šia diena, materialios gerovės siekimui teikė didesnę reikšmę. Tiek vienų, tiek
kitų nuostatų gyventojų vidutinis pasiskirstymas per atkurtos Lietuvos nepriklausomybės
laikotarpį, labiausiai veikiamas ekonominių 1998-2000 m. bei 2008-2010 m. krizių, ėmė
artėti prie tikimybinio pasiskirstymo - vienos antrosios: pusė ir pusė. Kai kuriose Lietuvos
gyventojų grupėse paskutinės ekonominės krizės pabaigos laikotarpiu pastebimi žymūs
prioritetai (žr. 3 lentelę).

Su Lietuvos laisve ir valstybingumu dažniau tapatinasi specialistai, labiau išsilavinę ir di
desnes pajamas turintys gyventojai. Kultūrologas Gintaras Beresnevičius dar 2002 m., rašy
damas apie grupinį kultūrinį tapatumą, pastebėjo, kad „tų mūsų tebėra daug: tai visi, kurie
paslapčia daugino Šapoką, Solženyciną, gaudė retas paskaitomas knygas, gaudė užsienio
radijo traškesius, perėjo sibirų pragarus, tarybinės armijos pragarų prieškambarius, niovėsi
su saugumu. Visa tai buvo siaubinga, bet tarp šių kūjų ir priekalų nusikalė sielos. Mes —tai di
džioji Lietuvos dalis, vis dar, nors jau neilgam" (Beresnevičius, 2002, p. 134-135). Prioritetų
tyrimai posovietinėje erdvėje leidžia nustatyti grėsmes, kylančias jaunose nepriklausomose
demokratinėse valstybėse. Kaip rodo duomenys, didžiausi pavojai Lietuvos valstybei - mažo
išsimokslinimo, bedarbių, mažų pajamų, kaimo gyventojų grupėse. Priklausomybė nuo
energetinių išteklių kelia didžiausias išorines grėsmes, bet nepateisinti žmonių materialūs
lūkesčiai savo valstybėje kelia specifinius vidinius pavojus, kai įtikima populistiniais pažadais,
kai kasdieniai interesai nustelbia ilgalaikius, kai materialios gerovės siekiama neteisėtomis
priemonėmis ir pan. Kaip pastebi geopolitikai, „norint išvengti Rusijos (ir kitų valstybių)
grėsmių, reikia suformuluoti principinę nuostatą- visos galimos grėsmės pirmiausia kyla



19/vilniečių kultūrinio tapatumo raiškos profiliai

^Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" apklausa 2012 m. birželio 1-12 d.; klausi-

Idealistinės ir materialistinės vertybinės nuostatos labiausiai pasireiškia apibūdinimuose,
atsakant į atvirą klausimą, kodėl 2012 m. tirti Lietuvos gyventojai teikia pirmenybę vienai ar ki
tai nuostatai. Teikiantieji prioritetą Lietuvos valstybingumui savo vertybines nuostatas išreiškia
taip: „kiekviena tauta turi savo teritoriją ir valstybę gerbiančius žmones", „laisvė, valstybingu
mas svarbiausios vertybės, ką žmogus turi, gyvendamas Tėvynėje", „materialinis gerbūvis - lai
kina, o valstybingumas - ir sau, ir ateičiai", „be valstybingumo nėra nei laisvės, nei materialinės
gerovės", „jei visi stengtųsi dėl valstybės, tai ir gerbūvis pakiltų", „nebūtina tuos milijonus tu
rėti - aš esu patriotė", „sunkiau pasiekiamos vertybės turi būti pirmoje vietoje", „tiesiog norisi
turėti savigarbą -jei žmogus pats savęs negerbia, tai ir kitas negerbs, net ir mažoje valstybėje tą
galimą pasiekti", „ne veltui mūsų seneliai kovojo tuomet už laisvę, todėl mes turime branginti
atkovotą laisvą Lietuvą ir didžiuotis, kad esame lietuviai", „Lietuvos laisvė atvėrė perspektyvas
tiek valstybei, tiek žmonėms" ir pan. Labiau vertinančių materialinę gerovę motyvacija skurdes
nė: „koks skirtumas kur gyveni, jeigu esi gerai aprūpintas", „kas iš valstybingumo, jeigu negaliu
sočiai pavalgyti", „tenka idealus aukoti šeimos išlaikymui", „esant materialiniam gerbūviui, jau
tiesi laisvas", „man bus geriau, jeigu aš sieksiu sau naudos" ir pan.

5
2
1
1

2
1

Neati

28
54
58
53
23
53
28
53
42

valstybingumas

72
41
41
46
76
47
70
46
58

gerovė

Kaimo gyventojai
Vilniaus m. gyventojai
Pajamos šeimos nariui 1001 Lt ir >
Pajamos šeimos nariui 801-1000 Lt
Pajamos šeimos nariui iki 400 Lt
Specialistai
Bedarbiai
Su aukštuoju išsimokslinimu
Neturintys vidurinio išsimokslinimo

Apklaustųjų grupė

iš vidinių mūsų valstybės pažeidimų (ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių)" (Statkus,
Motieka, Laurinavičius, 2003, p. 122). Ekonominės krizės laikotarpiu labiau reiškiasi materia
lios gyventojų nuostatos, bet didžioji dauguma išprususių Lietuvos žmonių suvokia, kad vals
tybingumo bei laisvės idealai svarbesni ir materialiniai nepritekliai neturi jų nustelbti. Kai
mo gyventojai tradiciškai pirmenybę teikia materialiai gerovei, nes jų darbas žemės ūkyje,
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pareikalavo didesnių persitvarkymų ne tik pasitelkiant
naują techniką, bet ir persiorientuojant iš kolektyvinio ūkininkavimo į individualų. Atgimimo
laikotarpiu jie taip pat buvo nuosaikesni, ne taip aktyviai, kaip miestų gyventojai, dalyvavo
„dainuojančioje revoliucijoje". Sociologinių apklausų mitingų „Vingio" parke duomenimis,
Lietuvos atgimimo laikotarpiu kaimo gyventojai tesudarė apie vieną procentą dalyvių (Kaz
lauskienė, Krukauskienė, Laumenskaitė, Žilinskienė, 1990, p. 10).

3 lentelė
Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių tapatinimasis su materialios gerovės arba
Lietuvos laisvės išraiškomis 2012 m. (procentais nuo apklaustųjų skaičiaus}*

Svarbiau materialinė   Svarbiau laisvė Ir
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Paskutiniosios ekonominės krizės pradžioje, 2009 m. Lietuvos socialinių tyrimų centre
buvo tiriamos Lietuvos akademinio jaunimo socialinės ir kultūrinės nuostatos. Atsakydami
j klausimą, kas yra svarbiau: Lietuvos laisvė, valstybingumas ar materialinė gerovė, tirti stu
dentai pasidalijo beveik per pusę- pirmųjų, nurodančių, kad Lietuvos laisvė yra svarbiau,
vienu procentu buvo daugiau (51 proc.) (Krukauskienė, 2010, p. 101). Studentų nuomonė
dažniausiai išreiškia šeimos, kurioje jie augo, vertybes. Laisvės idealai turi gilias ištakas ir jie
Lietuvos visuomenės grupėse yra pakankamai stiprūs, perduodami iš kartos j kartą. Studen
tai, nurodantys, kad Lietuvos laisvė yra pirmoje vietoje, rašė: „Lietuvos laisvė yra svarbiau,
nes dėl jos ilgai kovojome, o materialinį gerbūvį ilgainiui susikursime patys", „Ne dėl to kovo
jo mūsų seneliai, materialus gerbūvis be laisvės nieko nevertas", taip pat pripažįsta: „Per di
delis materializmas pavertė šalį masine duobe..." Dauguma laisvę suvokia kaip vertybę, kaip
prielaidą gerovei: „Būti laisvais žmonėmis (nebūti priespaudoje) yra gerai, galime tikslingai
judėti link savo materialinio gerbūvio", „Laisvė visada turi būti pagrindinis dalykas", „Kadan
gi žadu gyventi Lietuvoje, man svarbu laisvė ir valstybingumas, moralinės vertybės", „Aš-
Lietuvos patriotas", „Esu idealiste" ir pan. 2009 m. tirti studentai, pirmenybę atiduodantys
materialinei gerovei, motyvuoja taip: „Nes man svarbiau gerai gyventi ir neskursti, tenkinti
savo norus", „Svarbiausia, kad būtum patenkintas savo buitimi, nesvarbu, kokiomis aplinky
bėmis", „Esu materialistas", „Neišugdė man patriotiškumo", „Gyvenu dėl savęs" ir pan. Ma
terializmo persvara idealizmo nenaudai jaunimo nuostatose kartu išreiškia ir jų emigracines
nuotaikas: „Materialiai apsirūpinęs, bet kada gali pakeisti gyvenamą vietą", „Nesvarbu, kur
gerai gyventi" ir pan. Studentams buvo pateiktas klausimas ^Jeigu tektų rinktis, ką jūs pasi
rinktumėte - sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje ar nerūpestingesnį gyvenimą svetur?" Tiria
mųjų atsakymai poliarizavosi beveik per pusę: 49 proc. nurodė, kad pasirinktų sudėtingesnį
gyvenimą Lietuvoje, 45 proc. — kad ne rūpestingesni svetur, o likusieji į šį klausimą neatsakė.
Idealistinių nuostatų studentai, besitapatinantys su Lietuvos laisve ir valstybingumu, nuro
dė, kad dažniausiai rinktųsi sudėtingesnį gyvenimą Lietuvoje.

Laisvės idealų funkcionavimas studentų sąmonėje buvo pastebimas ir ankstesniame ty
rime. Socialinio tyrimo instituto kartu su Lietuvos institutu 2005 m. atliktame Vilniaus mies
to akademinio jaunimo Lietuvos kultūrinio identiteto suvokimo tyrime buvo rodomas Šarū

no Barto filmas „Laisvė". Nors šio filmo veikėjai labiau siekia asmeninės laisvės, bet tiriamieji
pastebėjo tam tikrą filmo herojų laisvės siekimo lietuviškumą (Krukauskienė, 2007, p. 41).
Apskritai kino filmo lietuviškumas apibūdinamas tapatinantis su aktualizuotomis filmo sri
timis- lietuviška režisūra, gamta, laisve, lietuviškomis veikėjų savybėmis: daugiau kaip du
penktadaliai tirtųjų įžvelgė lietuvišką stilių Š. Barto režisūroje („režisūra būdinga lietuvių sta
tomiems filmams, - artumas žmogui, humanizmas, gilus gamtos pajautimas", „gamtos vaiz
dai, monotoniškas, lėtas, ramus, tikrai matosi, kad lietuvių režisierius", „dauguma lietuviškų
filmų nepaviršutiniški, šis- taip pat, rami, liūdna nuotaika turi sąsajų su lietuvių tempera
mentu" ir pan.), filme rodoma gamta beveik trečdaliui tiriamųjų asocijuojasi su lietuviškumu
(„smėlio spalvos, jūros garsai, paukščiai", „aplinka, jūra, kopos" ir pan.}, šeštadaliui tiriamųjų
aktualus herojų lietuviškas laisvės siekimas („laisvės troškimas, ryžtas ištverti viską iki galo,
nors jis buvo prigesęs, tačiau jiems tai pavyko pasiekti", „laisvės troškimas- asociacija su
Sibiru", „visų lietuvių troškimas atgauti laisvę ir gyventi nesudėtingai" ir pan.), dešimtadaliui
artimos lietuviškos filmo veikėjų savybės („žmogaus paprastumas", „susvetimėjimas, žiau-
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rūmas žmonių tarpusavio santykiuose, bandymas išlikti bet kokiomis sąlygomis", „santūru
mas" ir pan.). Didžioji dalis respondentų filmo lietuviškumą įžvelgė lygindami Š. Barto filmą

„Laisvė" su kitais Lietuvos autorių kino filmais ir remdamiesi realybės stebėjimais. Lietuviš
kumo sąsajos su laisvės, Lietuvos nepriklausomybės idealais pasireiškia meno kūrinyje ar
realybėje jžvelgiant tam tikrus simbolius.

TAPATINIMASIS SU LIETUVOS LAISVĖS IDEALUS
SIMBOLIZUOJANČIOMIS IŠRAIŠKOMIS IR SIMBOLINIO

TAPATUMO LAUKAS

Lietuvos laisvės idealų reikšmę jos gyventojams galima įžvelgti ne tik per santykį su ma
terialine gerove, bet ir tiriant juos simbolizuojančias išraiškas. Konkretiems simboliams gali
būti suteikiamos įvairios prasmės. Anot Ericho Frommo, yra trys simbolių rūšys: sutartiniai,
atsitiktiniai ir universalūs (Fromm, 2013, p. 19). Jo manymu, universalius simbolius supranta
visi žmonės, atsitiktiniai simboliai - grynai asmeniniai, o sutartiniai suprantami tik tam tikrai
grupei žmonių, žinančių apie tą susitarimą (Ten pat, p. 23-24). Vienas iš sutartinių simbolių
Lietuvos gyventojams yra Vilniuje atstatomi Lietuvos valdovų rūmai. Fenomenologiniu as
pektu nagrinėjant žiniasklaidoje, viešojoje ir politinėje erdvėje vykusio diskurso pobūdį apie
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimą, galima aptikti svarius neigiamų
ir teigiamų jų vertinimų argumentus. Siekiant nustatyti, ką šie atkuriami rūmai simbolizuoja,
2012 m. buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos, o 2013 m. - jos sostinės gyventojų apklausa.
Dauguma Lietuvos ir Vilniaus miesto gyventojų tapatinasi su Lietuvos laisvės idealus simboli
zuojančiomis atstatomų rūmų išraiškomis (žr. 4 lentelę).

Beveik keturi penktadaliai Lietuvos ir kiek mažiau sostinės gyventojų mano, kad Lie
tuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai- tai valstybingumo, laisvos Lietuvos, galinčios rūpintis
savo istoriniu paveldu, arba galingos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės „nuo jūros iki
jūros" simbolis. Penktadalis vilniečių ir gerokai mažiau Lietuvos gyventojų, nurodo, kad
rūmai labiau simbolizuoja materialius siekius {korupciją, asmeninę naudą ir pan.). Taip
dvigubai dažniau mano vilniečiai, nei kitų didmiesčių ar kaimo gyventojai. Tai, kad visos
Lietuvos gyventojams labiau nei vilniečiams Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai simboli
zuoja laisvą Lietuvą, galinčią rūpintis savo istoriniu paveldu, pirmiausia susiję su tuo, kad
visos Lietuvos gyventojų tyrime kitų didmiesčių (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio) ir
kaimo respondentai dažniau tapatinasi su šia Valdovų rūmų simbolizavimo išraiška nei vil
niečiai. Tapatindamiesi su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės simbolizuojančiomis išraiš
komis, tiriamieji aktualizuoja klasikinės kultūrinio tapatumo formulės „iš kur mes atėjome,
kas mes esame ir kur mes einame" praeities ir dabarties komponentus. Valdovų rūmų at
statymo procese skeptiškai jų atžvilgiu nusiteikusių vilniečių, lyginant su kitais gyventojais,
yra daugiau ne tik dėl kategoriškesnio jų požiūrio j atkuriamą istorinj paveldą, bet ir dėl kai
kurioms Vilniaus įmonėms prarastos galimybės dirbti juos atstatant (pagrindinis rangovas
„Panevėžio statybos trestas") arba dėl kai kurių politinių ar visuomeninių jėgų nepavykusių
bandymų susikrauti politinį ar socialinj kapitalą remiant rūmų atkūrimą. Santykinai negausi
gyventojų, įžvelgiančių atkuriamų rūmų asmeninę naudą kai kuriems visuomenės nariams,
dalis rodo simbolinio tapatumo sąsajas su vertybinėmis nuostatomis. Tapatinimasis su Lie-
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tuvos laisvės idealų simbolinėmis išraiškomis pirmiausia priklauso nuo tiriamųjų vertybių
sistemos, vertybinių prioritetų. Gyventojai, teikiantys prioritetą Lietuvos valstybingumui
bei laisvei, jų simbolinėms išraiškoms, ramiau sutinka nepriteklius, ištikus ekonominei kri
zei, švenčia valstybines šventes. Kaip rodo 2013 m. vilniečių kiekybinio tyrimo duomenys,
Lietuvos valstybines šventes (Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Valstybės dieną - liepos 6-ąją)
švenčia apie du trečdaliai vilniečių.

4lentelė
Lietuvos gyventojų ir vilniečių ta patini m ašis su Lietuvos valdovų rūmus
simbolizuojančiomis išraiškomis (procentai nuo apklaustųjų skaičiaus)

€11.Simbolizavimo BraiikosLietuvos gyventojai VHniaus m. gyventojai
Nr.2012 m.*2013 m.**
1.Tai Lietuvos valstybingumo simbolis3440
2.Tai laisvos Lietuvos, galinčios rūpintis savo istoriniu3223

paveldu, simbolis
3.Tai galingos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės119

„nuo jūros iki jūros" simbolis
4.Materialius siekius simbolizuojančios išraiškos (ko-1320

rupcijos, asmeninės naudos simbolis ir pan.)
5.Neatsakė ir (arba) nurodė, kad nieko nesimbolizuoja108
•Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" apklausa 2012 m. birželio 1-12 d.; klausi
mai suformuluoti autorės.
**Lietuvos socialinių tyrimų centro bei Lietuvos mokslo tarybos inicijuoto ir finansuoto Nacionalinės
mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas" projekto „Vilniečių kultūrinis tapatumas
ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" (sutartis Nr. VAT-56/2012) kiekybinio tyrimo duomenys;
klausimai suformuluoti autorės.

5lentelė
Vilniečių tapatinimosi laukas (procentais nuo apklaustųjų skaičiaus)

^"'Tapatinimosi išraiškos

1.Tapatinasi su lietuvių tauta
2.Tapatinasi su gyvenančiais toje pačioje teritorijoje
3.Tapatinasi su ta pačia kultūra, papročiais
4.Tapatinasi su kalbančiaisiais ta pačia kalba
5.Tapatinasi su tos paties tikėjimo žmonėmis
6.Tapatinasi su to paties istorinio likimo žmonėmis

"Lietuvos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto tyrimas Vilniaus mieste 1993 m.; klausimai suformu
luoti autorės.
•*Lietuvos socialinių tyrimų centro bei Lietuvos mokslo tarybos inicijuoto ir finansuoto Nacionalinės mokslo
programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas" projekto „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida,
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" kiekybinio tyrimo duomenys; klausimai suformuluoti autorės.
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Šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje dažnas kultūrinių objektų svarbą priešina norui
aktyviai vartoti materialias gėrybes. Kaip pastebi Jeanas Baudrillard'as, „ekonomistų ir kitų
gerovės idealistų teoretikų sutrikimas matant tai, jog nėra jokių galimybių vartojimo siste
mai stabilizuotis, pastebint jos begalinį įkarštį veržtis j priekj, yra nepaprastai pamokomas"
{Baudriltard, 2010, p. 66). Tiriant įvairių Lietuvos gyventojų grupes, vartotojiškos nuostatos
išryškėja kai lėšas, skiriamas visuomenės kultūrinio paveldo atkūrimui, siūloma paskirstyti
kasdieniam vartojimui. Daiktų ir paslaugų gausa nulemia ir tam tikras vertybių sistemas bei jų
pokyčius konkrečiose visuomenėse, taip pat ir jos narių tarpusavio sąveiką bei diferenciaciją.
Visuomenės narių sąveika, pasireiškianti socializacijos procese, užtikrina vertybių sistemos
patvarumą. Dar Talcottas Parsonsas XX a. pastebėjo, kad „kai vertybės tampa internalizuo-
tos, ^sipareigojimai įtraukia subjektą j įvairių rūšių priedermes" (Parsons, 2010, p. 333). Jis
pabrėžė įvairių ritualų, meno, rekreacijos ir ekspresyviojo simbolizmo reikšmę, išskiriant sim
bolinio tapatumo lauką. 2013 m. vilniečių kiekybiniame tyrime simbolinio tapatumo laukas
buvo tiriamas kultūrinio tapatumo išraiškomis, kaip ir 1993 m. Per pastaruosius dvidešimt
metų, padaugėjus Vilniaus mieste lietuvių, atsirado daugiau ir besitapatinančių su lietuvių
tauta (žr. 5 lentelę). Pagal statistinius duomenis, 1993 m. lietuviai sudarė apie pusę Vilniaus
miesto gyventojų, o 2011 m., gyventojų surašymo duomenimis, jų padaugėjo iki 63,2 proc.
(Lietuvos gyventojai 2011 metais, 2012, p. 23).

Padidėjo etnolingvistinių išraiškų- kalbos, papročių bei kultūros- reikšmė vilnie
čių simbolinio tapatumo lauke. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu su savo
gimtąja kalba labiau tapatinosi lietuviai vilniečiai, nes daugelyje sričių lietuvių kalba buvo
išstumta rusų kalbos. Tautinės mokyklos koncepcija, puoselėta atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, sėkmingai buvo pritaikyta vilniečių kitataučių mokyklose, kurios išugdė naują
kartą geriau mokančių kalbėti ir rašyti savo gimtąja nelietuvių kalba. Kaip rodo 5 lentelės
duomenys, istorinį likimą vilniečiai labiau aktualizavo atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,
tuomet kitataučiams buvo svarbu gauti Lietuvos pilietybę. Dabartiniu laikotarpiu vilniečiai
šiek tiek dažniau tapatinasi su teritorija, bet apskritai teritorinis tapatumas būdingesnis
kompaktiškai gyvenantiems kitataučiams.

Simbolinio tapatumo lauko tyrimai, suponuojantys kultūrinio tapatumo išraiškas,
sociologinėje praktikoje gana reti. Tenka pripažinti kultūros antropologo Cliffordo Geert-
zo priekaištus, kad bendrosios socialinių mokslų teorijos, reagavo j kiekvieną svarbesnį
intelektualinį judėjimą (marksizmą, darvinizmą, utilitarizmą, idealizmą, froidizmą, bihe
viorizmą, pozityvizmą, operacionalizmą), bet jų „visiškai nepalietė {išskyrus tik kelias
išimtis) viena svarbiausių šiandieninės minties tendencijų - mėginimas sukonstruoti ne
priklausomą mokslą, tyrinėjantį tai, ką Ke n nertas Burke'as pavadino „simboliniais veiks
mais", o „sociologams pritrūksta simbolių išteklių tikslesniam formulavimui sukonstruoti
todėl, kad jie stokoja supratimo, kaip veikia metafora, analogija, ironija, dviprasmybė,
žodžių žaismas, paradoksas, hiperbolė, ritmas ir visi kiti elementai..." {Geertz, 2005,
p. 172-173) Iš dalies šiuos trūkumus kompensuoja kokybiniai fenomenologiniai tyrimai,
kurių objektas- reiškiniai ir jų patirtys. Šiame straipsnyje buvo analizuojami kiekybinių

tyrimų duomenys, kurie, remiantis teikiamais prioritetais - materialia gerove ar valsty
bingumo, laisvės idealais bei jų simbolinėmis išraiškomis, - leidžia įžvelgti jvairių Lietu
vos visuomenės grupių tapatumo raišką.
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APIBENDRINIMAS

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu Lietuvos gyventojai prioritetą teikė lais
vės idealams, o įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, svarbiu ateities konstravimo veiksniu
tapo materialios gerovės siekiai. Tapatinimasis su Lietuvos valstybingumo, laisvės idealais
ar materialia gerove per atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, labiausiai veikiamas
ekonominių krizių, ėmė artėti prie tikimybinio pasiskirstymo - vienos antrosios. Su Lietuvos
laisve, valstybingumu dažniau tapatinasi specialistai, gyventojai su aukštuoju išsimokslinimu,
taip pat didesnes pajamas vienam šeimos nariui gaunantys sostinės gyventojai. Didžiausias
grėsmes Lietuvos valstybei kelia mažo išsimokslinimo, bedarbių, mažas pajamas gaunančių
jų, kaimo gyventojų grupės. Asmenys, besitapatinantys su Lietuvos laisve, jos valstybingumu,
nurodo, kad valstybingumas ir laisvė sukuria pagrindą materialiai gerovei^ o prioritetą ma
terialiems dalykams teikiantys gyventojai dažnai pripažįsta aukojantys idealus. Plačiausias
Lietuvos gyventojų spektras pripažįsta Lietuvos valstybingumo ir laisvės simbolių svarbą. Vil
niečių simbolinio tapatumo lauke dažniau pasirenkamos etnolingvistinės išraiškos.
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EUGENIJA KRUKAUSKIENĖ

The Identification with Lithuanian Statehood, Freedom and
material vvell-being through various groups of Lithuanian citizens.

Summary

Identification with statehood, freedom of Lithuania and material values atittudes of va
rious groups the citizens of Lithuania in this article through the data of sociological resear-
ches in 1990-2013 by the Lithuanian Sočiai Research Centre are analised. In the period of
restoration of the independence of Lithuania the priorities were given for the ideals of fre
edom, but in the period of the consolidating of independence material vvell-being became
important factor of the constructing of the future. Through the impact of economic crisis the
priorities on these cases became probabilistic: half and half. After the latest economic crisis
in Lithuania there is tendention, that ideals of freedom are of more importance to specialists
with high education and with bigest income. Although the inhabitants of Lithuania expect a
more quickly increasing economy and have had some dissapointments, but the symbols of
the statehood of Lithuania have priorities nevertheless. In the field of the symbolic identity
the etnolinguistic expressions are actualised.

Key words: identity, Lithuanian statehood, material vvell-being.
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2  Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojam^ projektą. „Vilniečių kultūrinis tapatum
raida atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" (LMT VAT - 56/2012).

Viešųjų erdvių preferencijos
kaip tapatumo diskurso prielaidos

Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, A. Goštauto g. 11, LT-O11O8, Vilnius

EI. paštas viktorija.zilinskaite@gmail.com

Straipsnyje2 analizuojamas vilniečių požiūris j Vilniaus viešąsias erdves, paminklus ir sta
tinius. Miestiečiai yra vieni iš viešojo diskurso apie Vilnių dalyvių - jų požiūriais remiamasi
svarstant miesto plėtros ar vystymo projektus. Savo aktyvesniu ar pasyvesniu dalyvavimu
miesto gyvenime vilniečiai formuoja ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos įvaizdį. Kita vertus,
vietos tapatumo analizė yra svarbi savaime - būdai, kuriais kuriami ir kuriasi tapatumai, bei
jų pažinimas yra svarbūs tiek mokslo, tiek ir viešosios politikos požiūriu.

Straipsnyje, parengtame remiantis LMT finansuoto projekto „Vilniečių kultūrinis tapatu
mas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" kokybinio tyrimo duomenimis, pristato
mas santykis tarp vilniečių nuostatų istorinių Vilniaus ženklų atžvilgiu.

Raktažodžiai: miestiečiai, tapatumas, istorijos simboliai.

(VADAS. SIMBOLIAI MIESTO ERDVĖSE

Paminklai, tvirtovės, pilys, bažnyčios, kiti pastatai kaip simboliai buvo naudojami nuo pat
visuomenės, galinčios kurti ir statyti, susiformavimo. Pirmieji paminklus ir kitus simbolinius sta
tinius analizavo daugiausiai meno istorikai ir menotyrininkai. Nors jų analizė apimdavo simboli
nes paminklų ir kitų statinių reikšmes, didžiausią dėmes] jie skirdavo meniniams kūrinių aspek
tams. Istorikų ir archeologų analizėje statiniai yra simboliai, leidžiantys patvirtinti arba paneigti
istorinius faktus. Socialiniuose moksluose ir grožinės literatūros tekstuose paminklai siejami su
politine galia. Moksle pavyzdžių aptikti nėra sudėtinga - miestovaizdžio kaita nuo dešimtojo
dešimtmečio pradžios ne sykj analizuota tiek tarptautinėse (pvz., Bartetzky, 2006), tiek ir Lie
tuvos (pvz., Rimkutė, 2011) publikacijose. Klasikine modelio iliustracija galėtų būti George'o
Orvello 1984-ieji (Orwell, 1992). Galima pastebėti, kad dalis paminklų ar kitų simbolinių statinių
statoma ar šalinama tik norint demonstruoti galią, dalis rodo nuostatas ankstesnių sistemų ar
asmenybių atžvilgiu, kiti statomi ar griaunami identiteto konstravimo reikmėms.

Kultūrą suvokdami kaip įprasminantį procesą, o ne tik kaip artefaktų visumą, dėmesį at
kreipiame ne į pačias erdves, o į jų reikšmes (Hali, 1997, p. 2) Vilniaus gyventojams. Sekdami
Beno Highmore'o knygoje Miestovaizdis (Cityscapes) pateikta metafora, miestą prilyginančia
„Freudo pasąmonės analogijai" (Highmore, 2005, p. 4), ir suvokdami, kad istorijos mokslo
pripažįstama miesto istorija nebūtinai sutampa su miesto istorija, pateikiama miesto ar šalies
įvaizdžiu besirūpinančių organizacijų istorija, kuri, savo ruožtu, gali nesutapti su miestiečių
įsivaizdavimu apie ją. Faktai ir įvykiai, nevienodai pripažįstami ir vertinami miestelėnų, for
muojant miesto įvaizdį ir savivaizdį gali būti ne mažiau svarbūs nei istorikų patvirtinta istorija
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ar miesto planuotojų statiniais kuriama istorijos interpretacija. Tai sukuria miestą „ne kaip
geografinių koordinačių rinkinį" (Hague, Jenkins, 2005, p. 4), o kaip „reikšmėmis, jausmais ir
pasakojimais apibūdinamą geografinę erdvę" (Hague, Jenkins, 2005, p. 4). Tokiu būdu miesto
erdvių ir jose esančių simbolinių statinių įprasminimas susipina - statiniai savo simbolinė
mis reikšmėmis įprasmina erdves, erdvės savo patrauklumu iškelia simbolinius statinius su jų
reikšmėmis į aktualų laiką ir paverčia juos tapatumo elementais.

SIMBOLIAI IR TAPATUMAS

Šiandienio pasaulio turinių gausoje sudėtinga atrasti „praeities, dabarties ir ateities tęs
tinumą" (Neiti, 2004, p. 10). Nepaisant komercinių įvaizdžių srauto, sunkinančio tapatumų
konstravimą {Ten pat), formuojasi miestiečių požiūris j miesto erdves, o jo pagrindu kuria
si miesto tapatumas. Politikai, atsižvelgdami į naujausias istorijos ir kultūros mokslų žinias,
visuomeninių organizacijų ir judėjimų nuomones bei požiūrius, iškelia praeities jvykius ir
istorijas, šiandieninius jų vertinimus ir interpretacijas j tapatumo konstravimo procesus. Ta
patumas kuriamas ir perkuriamas per mokyklinius turinius, simbolines reikšmes turinčių sta
tinių statymą ar perstatymą simbolinėse ar atokiose vietose. Tapatumo konstravimui reikia
tęstinumo suvokimo -„tęstinimo naratyvo" (Ten pat). Akimirksnio vaizdai kuriami siekiant „į
prasmingą visumą supinti praeitį, dabartį ir ateitį" (Kavanagh, 2004, p. 454), t. y. praeitį iškelti
j naują Šviesą kaip ateities pagrindą.

Simboliai yra svarbi vizualiosios kultūros dalis, sudaranti medžiagą tapatumo konstra
vimui. Manoma, kad šiandieninėje visuomenėje vizualioji kultūra yra pagrindinė tapatumo
formavimo priemonė (Barnard, 2001, p. 1), socialiniai procesai beveik nebejsivaizduojami
be vizualiosios kultūros (Barnard, 1998). Vizualioji medžiaga svarbi ir pačiam šiuolaikiniam
žmogui, kuris, deja, ne visuomet ją supranta, todėl jos poveikis tampa vis stipresnis, o žmo
gus yra veikiamas nejučia, nepastebimai (Barnard, 2001, p. 4).

Tapatumas apima racionalų ir emocinį savo bei kitų suvokimą, elgesj. Vis dėlto, kaip rado
Theodoro Adorno (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, Nevitt Sanford, 1950) bei vėlesni jo
sekėjų tyrimai, tiek savo, tiek ir kitų tapatumų suvokimas dažnai būna prieštaringas, remiasi
emocijomis, išankstinėmis nuostatomis. Nors skirtingi simboliai gali būti siejami su skirtingu
reikšmių skaičiumi, Įprasminimas dažnai kyla ne iš tiesioginės sąveikos, o iš aplinkoje paplitu
sių stereotipų. įprasta laikyti, kad suvokimas dažniausiai yra „nerefleksyvus, vizualus ir kieky
binis" (Jenks, 2005, p. 157).

MIESTAS IR TAPATUMO PROCESAI

Miestas įprasminant simbolius veikia kaip katalizatorius. Simbolio buvimas centrinėje
ar šiaip judresnėje miesto dalyje gerokai paspartina jo patekimą tiek j viešąjį diskursą, tiek
ir j miestelėnų tapatumą. „Urbanizacija visiškai dominuoja virš didelių metalogistinių sis
temų, apimančių išteklių srautus, energiją, vandenj, perteklinį maistą bei žmonių ir prekių
srautus, sudarančius dabarties pasaulį. Priešdėlis „meta" padeda suvokti miestą kaip ak
tyvų tarpininką, kuris stūkso kaip materiali transformacija (pokytis), greitinanti, keičianti ir
išskirianti išteklių, medžiagos ir žmonių judėjimą" (Hodson, Marvin, 2010, p. 300).
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Tapatumą arba istorijos naratyvo tęstinumą kasdienėse ir iškilmingose aplinkose valstybės
globoja saugodamos kultūros paveldą. Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respu
blikos kultūros ministerijos registruoja ir prižiūri paminklus^ kultūros paveldą. Kultūros paveldo
duomenų bazės nuolat atnaujinamos. Jos apima j va irų kultūros paveldą, jskaitant kilnojamus ir
nekilnojamus paminklus, pavienius ir kultūros objektus sudarančius kompleksus.

Diskusijos dėl kultūros paveldo išsaugojimo dažnai iškyla statybų (ar griovimo) atvejais -
didžioji dalis urbanistinio paveldo paprastai yra miestų centruose, vietose, kurios itin domi
na statybos įmones.

„Komunizmo žlugimas 1989-1990 m. atvedė ne tik prie naujų politinių sistemų ir ideo
logijų nu5istovėjimo, bet ir prie ryškių vizualių reprezentacijų daugelyje Rytų ir Vidurio Rytų
Europos šalių." (Bartetzky, 2006, p. 451). Vilnius nėra išimtis. Atkūrus sovietmečiu slėptą
ar net neigtą istoriją, ėmė rastis jos vizualių reprezentacijų, dabarties tapatumo ir ateities
vizijų vizualizacijos miestuose. Sostinės paprastai pirmosios patiria pokyčius, parodančius
politines transformacijas. Tiek mokslininkai, tiek ir politikai pripažįsta, kad „sostinės simbo
linis dizainas yra svarbus veiksnys viešajam valstybės suvokimui" (Bartetzky, 2006, p. 452).
Reikėtų nepamiršti, kad nebūtinai diktatūrų metais pastatyti paminklai minėjo režimams
svarbius istorinius jvykius ir asmenybes. Dėl to istorijos atkūrimas ir jos simbolių atstaty
mas nereikalauja visų sovietų okupacijos metais pastatytų paminklų pašalinimo. Kaip savo
straipsnyje „Pokyčiai politinėje ikonografijoje Vidurio Rytų Europos sostinėse po 1989 m.
(Berlynas, Varšuva, Praha, Bratislava)" teigia Arnoldas Bartetzky's, „garsiosios paminklų išar
dymo nuotraukos gali užgožti faktą, kad dauguma sovietmečiu pastatytų paminklų išgyveno
politinius pokyčius. Griovimas paprastai apsiribojo sovietinio režimo simbolių [...] ir labiau
siai nekenčiamų komunizmo stabų paminklais [...]. Dauguma Stalino paminklų buvo išardyta
daug anksčiau, per keletą metų po diktatoriaus mirties" (Bartetzky, 2006, p. 464).

PAMINKLAI IR VIEŠOSIOS ERDVĖS VILNIEČIŲ TAPATUME

Vilniečių tapatumo raiška per miesto simbolių preferencijas analizuojama pagal jų santy
kį su medijų ir erdviniais miesto diskursais. Kokybinio tyrimo metu apklaustieji buvo prašomi
išsakyti savo požiūrį j miesto erdves, paminklus, pastatus ir vietas. Nepaisant minėtų erdvių
ir paminklų gausos, nemaža dalis kokybiniame tyrime dalyvavusių vilniečių paminklais laiko
bažnyčias, Gedimino pilj, Vilniaus universiteto centrinius rūmus ir net visą senamiestį. Vilnie
čių požiūris į paminklus straipsnyje bus pristatomas pagal paminklų grupes: pradedama vil
niečių požiūriu j lietuvybės paminklus, tęsiama paminklais menininkams, vėliau pereinama
prie epochinių pastatų vertinimo. Vilniečiai buvo prašomi nurodyti, kurie paminklai jiems
labiausiai patinka, o kokių - trūksta. Buvo klausiama, kurios Vilniaus vietos jiems patinka,
kuriuos pastatus jie laiko epochiniais, kokių pastatų trūksta ir pan. Analizuojamos požiūrio į
paminklus sąsajos su požiūriu j miesto vietas, pastatus, dangoraižius.

Vilniečių įvardijami jiems patinkantys signifikantai (žymikliai) signifikatais (žyminiais) tam
pa atsiradus nuostatų visumai ir sudaro vilniečio tapatumo struktūras. Paminklai, pastatai ir
erdvės tapatumo struktūrose atsiduria sąveikaujant dviem - medijų ir erdvės - diskursams.

Vilniečių tapatumo elementai analizuojami išskiriant jų tarpusavio santykius bei vietą
medijų ir erdvės diskursuose.



29 /vilniečių kultūrinio tapatumo raiškos profiliai

Lietuvybės paminklai vilniečių tapatumo diskursuose. Lietuvybės paminklus medijų
diskurse galima suskirstyti į tris grupes: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
paminklai istorinėms asmenybėms ir lietuvių tautos Golgotos paminklai. Visi šie paminklai
leidžia išryškinti vilniečių nuostatas istorijos atžvilgiu. Susidedamą ne tik iš žinių apie istori
nius faktus, bet ir iš jų interpretavimo, istorija išryškina ne tik praeities dimensiją tapatume,
bet ir požiūrį j savo gebėjimą lemti istoriją.

Iš visų Vilniaus simbolinių statinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
buvo dažniausiu viešojo diskurso objektu. Pradedant diskusija už ir prieš atstatymą, svars
tant galimus atstatymo ar konservavimo variantus ir baigiant Valdovų rūmų istorija, bū
sima paskirtimi, sujungiant praeitį su dabartimi. Valdovų rūmai, pastatyti miesto centre,
būdami pėsčiųjų srautų miestovaizdžio dalimi, yra ryškiai matomi erdvių diskurse. Erdvių
diskurso pokyčiai po Bernardinų sodo rekonstrukcijos suaktyvino vilniečių ir miesto svečių
srautus prie Valdovų rūmų. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesj į tai, kad interviu buvo atlieka
mi dar prieš Bernardinų sodo atidarymą po rekonstrukcijos. Valdovų rūmai apklaustiems
vilniečiams nebuvo labiau vertinamas ar mėgstamas simbolinis statinys nei kiti. Analizuo
dami požiūrį į Valdovų rūmus, turėtumėme atkreipti dėmesj j tai, kad kol kas vilniečiams tai
greičiau naujas nei atstatytas senas simbolis, kurio kelias į šiandieninį Vilniaus tapatumo
naratyvą yra dar tik prasidėjęs. Greičiausiai tam nemažai įtakos turėjo medijų turiniai, pa
brėžiantys ne simbolinę Valdovų rūmų svarbą, o aptariantys išlikusios ir neišlikusios infor
macijos apie juos santykj, priešinantys tuomet dar tik planuotus atstatyti Valdovų rūmus
bei jų vietoje pastatytus ir išlikusius Abraomo Šliosbergo namus. Pastarieji dažnai būdavo
pristatomi kaip išlikusi, nors ir vėlesnė, autentika, o Valdovų rūmai pateikiami kaip „ro
mantinė fikcija". Vilniečių tapatumo modeliuose Valdovų rūmai matomi dvejopai - teigia
mas jų vertinimas dažniausiai siejasi su integraliu požiūriu į Vilniaus erdves, neigiamas - su
fragmentacija. Pirmuoju atveju vilniečių tapatumas su Vilniumi apima praeities, dabarties
ir ateities integracijos pripažinimą, Vilnius suvokiamas kaip miestas, kuriame gyvenama ir
kuris, be jo dabarčiai svarbios praeities, turi ir ateitį, privalančią derėti su praeitimi. Tyrimo
metu šis požiūris atsiskleidė apklausiamiesiems pabrėžiant praeities ir dabarties architek
tūrų dermės svarbą. Antrajam požiūriui būdinga fragmentuoti ir atskirti praeities bei da
barties Vilnių, o ateityje jžvelgti tik funkcijų reikšmę. Šio požiūrio besilaikantys tiriamieji
Valdovų rūmus vertino kaip jų atstatytojų simbolj, nors miesto erdvėse, anot jų, simbolių
netrūko. Labiausiai, jų nuomone, trūksta funkcinių statinių (pvz., vaikų darželių ir viešųjų
tualetų), dangoraižius jie dažniau vertino neigiamai.

Erdvinio diskurso pokyčiai po nepriklausomybės atkūrimo ryškiausiai matomi per pa
minklus istorinėms asmenybėms. Jų pastatymas kartu su sovietinių paminklų nuėmimu
žymi Vilniaus lietuvybės atstatymo viešosiose erdvėse procesus. Lietuvybės atstatymo
kuriant paminklus istorinėms asmenybėms diskursas susidėjo iš dviejų etapų - sovietinių
paminklų nuėmimo, pasireiškusiu tiek medijų, tiek ir erdvės diskursuose, bei Lietuvos is
torinių asmenybių įamžinimo Vilniaus erdvėse, kuris medijose pasireiškė ne diskursu, o
informacija apie naujus paminklus, jų atidengimą. Požiūrį į paminklus istorinėms asme
nybėms labiausiai galima sieti su asmenybių žinomumu ir jų vaidmens Lietuvos istorijoje
pripažinimu. Paminklai Lietuvos valdovams - Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui
(skulptorius Vytautas Kašubą, 1996 m.) ir karaliui Mindaugui (skulptorius Regimantas Mi-
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dvikis, 2003 m.) - vieni iš labiausiai vilniečiams patinkančių paminklų. Teigiamai įvertintas
ir paminklas Vincui Kudirkai (skulptorius Arūnas Sakalauskas, architektas Ričardas Krišta-
pavičius, 2009 m.). Mažiau vilniečiams patinka paminklai, esantys toliau nuo pagrindinių
pėsčiųjų srautų miestovaizdžio ir skirti populiariosios istorijos diskurse rečiau minimoms
istorinėms asmenybėms: paminklas partizanų generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui (skulp

torius Gintautas Lukošaitis, architektas Mindaugas Mačiulis, 1999 m.( kokybinio tyrimo
metu nebuvo paminėtas. Ieškodami to priežasčių galėtume sugrįžti prie miesto kaip kata
lizatoriaus modelio ir pastebėti, kad paminklas nėra gausių srautų pašonėje. Kita vertus,
buvimas pėsčiųjų srautų miestovaizdžio dalimi pats savaime nepaverčia paminklo tapatu
mo signifikatais. Nors ir pastatytas sovietmečiu, bet įamžintą asmenybę atskleidęs tik ne
priklausomybės laikotarpiu, paminklas Barborai Radvilaitei (skulptorius Vladas Vildžiūnas,
1982 m.), esantis net ne greta Vilniaus senamiesčio pėsčiųjų srautų, o pačiame sraute,
kokybinio tyrimo metu nebuvo minimas tarp patinkančių paminklų. Taigi, apibendrintai
analizuodami paminklų istorinėms asmenybėms s^sajas su vilniečių tapatumo diskursais,
turime pastebėti, kad medijų diskurso nebuvimas nėra lemiamas veiksnys signifikato izo
liavimui iš tapatumo diskurso, o buvimas didelių pėsčiųjų srautų miestovaizdyje nelemia
paminklo tapimo tapatumo signtfikatu. Tapatumo diskurso raiška per viešąsias erdves gali
būti palaikoma populiariosios istorijos sampratos.

Erdvės ir istoriškumo santykio svarba paminklui tampant tapatumo signtfikatu itin at
siskleidžia Lietuvių tautos Golgotos paminklų atžvilgiu. Vizualiai miestovaizdyje išsiskiriantis
vienas pirmųjų atstatytų paminklų - Trys kryžiai (skulptorius ir architektas Antanas Vivulskis,
1916 m., sovietų valdžios susprogdintas 1950 m., atstatytas 1989 m.) - vienas dažniausiai
vilniečių minėtas atsakant j klausimą apie patinkančius paminklus. Genocido aukoms pami
nėti skirtas paminklas Aukų gatvėje, pastatytas 2006 m., nebuvo minimas tarp patinkančių.
Naujas paminklas, esantis greta pėsčiųjų srautų prie Gedimino prospekto, nėra taip vizualiai
matomas, nebuvo medijų diskurse.

Paminklai menininkams ir diskurso tęstinumas. Kaip jau minėta, ne visi sovietmečiu
iškilę paminklai buvo skirti sovietų sistemai nusipelniusiems žmonėms- kilo tiek sovietų
valdžią aktyviai palaikiusiems, tiek ankstesnių laikų menininkams skirti paminklai. Ilgiausias
tęstinumas medijų diskursuose būdingas paminklui Adomui Mickevičiui (skulptorius Gedi
minas Jokūbonis, 1984 m.}. Paminklas medijų turiniuose minimas ne tiek pats savaime ar
kalbant apie poetą. Paminklas medijų diskurse iškyla lietuvių ir lenkų santykių kontekste,
pvz., dėl lenkų organizacijų siūlymų ant paminklo užrašyti poeto vardą ir pavardę lenkiškais
rašmenimis. Prie paminklo 1987 m. vyko pirmasis antisovietinis mitingas. Dėl to paminklas
patenka ne tik į menininkų vilniečių tapatumo ar lietuvių ir lenkų santykių, bet ir į Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo diskursą, matomą tiek miesto erdvėse, tiek ir medijose (pvz.,
informuojant apie 1987 m. mitingo minėjimą). Paminklą kaip patinkantį įvardijo tiek Vilniuje
gyvenantys lietuviai, tiek lenkai. Kiti vilniečių teigiamai įvertinti paminklai menininkams taip
pat statyti sovietmečiu. Paminklas Žemaitei (skulptorius Petras Aleksandravičius, 1970 m.)
viešojoje diskusijoje buvo minimas tuomet, kai dėl aikštės rekonstrukcijos nebuvo priei
namas. Buvimo pėsčiųjų srautų miestovaizdyje svarbą galima pastebėti lyginant vilniečių
požiūrj į paminklus Kristijonui Donelaičiui (skulptorius Konstantinas Bogdanas, 1964 m.) ir
Laurynui Stuokai-Gucevičiui (skulptorius Vladas Vildžiūnas, 1984 m.). Pirmasis vilniečių buvo
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minimas kaip patinkantis, o antrasis kokybinio tyrimo metu nebuvo paminėtas. Pirmasis iš jų
stovi nišoje prie centrinių Vilniaus universiteto rūmų, antrasis, nors ir Senamiestyje, tačiau
kiek nutolęs nuo centrinio pėsčiųjų judėjimo. Sąsają tarp požiūrio j paminklą, sąlygojančio
galimybę paminklui tapti tapatumo signifikatu, bei paminklo atstumo nuo centrinių srautų
parodo ir nuo centrinio judėjimo nutolęs Lazdynų Pelėdai skirtas paminklas (skulptorė Dalia
Matulaitė, 1995 m.), kuris apklaustųjų nebuvo minimas taip pat. Sąsajų su sovietų valdžia
turėjusių menininkų paminklai, buvę lietuvybės atstatymo Vilniaus tapatumo diskurso ele
mentais, kurių perkėlimas buvo svarstomas (Salomėjos Nėries (skulptorius Vladas Vildžiū
nas, architektai: Gediminas Baravykas ir Gytis Ramunis, 1974 m.), Petro Cvirkos (skulptorius
Juozas Mikėnas, architektai - Vladislovas Mikučianis, Ignas LauruŠas, 1959 m.) bei Liudo Gi
ros (skulptorius Viktoras Palys, architektai - Rūta Palytė ir Stanislovas Šeškevičius, 1977 m.)
paminklai), vilniečių nebuvo minimi kaip patinkantys. Šių paminklų atžvilgiu galime paste
bėti (kaip ir lietuvių tautos Golgotos paminklų atveju), kad buvimas pėsčiųjų srautų miesto-
vaizdyje neskatina pamėgti paminklo, jei jis neatitinka tapatumo modelio. Ankstyvuoju
nepriklausomybės laikotarpiu medijų diskurse vyravęs paminklas Aleksandrui Puškinui
(skulptorius Bronius Vyšniauskas, architektas Vytautas Nasvytis, 1955 m.) nebuvo minimas
kaip patinkantis net Vilniaus rusų, nors 1992 m. paminklo perkėlimą iš Sereikiškių parko į
Markučiuose esantį poeto memorialinj muziejų lydėjo gan aktyvus rusų nepritarimas.

Epochiniai pastatai- praeities, dabarties ir ateities riboženkltat. Kokybinio tyrimo
metu įvardijant epochinius pastatus ryškių skirtumų nerasta. Dažniausiai epochiniais pas
tatais vadinama Katedra, kitos bažnyčios ir Gedimino pilis. Kiek rečiau - Vilniaus universite
tas. Įdomu pastebėti, kad epochiniais pastatais kokybinio tyrimo metu vilniečiai įvardijo tik
senuosius pastatus. Kitame tyrime gan dažnai jaunimo jvardytas televizijos bokštas šiame
tyrime tarp epochinių pastatų buvo paminėtas vos vieną kartą.

Tapatumo raiška - paminklai ir pastatai, kurių stinga vilniečiams. Apibendrindami vil
niečių preferencijas paminklų atžvilgiu, galime pastebėti, kad vilniečiams svarbiausi yra pa
minklai istorinėms asmenybėms bei istoriniai statiniai. Tokius paminklus vilniečiai įvardijo ir
kaip trūkstamus. Lietuviai, įvardydami trūkstamus paminklus, minėdavo Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės laikų, tarpukario ar Vilniui nusipelniusias asmenybes. Kitų tautybių vilniečių
požiūriu, trūksta abstrakčių paminklų.

Jdomu pastebėti, kad trūkstamų pastatų įvardijimas itin susijęs su mėgstamomis miesto
vietomis. Senamiestį mėgstantieji dažniau kalbėjo apie pastatų architektūrą ir dizainą - mi
nėdavo, kad „pastatų netrūksta, tik juos reikia restauruoti", kad reikia „savitos architektūros
pastatų", „naujų, bet suderintų su senąja Vilniaus architektūra", „modernios architektūros, kaip
planuotas Gugenheimo muziejus", o labiausiai mėgstantys kitus Vilniaus rajonus dažniau kalbė
jo apie trūkstamų pastatų paskirtį - „gyvenamųjų", „viešųjų tualetų", „darželių vaikams".

Dangoraižiai tapatumo modeliuose. Pastatų ir paminklų preferencijas sieja požiūris
į dangoraižius. Nors viešoji diskusija dangoraižių atžvilgiu buvo gan aktyvi ir vienareikš
miškai priešino dangoraižius senajai Vilniaus architektūrai, teigiamos nuostatos dangorai
žių atžvilgiu susijusios su integralumo ir suderinamumo vertinimu - teigiamai vertinantys
dangoraižius labiau vertina ir senąją architektūrą, mano, kad svarbu restauruoti senuosius
pastatus, jog naujieji turi derėti prie anksčiau pastatytų, neigiamos - su trūkstamų pastatų
paskirtimi.
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APIBENDRINIMAS

Pastatų ir paminklų preferencijos atspindi du viešuosius diskursus- medijų bei miesto
architektūros. Pirmasis matomas per sąsajas tarp žiniasklaidos ir miesto erdvių planavimo,
paminklų bei pastatų preferencijas. Antrasis- dar ryškiau matomas— miesto kaip diskurso
poveikis preferencijoms. Panašų politinį vertinimą turinčių asmenybių paminklų vertinimas
labiau susijęs su joms skirto paminklo buvimu greta gyventojų srautų- kuo paminklas yra
arčiau gyventojų takų centre, tuo labiau jis vertinamas.

Lietuvybės atstatymo projektai sulaukė didesnių viešų diskusijų ir yra dažniau minimi
tarp patinkančių Vilniaus erdvių ar paminklų. Vertinant pastatus, vienas svarbiausių kriteri
jų - jų autentiškumas. Vilniečiai dažniau linkę teigiamai vertinti tuos pastatus ir paminklus,
kurių autentiškumu neabejoja.

Miesto tapatumo diskurso atspindys per paminklų preferencijas ir diskursą apie juos
rodo, kad vilniečiai Vilnių laiko ne tik istoriniu miestu, kurio istoriją vertina, bet ir šiuolaikiniu
į ateitj orientuotu miestu, kurio naujoji architektūra turėtų harmoningai derėti su senąja.
Tokiu būdu miestas vilniečiams yra ne tik vieta, kur jie gyvena, bet ir savojo tautinio ir vals
tybinio tapatumo atspindys.

Vilniečių preferencijos atspindi viešąjį diskursą - dažnai minimi paminklai, skirti ne prieš
taringai vertinamoms asmenybėms, pastaruoju metu buvo medijų diskursuose ir yra nenu-
tolę nuo gyventojų kasdienių vaikščiojimo takų. Prieštaringai vertinami pastatai ar asmeny
bės, kurioms skirti paminklai, yra susiję su neigiamu šių statinių vertinimu.
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Viktorija Žilinskaitė-Vytienė

Public space preferences as assumptions
for discourse of cultural identity

S u m mary

The article analyses monuments attitudes of Vilnius dwellers tovvards spaces, monu-
ments and buildings in Vilnius. Inhabitants of the city are important participants of public
discourse about their town - their point of view is used discussing about plans for city deve-
lopment. Their less or more active participation in city life constructs images of Vilnius and
entire Lithuania. On the other hand, analysis of identity has value of itself - ways of building
identities have importance for science and politics.

Article analyses data of qualitative research on identity of Vilnius dwellers.
Key words: city dvvellers, identity, symbols of history.
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Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojam^ projektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo
raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybe" (LMT VAT - 56/2012}.

Vilniečių baltų ir slavų kultūrinio paveldo raiška:
sociolingvistinis tapatumas

EUGENIJA KRUKAUSKIENĖ
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Sociologijos institutas. A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius

EI. paštas ekrukaus@takas.lt

Šiame straipsnyje, vykdant Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: pa

veldas ir tapatumas" projektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę"3, kokybinio ekspertų tyrimo duomenimis, pateikiamos vilniečių baltų
ir slavų kultūrinio paveldo tyrimo ir raiškos įžvalgos. Vilniečių sociolingvistinis tapatumas
nagrinėjamas atsižvelgiant į identifikavimosi su nematerialaus kultūrinio paveldo vienu svar
biausiu rodikliu - kalba. Slavų tautybių vilniečiai pabrėžia kalbos ir kultūrinės aplinkos įtaką
skirtumams nuo gyvenančių protėvynėse apibūdinti, o lietuviai vilniečiai dažniau pastebi
kultūrinės ir socialinės integracijos aspektus. Vilniečių požiūryje į Vilniaus simbolį, nepriklau
somai nuo atstovaujamos kultūros, vyrauja baltų kultūrinis paveldas. Tirti vilniečiai pasižymi
didesniu baltų ir slavų kultūrų išmanymu nei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotar
piu. Kai vilniečių gimtoji kalba sutampa su tautybe, labiau tapatinamasi su ta pačia kalba
kalbančiais ir tos pačios kultūros bei papročių žmonėmis.

Raktažodžiai: baltai, slavai, sociolingvistinis tapatumas, kultūrinis tapatumas.

BALTŲ IR SLAVŲ KULTŪRINIŲ SAVITUMŲ
TYRIMO GALIMYBIŲ ĮŽVALGOS

Socialiniuose ir humanitariniuose moksluose vartojami baltų ir slavų kultūrinių savitu
mų apibūdinimai dažniausiai siejami su kalbiniais skirtumais. Baltų pavadinimas - kalbininkų
konstruktas, kuris buvo pasiūlytas XIX a. viduryje vokiečių mokslininko G. H. F. Neselmano.
Baltų kalbos-tai gyvuojančios latvių ir lietuvių bei jau mirusios kalbos: prūsų, kuršių, jotvin
gių, galindų, sėlių, žiemgalių. Jau vien dėl to šiame straipsnyje pasirinktas vilniečių kultūrinio
tapatumo nagrinėjimas baltų {lietuvių) ir slavų kultūrinio paveldo raiškos aspektu yra san
tykinis, leidžiantis analizuoti tik tam tikrus bendrumus ir skirtumus. Sociolingvistinis, kaip
ir etnolingvistinis, tapatumas yra dedamoji dalis kultūrinio tapatumo, kuriame Stuart Hali
įžvelgia ne tik buvimo, bet ir tapsmo procesą: pagal klasikinę tapatumo formulę ne tik „kas
mes esame", „iš kur mes atėjome", ,,kur einame", bet ir kuo mes galime tapti, kaip mes ats
tovaujami ir kokią tai daro įtaką savęs reprezentavimui (Hali, 2002, p. 4).

Baltų vardas „indoeuropiečių kalbų šeimoje įvardija tam tikromis kalbinėmis bendry
bėmis tapačių žmonių grupę, visuomenę, kurios kažkada gyventa teritorija lokalizuoja
ma pagal kalbai priskiriamus vietovardžius" (Jovaiša, 2012, p. 33). Istorikai nuo seniausių
laikų pastebi baltų ir slavų kultūrų savitumus, „ypač dėl savitos konstrukcijos gyvenvie
čių ir keramikos. Ir vėlesniais laikais slavų ir baltų puošybiniai pomėgiai skiriasi kaip diena
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nuo nakties- skiriasi medžiagos, ornamentika, pati formos stilistika" {Ten pat, p. 47).
Šiais laikais baltų ir slavų ornamentikos bei formų stilistikos skirtumai taip pat pasireiškia
keramikoje, simbolikoje, buities puošybos bei tautinių rūbų ornamentikoje, dažnai mo
dernizuotais pavidalais. Kalbiniai baltų genčių skirtumai visais laikais buvo neesminiai:
„Kalbos tarmių skirtybės nebuvo itin didelės ir leido gentims kalbiškai susijungti." (Jučas,
2013, p. 12}. Slavai, apsikrikštiję anksčiau nei baltai, su krikščionybės atnešta raštija nuo
žodinės tradicijos prie rašto perėjo greičiau. Sanktpeterburgietis archeologas, etnografas
Vitalijus Galiopa pastebi, kad „senoji cerkvinė kalba yra kilusi iš stipriai graikų paveik
tų bulgarų arba net traktuotina kaip Dunojaus slavų sukurta kalba [...]. Ta kalba greitai
tapo rašto kalba" (Galiopa, 2010, p. 12-13). Tiek žodinėje tradicijoje, tiek raštijoje iš
saugota baltų ir slavų tautosaka, ypač dėl nevienodo krikščionybės poveikio, pasižymi
išskirtiniais bruožais. Bronislava Kerbelytė, tyrinėdama baltų ir slavų tradicinės kultūros
šaltinius, pastebi: „Slavai - tai 210 milijonų Europos ir Azijos (Sibiro) gyventojų. Vakarų
Europos raštijoje minimi nuo V a., kai jų gentis ėmė slinkti į šiaurę ir j pietus [...]. Pagal
kalbos ypatumus skiriami pietų slavai (bulgarai, serbai, kroatai, slovėnai, makedoniečiai,
juodkalniečiai), vakarų slavai (slovakai, čekai, moravai, lenkai, košubai, mozūrai, sorbai,
serbai-lužitėnai), rytų slavai (rusai, ukrainiečiai, baltarusiai) [...]. Slavų gyvenimo sąlygų,
istorinio tikimo, tikybos ir kiti skirtumai lėmė ir folklore nacionalinius savitumus." (Kerbe
lytė, 2012, p. 9-10). Kintant kultūroms atstovaujančioms visuomenėms, naujas formas
įgauna ir jas apibūdinančios definicijos. Kalbiniai skirtumai konkuruoja su papročiais, tra
dicijomis, materialiu ir nematerialiu paveldu. Sociolingvistinio identifikavimosi pobūdis
akivaizdžiausiai išreiškia baltų ir slavų savitumus.

Kultūrinio identifikavimosi procese ieškoma bendrumų, tačiau daugeliu atveju pabrė
žiami skirtumai nuo kaimyninių kultūrų. Tipiškas tokio „opozicinio" identifikavimosi pa
vyzdys yra tarp britų ir prancūzų: „britiškumo pojūtis yra sukonstruotas pagal kitoniškumą
nuo prancūziškumo. Pagal šią binarinę opoziciją britai pasižymi meile ąžuolui ir paprastai
šnekančiais (plain-speaking) protestantais. Prancūzai yra išlepę, silpni ir tamsūs katalikai
arba visiški bedieviai." (MCGuigan, 2010, p. 76). Kaip pabrėžia autorius, tai daugiau susiję
su tautiniais stereotipais {national stereotypes). Galima pastebėti, kad britiškasis tapati-
nimasis pagal skirtumus- prancūzai, britai- yra išorinė opozicija, o vidinė opozicija yra
škotai, anglai, velsiečiai, airiai. Didžiojoje Britanijoje išorinė ir vidinė opozicija nesutampa,
išskyrus airius, kurie turi valstybę ir galimybę pabrėžti savo pranašumą. Išorinė ir vidinė
opozicija taikytina ir baltų bei slavų identifikacijai ne tik dėl tautinių ar etninių stereotipų,
bet ir dėl patogumo save atskirti nuo gretimų kultūrų. Lenkų poetas, augęs istorinės Lie
tuvos terpėje, Czeslavvas Miloszas, savo legendinėje knygoje Pavergtas protas, visą sky
rių paskirdamas baltams ir rašydamas apie Lietuvą bei Latviją, nurodo, kad „čia gyvena
ne slavų tautos", prisimindamas ir išnykusią prūsų tautą (Milosz, 2011, p. 225). Lietuvoje
gyvenančios rytų slavų ir vakarų slavų etninės bendruomenės, net turėdamos skirtingą
krikščioniškąjį paveldą (stačiatikiai ir katalikai) bei kitokį istorinj likimą, jaučia bendrumą.
Akivaizdžiausiai tai pasireiškia politinėje kultūroje, bendrose politinėse rinkiminėse plat
formose. Tiek latviai ir lietuviai, tiek rusai ir lenkai, teikdami kalbai prioritetą kultūrinio
identifikavimosi procese, kartais dėl savo kalbos keldami reikalavimus, gyvenamoje vals
tybėje atsiduria vidinėje opozicijoje (politiniai siekiai įvesti antrą valstybinę rusų kalbą La-



36/vilniečių kultūrinio tapatumo raiškos profiliai

tvijoje, lietuvių abėcėlės keitimų reikalavimai lenkiškų pavardžių rašyme Lietuvoje ir pan).
Neretai tokia vidinė opozicija išauga j išorinę kultūrinę opoziciją tarp Latvijos ir Rusijos ar
Lietuvos ir Lenkijos. Amerikiečių kultūrinio identiteto tyrėjai nurodo, kad „su komunika-
tyvine, simboline ir socialine funkcija, kalba sudaro pagrindinę kultūrinio identiteto dalį"
(L. Arnet Jensen, J. Jensen Arnett, McKenzie, 2012, p. 288). Kalba, kaip kultūrinio tapatumo
išraiška, siejasi su tautos papročiais.

Kalbininkai kalbos santykį su tautos papročiais įvardija etnolingvistika, o sociologijoje
lingvistinės nuostatos nagrinėjamos, tiriant visuomenės narių ar jų grupių požiūrį į šį
santykį ar jo definicijas. Kalbininkas Aloyzas Gudavičius, kalbėdamas apie etnolingvis-
tikos objektą, apibendrina: „Trumpai tariant, etnolingvistikos objektas- tauta kalboje,
tautos mentaliteto ir dvasinio gyvenimo atspindys kalboje, nes kalba yra vienas iš es
minių tautos požymių." (Gudavičius, 2009, p. 13}. Autorius, pabrėždamas tautą vieni
jančią kalbos funkciją, kartu nurodo skirtumų reikšmę. Sociologiniais metodais tiriant
etnolingvistines nuostatas, jų skirtumai pirmiausia nagrinėjami lyginant asmenis, save
priskiriančius vienai ar kitai etninei grupei ar tautai, dažnai pasitelkiama ir sociolingvis-
tika. Lietuvos lingvistai, naudodami etnolingvistinius kalbos gyvybingumo indikatorius,
aprėpiančius kalbos vartotojų, kalbos sričių ir jos kaitos kiekybines charakteristikas, re
čiau akcentuoja kalbos unikalumo, kalbos prestižo pripažinimą. Davidas Crystalas, ap
tardamas Lynn Landvveer modelį etnolingvistiniuose tyrimuose, išskiria kalbos gyvybin
gumo indikatorius: kalbos atsparumą ir sričių, kuriose ji vartojama, skaičių, perėjimų
nuo vienos prie kitos kalbos pokalbyje (kodų kaitos) skaičių, laisvai kalbančiųjų ta kalba
skaičių ir kalbos vartotojų pasiskirstymą įvairiuose socialiniuose sluoksniuose bei kal
bos unikalumą ir patrauklumą (išorinį ir vidinį kalbos vartotojų grupės, kaip unikalios
bendruomenės, pripažinimą bei kalbos sąlygini prestižą, lyginant su kitomis kalbomis)
(Crystal, 2005, p. 149-150). Šis vienas žymiausių autoritetų kalbos srityje, Kembridžo

anglų kalbos enciklopedijos autorius, išreiškia susirūpinimą dėl mokslinių tyrimų tikslų:
^Mano nuomone, kalbininkai savo veikla turėtų motyvuoti siekiu padėti bendruomenei
suvokti, kad jos lingvistinis paveldas yra unikalus ir parodyti, kokie veiksniai kelia grėsmę
jo išlikimui." (Ten pat, p. 151). Iš baltų kalbų arealo išlikusios tik dvi, unikaliomis tapusios
lietuvių ir latvių kalbos. Ir Lietuvoje, ir Latvijoje pastebima tendencija, kad išplitusių sla
vų kalbų atstovai bando apriboti valstybinių kalbų vartojimą ir mokymąsi jų gyvenamo
se valstybėse, siekdami nesijausti gyvenantys ne savo kalbinėse protėvynėse. Viešojoje
erdvėje baltų lingvistinio ir kultūrinio paveldo unikalumą gerai suvokia tiek visuomenė,
tiek bendruomenės, tiek mokslo bei galios atstovai. Tarpdisciplininis požiūris leidžia įvai
riau analizuoti visuomenės diferencijavimosi procesus kultūrinio, kalbinio tapatinimosi
procese. Tarpdiscipliniškumą labiausiai galima įžvelgti sociolingvistiniuose tyrimuose,
kuriuos kalbininkai paprastai apibūdina kaip kalbos sąsajų su visuomenės gyvenimu
tyrimus, išskirdami mikrosociolingvistinį ir makrosociolingvistinj lygmenis. Tyrinėdami
miestus ir kalbas, lingvistai pabrėžia makrosociolingvistinių tyrimų aktualumą: „Lietuvos
miestų kalba sociolingvistiniu aspektu iki šiol tirta mikrosociolingvistikos lygmeniu, t. y.
domėtasi tos pačios kalbos pokyčiais, priklausančiais nuo socialinių veiksnių [...]. Ma-
krosociolingvistikos lygmuo, t. y. kalbų ir kodų kaitos klausimai, kalbos vartojimo sąsajos
su tautine tapatybe, Lietuvos miestuose tyrinėtos palyginti mažai." (M/esto/ ir kalbos,
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2010^ p. 13). Šiame straipsnyje sociologinis požiūris į sociolingvistinj tapatumą, išskirda
mas kalbos reikšmę tautinei tapatybei, išreiškia santykį su kitais rodikliais, apimančiais
ir etnolingvistines nuostatas. Kartais net gali kilti klausimai, kuo skiriasi sociolingvistika
nuo kalbos sociologijos ir ar gali ne kalbininkai tyrinėti visuomenę kalbiniu požiūriu? Ber
nardas Spolsky pateikia tokį sociolingvistikos ir kalbos sociologijos santykio apibūdinimą:
„sociologai domisi kalbos kintamaisiais, bet ne lingvistika, o lingvistus domina platus
socialinis kontekstas, bet ne sociologija" {Spolsky, 2013, p. 17). Nagrinėdamas lingvistų
ir sociologų darbus, jis pastebi, kad kai kuriais atvejais makrosociolingvistika vadinama
kalbos sociologija ir priskiriama kitoms sociologijos sritims, bet apskritai šiems laikams
būdingesnis tarpdisciplininis požiūris ir„mikro- bei makro-jungtis" {Ten pat, p. 13-17).
Šiame straipsnyje sociolingvistinio viiniečių tapatumo tyrimas sociologiniais metodais
sujungia asmeninio/personalinio ir socialinio identiteto sritis. Tarpdisciplininis požiūris j
baltų ir slavų kultūrinio paveldo raišką, tiriant vilniečių kultūrinį tapatumą, negali apseiti
be lingvistų jdirbio šioje srityje. Kalbininkai, pasitelkdami sociologinius metodus 2007-
2009 m. vykdė projektą „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose".
Lingvistų tyrimų išvadose pažymėta: „Visi mūsų tirti miestai, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda,
nepaisant gana skirtingos tautinės sudėties ir skirtingos istorinės patirties, atsiskleidė
kaip daugiakalbiai", taip pat: „Daugialype tapatybe labiausiai pasižymi didmiesčių tauti
nių mažumų bendruomenės, rusai, lenkai ir kitų tautybių žmonės, daugiausiai dvikalbiai
ir daugiakalbiai." (Miestai ir kolbos, 2010, p. 280). Jų tyrime socialinį kontekstą kalbų
vartojimui sudaro tautybė, miestas, valstybė, o daugiakalbiškumas apima lietuvių ir sla
vų kalbas. Tačiau šiuo metu, vykstant globalizacijos procesams, daugėja mišrių santuokų
Lietuvoje, taip pat ir jos sostinėje, todėl tiriamų vilniečių daugiakalbystė, tradiciškai ap
ėmusi lietuvių ir slavų kalbų kombinacijas, plečiasi, keldama dar didesnį pavojų lietuvių
kalbos unikalumui.

Šis straipsnis parengtas remiantis Sociologijos instituto, Sociologijos teorijos ir stratifi
kacijos skyriaus 2012-2014 m. vykdomo projekto „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo rai
da, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" ekspertų kokybinio tyrimo duomenimis. Vilniečių
lyginamojo tyrimo pirmąjį etapą 1993 m. vykdė tie patys minėtame projekte dalyvaujantys
mokslo darbuotojai, dirbę Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, tuometiniame Etnoso-
ciotogijos skyriuje. Naudodami kokybinius metodus tiriant kultūrinį identitetą, duomenis
traktuojame kaip tam tikrus išteklius konceptualioms prieigoms. Kokybinių tyrimų metodo
pasirinkimas priklauso nuo tyrimo tikslų, todėl „kartais pasirinktuose individuose ar gru
pėse „laisvai sklęsdami" (floatfree), vieni identitetą traktuoja kaip diskurso išteklius, o kiti
naudoja fenomenologines prieigas, mėgindami suprasti individų personalines, subjekty
vias tapatinimosi patirtis" (Vignoles, Schwatz, Luyckx, 2012, p. 12). Šiame straipsnyje pagal

vykdomo projekto tikslus ir uždavinius vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida nagrinėja
mi pasitelkiant baltų ir slavų kultūrinio paveldo indikatorius, išreiškiančius sociolingvistinj
tapatumą. Pakartotino lyginamojo kiekybinio tyrimo po dvidešimties metų (1993-2013)
koncepcijos parengimui buvo pasitelktas kokybinis ekspertų tyrimo metodas. Šis metodas

pasirinktas orientuojantis į žinojimą informantų, kurie svarbūs kaip tam tikro kultūrinio pa
veldo atstovai. Žinojimas buvo siejamas ir su gyvenimo Vilniaus mieste trukme (ne mažiau
5 metų). Buvo apklausti 35 ekspertai (13 - slavų kultūros atstovų, 22 - lietuvių).
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TAPATINIMOSI SU BALTŲ IR SLAVŲ KULTŪRINIU PAVELDU
RAIŠKA VILNIAUS MIESTE

įvairiais istoriniais laikotarpiais Vilniaus daugiakalbė struktūra keitėsi, keičiantis vidinės
opozicijos santykiams tarp baltų^ slavų ir kito kultūrinio paveldo atstovų (žydų, totorių ir
pan.): keičiantis galios centrams, vyko geopolitiniai pokyčiai, lydimi tam tikros kultūrinės
gravitacijos. 1990 m. Paryžiuje išleistoje studijoje apie sostinių atmintį, Vilniaus savitumas
apibūdinamas pirmiausia pastebint, kad Vilnius- lietuvių tautos lopšys, o po to aptariant
miesto sudėtingą sociolingvistinį, kultūrinj bei geopolitini istorinį likimą (Gousseff, 1990,
p. 489-520). Šiuo metu, pagal 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis, Vilniuje gy

vena 63,2 proc. lietuvių, 16,5 proc. - rytų slavų (12 proc. rusų, 3,5 proc. baltarusių, 1 proc.
ukrainiečių) ir 16,5 proc. tradicinių vakarų slavų- lenkų (Lietuvos gyventojai 2011 metais,
2012, p. 23).

Analizuojant 1993 m. atlikto tyrimo ir dabartinio kokybinio tyrimo duomenis, pirmiausia
galima tvirtinti, kad, pasirenkant Vilniaus simbolį, padidėjo baltiško kultūrinio paveldo reikš
mė. Lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, lietuvių sim
bolika, kurioje įžvelgiame ir baltų kultūrinį paveldą, nevaržomai buvo pradėta naudoti vals
tybiniu lygmeniu ir viešojoje erdvėje (Lietuvos herbas, trispalvė, Gedimino stulpai, miestų ir
miestelių herbai, mitiniai simboliai - Geležinis vilkas, senojo lietuvių tikėjimo ženklai ir pan).
1993 m. atliekant tyrimą, Vilniaus miesto simboliu dažniausiai įvardytas Geležinis vilkas - jį
nurodė trečdalis lietuvių, rusų ir baltarusių, ketvirtadalis lenkų (Krukauskienė, 1995, p. 68).
Kokybiniame tyrime po dvidešimties metų Geležinis vilkas identiškame atvirame klausime
„Kas yra Vilniaus simbolis" minimas dažniau, ypač tarp jaunesnių (iki 40 metų) slavų tauty
bių vilniečių.

Geležinis vilkas, baltų kultūros paveldo reiškėjas, Vilniaus įkūrimo legendos, atliekan
čios mito funkcijas, veikėjas, jo gyventojams yra tapęs Vilniaus išskirtinumo simboliu. Algir
das Julius Greimas savo nebaigtoje studijoje Gedimino sapną pavadinęs lietuvių mitu apie
miesto įkūrimą, pateikia tok] apibūdinimą: „Geležinis Vilkas simboliškai įkūnija būsimosios
sostinės tvirtumą ir jėgą. Bet, kita vertus, kadangi būsimoji miesto tvirtovė bus pastatyta
toje vietoje, kur sapne pasirodė vilkas. Geležinis Vilkas taip pat gali įkūnyti karinę funkciją."
(Greimas, 2005, p. 559). Kalbant apie mitų poveikį nūdienai, manoma, kad „mitas yra tam
tikra prasme - jau sykį nutikęs, tačiau nuolat tebevykstantis įvykis. Šį įvykį derėtų išlaisvin
ti iš tam tikro laikotarpio apribojimų ir padaryti jį tuo metu gyvenančių žmonių gyvenimo
dalimi; kitaip jis taps tik unikaliu nepakartojamu įvykiu ar net istorine užgaida, kuri iš tikrų
jų niekaip negalės paveikti kitų gyvenimo" (Armstrong, 2007, p. 130-131). Autorė pateikia
ir tam tikrą socialinę mito reikšmę, kaip pavyzdį pasirinkdama izraelitų mitologinę praeitį:
^Nežinia, kas iš tiesų nutiko, kai Izraelio žmonės pabėgo iš Egipto ir perėjo Raudonąją jūrą,
nes istorija buvo užrašyta kaip mitas. Tačiau per šimtmečius Paschos ritualai šį pasakojimą
pavertė esmine žydų dvasinio gyvenimo dalimi: žydams tvirtinama, kad kiekvienas jų turi
jaustis priklausąs iš Egipto išėjusiai kartai." (Ten pat, p. 131). Vilniaus įkūrimo pasakojimas,
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sapnas, neturėdamas laiko dimensijos (sapnai jos
neturi), užrašytas Lietuvos metraštyje (Bychovco kronikoje), plačiajam skaitymui buvo pa
teiktas dar sovietiniais laikais (Jasas, 1971, p. 71-72), vienokiu ar kitokiu pavidalu vyrauja
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šiuolaikinių vilniečių kultūrinio identifikavimosi procese. Ne tik Geležinis vilkas^ bet ir miesto
centre iškilę Gedimino pilis bei Gedimino kalnas kaip Vilniaus simboliai 1993 m. tyrime buvo
minimi penktadalio vilniečių, dabartiniame kokybiniame-dažniau. Gintaras Beresnevičius,
nagrinėdamas piliakalnių, pilių ir piliečių sąsajas, pastebi: „Ne be reikalo mums emociškai
ir ideologiškai toks svarbus Vilniaus Gedimino kalnas. Ne veltui būtent jo papėdėje vyko
pirmieji Sąjūdžio mitingai, galiausiai - stovi Katedra [...]. Gediminas kitur negalėjo sapnuoti,
Vilkas kitur negalėjo staugti. Viskas prasideda Kosminio kalno papėdėje; lietuviškas Kosminis
kalnas yra visiškai aiškiai lokalizuotas." (Beresnevičius, 2002, p. 35). Lietuvių, kaip baltiškos
kultūros paveldo reiškėjų, mitologinių ir vizualių Vilniaus simbolių populiarumas nurungė ir
nurungia krikščionišką simbolį, Vilniaus herbo šv. Kristupą (Kristoforą). Vilniaus miesto savi
valdybė, pristatydama Vilniaus herbą interneto tinklapio turizmo skiltyje, nurodo: „Herbas
miestui buvo suteiktas septintais gyvavimo metais, t. y. 1330 m. Šv. Kristoforas, Kristupas,
graik. „Kristaus nešėjas". Krikšto galia žmogus tampa Kristaus nešėju- Kristoforu [...]. Dar
Lietuvai esant pagoniškai valstybei, t. y. iki XIV a. pabaigos, Vilniaus herbas vaizdavo seno
vės lietuvių pasakų galiūną Alkį, ant pečių nešantį per upę savo žmoną Janterytę." (http://
old.vilnius.lt/vilniusweb/index.php/5/?itemlD=54, žr. 2013-08-13). Toks prieštaringas herbo
aprašymas (1323 m. tik Vilniaus miesto pirmo paminėjimo metai, nenusakantys jo gyvavi
mo laiko) daugiau negu pusei vilniečių nenurungia baltiškos kultūros Vilniaus simbolių, nors
krikščioniškąjį šv. Kristoforą, kaip Vilniaus miesto simbolj, taip pat mini apie Šeštadalis tirtų
jų. 1993 m. tyrime mininčiųjų Alkį ir jo žmoną Janterytę buvo reikšmingas skaičius, o dabar
tiniame kokybiniame tyrime tokių vilniečių beveik nėra. Šiuo metu paplitę socialiniai tinklai,

informaciniai internetiniai puslapiai ne visada pajėgūs formuoti jų vartotojų nuomonę. Tir
damas, ką ir kaip absorbuoja medijų vartotojai, Michelis de Certeau daro prielaidą, kad kai
kuriais atvejais stebima stipri žmonių pasipriešinimo medijoms galia. Šis pasipriešinimas gali
pasireikšti konservatyvumo formomis ar kitais visuomenės silpnesniųjų elgesio būdais. Api
būdindamas tokius vartotojus, M. Certeau siūlo metaforą „vartotojai-sfinksai" {consumer-
sphinx), kurie, jo nuomone, lieka mjsle įtrauktiems į komunikacijų procesus (Certeau, 2005,
p. 124). Tęstinių tyrimų per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpi rezultatai atskleidė, kad
baltų kultūrinio paveldo, miesto įkūrimo mito simboliai nukonkuruoja ne tik krikščioniškąjį
Vilniaus herbo simbolį, bet ir slavų kultūrinio paveldo simbolius. Įvardydami, kas simboli
zuoja Vilnių, tik vienas kitas šiuo aspektu tapatinasi su stačiatikių kultūriniu paveldu (Šv. Pa-

raskevijos, kitaip Piatnickajos cerkve, seniausia išlikusia cerkve buvusiame rusėnų kvartale;
Skaisčiausios Dievo motinos cerkve - svarbiausia Lietuvos stačiatikių šventove, statyta Jogai
los motinos stačiatikės Julijonos) ar simboliais, siejamais su rusų poetu Aleksandru Puškinu,
Lenkijos maršalo ir diktatoriaus Juzefo Pilsudskio vardu (Rasų kapinėse) ir pan.

Apskritai internetinės prieigos praplėtė žinojimo galimybes. Atliekant 1993 m. vilniečių
tyrimą, kada ir kieno įkurtas Vilniaus miestas, žinojo dvigubai daugiau lietuvių nei slavų tau
tybių asmenų. Dabartiniame vilniečių ekspertų kokybiniame tyrime asmenų, nežinančių le
gendos apie Vilniaus įkūrimą, Vilniaus įkūrimo laiko ir jo įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino arba Vilniaus miesto paminėjimo datos, beveik nėra nei vienoje tautinėje grupėje.
Lietuviai, palyginti su slavų tautybių vilniečiais, daugiau žino apie Vilniaus pradžią, plačiau ją
aprašo: „remiantis legenda, Vilnių įkūrė Gediminas, XIV a." (24 metų lenkė); Vilniaus mies
tą įkūrė „1323 m. kunigaikštis Gediminas" (48 metų baltarusė); „kunigaikštis Gediminas
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XIV a." (27 metų rusas); „Didysis kunigaikštis Gediminas 1323 m. laiškais kvietė amatininkus
iš Vakarų Europos. Jau tada Vilnius buvo įkurtas" (75 metų lietuvis), „Vilnius pirmą kartą mi
nimas kunigaikščio Gedimino 1323 m. laiške, Gediminas pagal legendą laikomas jo įkūrėju"
{42 metų lietuvė}; „visa pradžia buvo nuo žynio Lizdeikos, išpranašavusio Gedimino sapną"
(55 metų lietuvė); „apie miesto įkūrimą byloja legenda apie Gediminą, susapnavusj Geležinį
vilką, toje vietoje jkūrusį miestą, vardu Vilnius" (38 metų lietuvė). Dalis dabartinio kokybinio
tyrimo dalyvių svarsto, kad Vilniaus įkūrimą reikėtų priskirti ankstesniems nei Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino laikams: kada įkurtas Vilniaus miestas „nėra žinoma. Paminė
tas 1323 m. Gedimino" (34 metų lietuvis); „labiausiai Vilniaus vardas siejamas su Gediminu,
tačiau labai tikėtina, jog miestas gyvavo ir iki jo" (26 metų lietuvė); Vilnių įkūrė „baltų gentys
I tūkst. prieš Kristaus gimimą" (51 metų lietuvis); „legenda sako, kad 1323 m. Gediminas,
bet miestas gyvavo ir anksčiau, kaip rodo archeologų tyrimai" (22 metų lietuvė); „baltų
genčių gyvenvietė buvo nuo seniausių laikų, turėjusi tikėtinai didelę reikšmę..." (32 metų
lietuvis). Manoma, kad žinojimas apskritai didžia dalimi priklauso nuo „individualiai kodifi
kuotų žinių formų" (Amin, Cohendet, 2004, p. 33). Kaip rodo kokybinio tyrimo duomenys,
savo miesto istorijos, kaip ir kitų dalykų išmanymas, priklauso ne tik nuo žinių šaltinio, bet ir
nuo individo gebėjimo jį pasirinkti, įsisąmoninti, naujas žinias susiejant su[...] ankstesnėmis
bei individualiomis vertybėmis. Asmeninis baltų kultūrinio paveldo tapatumas pasireiškia
įsisąmoninant naujausius pastebėjimus apie Vilniaus miesto pradžią. Istorikas Gediminas
Vaitkevičius knygoje Vilniaus įkūrimas apibendrindamas archeologinius ir kitus duomenis
apie Vilniaus miesto praeitį, apgailestauja, kad ir jo tyrėjai kartais vadovaujasi ne faktais:
„Ne iš karto buvo pasukta šaltinių tyrimo keliu, iš pradžių archeologinius radinius imta in
terpretuoti remiantis esamomis istorinėmis koncepcijomis. Labiausiai tai atsiliepė radinių
datavimui." (Vaitkevičius, 2010, p. 47). Jo įsitikinimu, „neatsitiktinai Gedimino laiške Vilnius
įvardijamas karališkuoju miestu. Toks pavadinimas atspindi miesto kilmę ir rodo jo, kaip ka
rališkojo miesto, paskirtį", „metraščiai perteikė miesto įkūrimo istorinę esmę, tik įvilktą į ano
meto literatūrines formas-Vilnius buvo įkurtas siekiant vienyti valstybę, stiprinti šalj ir įtvir
tinti monarchiją [...]. Gediminui priskiriama miesto įkūrimo data vos dviem dešimtmečiais
prasilenkia su Pukuvero ir Vytenio vykdytais darbais" [Ten pat, p. 65-66). Vilniečių asmeninis
tapatinimasis su baltų kultūriniu paveldu ypač akivaizdus įsisąmoninant naujausius pastebė
jimus apie Vilniaus miesto pradžią, siejamą su ankstesniais nei Gedimino valdymo laikais.
Lietuvos valstybės geopolitinė padėtis, siekiai pasipriešinti invazijoms iš rytų bei vakarų keitė
ir jos sostinės socialinę bei politinę reikšmę. Istorikų moksliniai tyrimai rodo, kad „Vilniaus
įkūrimas-viena labiausiai politizuotų mūsų istorijos temų. Tokią padėt] lėmė tai, kad Vilnius
formavo politinį klimatą dideliame regione nuo Oderio iki Okos, nuo Baltijos iki Juodosios
jūros. Šiame regione buvo sustabdytas kryžiuočių veržimasis į rytus, o kiek anksčiau - rytų

slavų slinktis į vakarus" (Vaitkevičius, 2010, p. 19).
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, didėjo žinių prieinamumas apie Lietuvos valstybę

bei kaimynines valstybes, baltų ir slavų vaidmenį jų kultūroje ir plėtėsi supratimas, ką pri
skirti slavams bei baltams. 1993 m. tyrime baltams, be lietuvių ir latvių, dalis vilniečių dažnai
priskirdavo ir estus, orientuodamiesi į gajų nepriklausomybę paskelbusių „Pabaltijo tautų"
pavadinimą, o dabar ši tendencija ne tokia ryški. Ir anksčiau, ir dabar rytų slavų kultūros vil
niečiai (rusai, baltarusiai) slavams kartais nepriskiria lenkų, dėl jų rašto kalboje naudojamų
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lotyniškų rašmenų, bet patys lenkai vilniečiai geriau žino, kad jie slavai. Kaip rodo ekspertų
tyrimo duomenys, visi lenkų tautybės informantai be išimties slavams priskiria lenkus ir rytų
slavus (rusus, baltarusius), rečiau įvardija tik vakarų ir pietų slavus. Lenkų pasaka apie tris
brolius „Lech, Czech i Rus", gerai žinoma vietiniams lenkams, nes šios pasakos knygutės, iš
leistos lenkų kalba, parduodamos Vilniaus knygynuose, šios pasakos spektakliai rodomi mo
kyklose, net ir Krokuvos keliaujančio teatro. Taip nuo vaikystės formuojamas lenkų bendru
mas su kitomis slavų tautomis, todėl suprantama, kad po lenkų kultūros antroje vietoje visi
Vilniaus lenkų tikslinės grupės tiriamieji nurodo rusų kultūr^ (Geben, 2010, p. 167). Kaip
rodo mūsų kokybinio tyrimo duomenys, vilniečiai mano, kad Lietuvos rusai ir lenkai nuo
be nd ratą učių gyvenančiųjų protėvynėse pirmiausia skiriasi kalbiškai.

ĮVAIRAUS KULTŪRINIO PAVELDO VILNIEČIŲ
SOCIOLINGVISTINIO TAPATUMO RAIŠKA

Kaip jau buvo minėta pirmajame šio straipsnio skyrelyje, požiūrių j kalbas, jų vartojimą
tyrimai yra ne tik kalbininkų, bet ir sociologijos objektas, apimantis komunikacines, simboli
nes ir socialines kalbos funkcijas, tapatinimosi su kalbomis savitumus. Sociologinis sociolin-
gvistikos laukas paprastai apibrėžiamas sociokultūrinėmis kalbos funkcijomis ir konstruktais
(Scott, Marshall, 2005, p. 353). Slavų tautybių vilniečiai pirmiausia pabrėžia komunikacinę
kalbos funkciją. Į 2013 m. kokybiniame tyrime pateiktą klausimą, kuo skiriasi Lietuvoje gyve
nantys rusai ar lenkai nuo gyvenančių Rusijoje ar Lenkijoje, atsako taip: „gyvenamoji aplinka
daro jtaką čia gyvenantiems asmenims -sutietuvėja" (21 metų rusė); „Lietuvoje gyvenantys
rusai ir lenkai nuo gyvenančių jų protėvynėse skiriasi šnekamąja kalba" {razgovornoj rečju)
(52 metų rusas); „lenkai nuo Lenkijos lenkų skiriasi tarme" (59 metų lenkė); „lenkai Lietu
voje blogiau moka lenkų kalbą, bet stengiasi išmokti lietuviškai" (81 metų lenkė). Apskritai
Vilniaus slavai skirtumams įvardyti dažniausiai vartoja lingvistinius argumentus. Lietuvių
skirtumų supratimas įvairesnis, nes į vietinių slavų ir slavų, gyvenančių protėvynėse, savy
bes žvelgia labiau iš šalies: ^Lietuvoje gyvenantys rusai yra tolerantiškesni, nes suvokia, kad
ne visas pasaulis kalba rusiškai, kad yra kitokių kultūrų, ne tik rusų", „paprasti kaimo žmo
nės yra išlaikę lietuviško charakterio bruožus, neturi Lenkijos lenkams būdingo šovinizmo"
(75 metų lietuvis); Lietuvos rusai „geriau prisitaikę prie kitų tautybių, tolerantiški", „Lenkijo
je gyvenantys lenkai yra tikri lenkai, nuoširdesni lietuvių atžvilgiu, gerai žino lietuvių ir lenkų
tautų istoriją" (58 metų lietuvė); kalbant apie vietinius rusus ir lenkus, „dalis šios tautybės
žmonių nėra lojalūs šaliai, kurioje gyvena" (51 metų lietuvis); „supranta ir kalba lietuviškai"
(38 metų lietuvė); „yra rusų, kurie visą gyvenimą gyvena Lietuvoje, bet nemoka gerai lietu
vių kalbos, nežino nei savo istorijos, nei Lietuvos" (44 metų lietuvė); „rusai, gyvenatys čia,
dažniausiai gyvena mitinėje Sovietų Sąjungos Rusijoje", čia gyvenantys „lenkai labai siaurai
apibrėžiantys savo interesus ir perdėtai reakcingi" (34 metų lietuvė); Lietuvoje „ne visi, kurie
save vadina lenkais, yra lenkai" {32 metų lietuvis), „atrodo prastesni, kažkokie nekonkre
tūs ir vargšeliai, dažniausiai, bandantys dar ir prieš lietuvius parodyti, pademonstruoti savo
identitetą" (26 metų lietuvė). Slavų kalbomis ir lietuvių kalba kalbančių vilniečių identifikavi
mosi procesas gali būti interpretuojamas bendresniu lygmeniu, „kaip kultūrinių skirtumų ir
lingvistinio barjero sąsaja su individualiu harmonijos tarp kultūrų suvokimu" (Huynh, Nguy-
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en, Benet-Martinez, 2012, p. 834). Vilniečių požiūris į save ir kitus pirmiausia priklauso nuo
jų asmeninės patirties, nuo žinių apie kitus ir save. Sociolingvistinis Vilniaus slavų tautybių ir
lietuvių tapatumas atsiskleidžia ne tik vertinimuose, lyginant Rusijos ir Lenkijos gyventojus
su vietiniais, bet ir požiūryje j lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją bei slavų kalbas ir tarmes.

Beveik visi kokybiniame tyrime dalyvavę ekspertai, nepriklausomai nuo jų tautybės, nu
rodė, kad nelietuviai, gyvenantys Lietuvoje turi žinoti ne tik savo, bet ir Lietuvos istoriją, jos
kultūrą, mokėti jos kalbą ir jaustis Lietuvos žmonėmis, tik vienas 34 metų lietuvis parašė,
kad „tai kiekvieno asmeninis reikalas, gal tik kalbą turi mokėti". Paklausti apie savo tautos
kalbos mokėjimo lygį, didžioji dauguma ekspertinio tyrimo dalyvių slavų mano, kad reikia ne
tik mokėti šnekėti, bet sugebėti rašyti kalba tos tautos, kuriai save priskiria, tik vienas rusas
ir viena baltarusė nurodo, kad kalba nesvarbu, svarbu kuriai tautybei save priskiria, viena
lenkė ir viena baltarusė ekspertės mano, kad, priskiriant save konkrečiai tautybei, pakanka
mokėti šnekėti jos kalba, rašyti nebūtina. Rašto kalbos nesureikšmina ir keturios ne slavų
kultūros atstovės: viena lietuvių tautybės ekspertė, kilusi iš mišrios šeimos, trys lietuvės - iš
tautiškai homogeniškos šeimos, mano, kad pakanka mokėti šnekėti kalba tautos, kuriai save
priskiria. Galima teigti, kad vilniečių požiūrių j savo tautos kalbos mokėjimą skirtumai pri
klauso ne tik nuo tapatinimosi su konkrečia tauta, jos kultūra, bet ir nuo tolerancijos įvairių
kultūrų gyventojams pobūdžio. Tiriantieji identiteto sąsajas su kalba yra pastebėję, kad „tie,
kurie atviresni naujoms patirtims, pajėgesni suprasti kultūrų mišrumą" {Ten pat, p. 834). Ko
kybinio tyrimo duomenys atskleidžia, kad vilniečiai pastebi tam tikrą vietinės kultūros mišru
mą tarp slavų atstovų, ypač tokią tendenciją galima pastebėti požiūryje į kalbą, kuria šneka
vietiniai lenkai. Didžioji dauguma informantų nurodo, kad vietiniai lenkai šneka lenkų ir bal
tarusių kalbų mišiniu. Šio požiūrio laikėsi visi baltarusių tautybės informantai ir du trečdaliai

rusų bei lenkų į atranką patekusių ekspertų. 27 metų rusų tautybės informantas pastebėjo,
kad kalba, kuria šneka vietiniai lenkai, „dažnai būna lenkų, rusų ir lietuvių kalbų mišinys".
Požiūris, kad kalba kuria Šneka vietiniai nelietuviai, yra lenkų ir baltarusių kalbų mišinys,
vyravo ir 1993 m. vilniečių tyrime. Taigi dauguma vilniečių pastebi, kad po nepriklausomy
bės atkūrimo Lietuvos sostinėje vyrauja ta pati slavų kalbų mišraus vartojimo tendencija. Ši

tendencija siekia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rašytinės kalbos tradicijų nutraukimą,
kai, anot Mathiaso Niendorfo „ypač baltarusių kalbos paplitimo srities vakaruose dar ilgai
gyvavo valstiečių savęs įvardijimas lietuviais, (lenk. litvvin)" (Niendorf, 2010, p. 250).

Reikia pastebėti, kad skiriasi informantų požiūris į šnekamąją kalbą ir jų pačių gimtosios
kalbos mokėjimą - beveik visi ekspertai nurodė, kad gerai kalba ir rašo gimtąja kalba. Gimtoji
kalba ne visada sutampa su nurodyta tautybe, baltarusių tautybės informantų gimtoji kal
ba - rusų, jie mokėsi rusų kalba dėstomoje mokykloje. Kad prastai moka gimtąją kalbą, nuro
dė 40 metų rusų tautybės informantas, laikantis save lietuvių tautos atstovu, nes jo gimtoji
kalba lietuvių, nors tėvas yra rusų, o mama lenkų tautybės ir jis mokėsi rusų kalba dėstomoje
mokykloje, taip pat 27 metų rusų tautybės informantas, kurio gimtoji kalba rusų, tėvas yra
rusų, o mama lenkų tautybės ir jis mokėsi lenkų kalba dėstomoje mokykloje. Abiem minė
tais atvejais vilniečių gimtoji ir mokymosi kalba nesutampa, todėl, jų nuomone, gimtosios
kalbos, kuria šnekėjo tėvų šeimoje, mokėjimas yra prastesnis. Abu minėti ekspertų tyrimo
dalyviai yra apsisprendę savo vaikus mokyti lietuvių kalba dėstomose mokyklose, nors vieno
žmona tos pačios - rusų tautybės, o kito - lietuvė. Gimtosios kalbos mokėjimas, išmokimas
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ne lietuvių kalba dėstomose mokyklose, kasdienėje komunikacijoje ne visada yra panau
dojamas. Kingą Geben pastebi: „Kadangi lenkų kalbos rašytinis kodas plačiai netaikomas
vilniečių gyvenime, todėl gebėjimas rašyti lenkiškai yra lengvai prarandamas." (Geben, 2010,
p. 157). Dabartinis vilniečių tyrimas atskleidė tendenciją, kad jų kalbos mokėjimą palaiko
knygų skaitymas gimtąja kalba. Analizuodami vilniečių kokybinio tyrimo mėgstamiausių ra
šytojų nuorodas, nustatėme, kad slavų tautybių informantai dažniausiai pateikia rašytojų
pavardes iš mokyklinės programos: A. Puškinas, A. Mickevičius ir pan. Mokyklinių programų
rašytojų kūriniai, perskaityti mokyklos dėstoma kalba ankstyvoje jaunystėje, palieka emocinį
krūvj, tačiau kalbos mokėjimo palaikymui nebedaro reikšmingos jtakos. Lietuvių informantų
pateikiamas šiuolaikinių mėgstamų rašytojų sąrašas leidžia spręsti, kad didžioji jų dauguma
knygas ir dabar skaito gimtąja kalba. Skaitymas apskritai yra svarbus žinojimo, kaip vienos iš
kultūrinio kapitalo dimensijos, išteklius.

Vilniečiai nelietuviai, paklausti, ar tapatinasi su lietuvių tauta, dažniausiai atsako teigia
mai, jei jų gimtoji kalba lietuvių. Be to, jei vilniečių gimtoji kalba sutampa su tautybe, tai
dažniau tapatinamasi su ta pačia kalba kalbančiais ir tos pačios kultūros bei papročių žmonė
mis. Kaip parodė ekspertų tyrimas, lingvistinis tapatumas pasireiškia tiek lietuvių, tiek slavų
kultūrinėse terpėse. Jei deklaruojama vilniečių tautybė ir gimtoji kalba nesutampa, tuomet
būdingesnis teritorinis tapatumas. Rytų slavų kultūrai atstovaujantys vilniečiai dažnai nuro
do ir istorinio likimo svarbą, ypač tie, kurie mokėsi rusų kalba dėstomose mokyklose. Vilnie
čių sociolingvistinis tapatumas pasireiškia ir nurodant tam tikras ne nuo jų priklausančias
aplinkybes, socialinius veiksnius, lemiančius jų pasirinkimus, tokius kaip gimimo vieta, tėvų
socialinė padėtis, mokyklos parinkimas ir pan. Straipsnyje analizuojami kokybiniam eksper
tų tyrimui parinkti vilniečiai, besiskiriantys baltų ir siavų kultūrų išmanymu, asmenine kultū
rine patirtimi ir vertybėmis, labiau leidžia interpretuoti asmeninį, personalinį jų identitetą,
o socialinio vilniečių kultūrinio tapatumo ir jo raidos, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,
pobūdį labiau leis atskleisti numatytas kiekybinis vilniečių tyrimas.

APIBENDRINIMAS

Vilniečių požiūryje į Vilniaus simbolį, nepriklausomai nuo atstovaujamos kultūros, vyrauja
baltų kultūrinis paveldas - Geležinis vilkas, Gedimino kalnas, Gedimino pilis, kaip ir lyginamojo
tyrimo pirmajame etape- 1993 m., dvigubai lenkdamas krikščioniškosios kultūros simbolius,
įkūnytus Vilniaus herbe (šv. Kristupas), bažnytiniame pavelde ir pan. Baltams ir slavams priski
riamų tautybių tezauruose vilniečiai pasižymi didesniu išmanymu, lyginant su 1993 m., baltams
nebepriskiriami estai, o slavų kultūrai be didesnių abejonių priskiriami ir vakarų slavai katalikai
(lenkai). Vilniečių slavų apibūdinimuose apie Lietuvos rusų bei lenkų ir Rusijoje ar Lenkijoje gy
venančių slavų skirtumus vyrauja komunikacinė sociolingvistinio tapatumo funkcija, jie pabrė
žia lietuvių kalbos ir kultūrinės aplinkos įtaką, o lietuviai vilniečiai dažniau pastebi kultūrinės ir
socialinės integracijos aspektus. Didžioji dauguma vilniečių, nepriklausomai nuo jų atstovauja
mos kultūros, kaip ir 1993 m. tyrime, nurodo, kad vietiniai lenkai kalba lenkų ir baltarusių kalbų
mišiniu. Nelietuvių vilniečių vietinės šnekamosios kalbos dariniai labiausiai stebina rytų slavų
tautybių vilniečius. Vilniečiai, kurių gimtoji kalba sutampa su tautybe, dažniausiai tapatinasi su
ta pačia kalba kalbančiais irtos pačios kultūros bei papročių žmonėmis.
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EUGENIJA KRUKAUSKIENĖ

The Vilnius residents' Baltic and Slavic heritage expression:
sociolinguistic identity

Summary

In this paper through the project ^The cultural identity of Vilnius residents, it's develo-
pment after restoration Lithuanian independence" qualitative expert analysis data is pre-
sented from Vilnius Baltic and Slavic cultural heritage research and expresion of intelligence.
Vilnius residents sociolinguistic identity is considered in relation with Identification with the
Lithuanian and the Slavic people based on the key indicator - language. Vilnius residents of
Slavic nationalities emhasize language and cultural differences of the environmental impact
with their nationalities countries, the Lithuanians from Vilnius describe more visible cultural
and sočiai integration. Vilnius residents approach the symbol of Vilnius, regardless of the
represented culture, Baltic cultural heritage dominate. Researched Vilnius residents tend
to have more Baltic and Slavic cultures knovvledge than in the Lithuanian independent res
toration period. When residents of Vilnius native language matches with nationality, they
identify more with the šame language speaking and the šame culture and customs people.

Key vvords: Balts, Slavs, sociolinguistic identity, cultural identity.
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Vilniaus tautinių mažumų požiūris j Lietuvą

ARVYDAS VIRGILIJUS MATULIONIS, EDUARDAS KĘSTUTIS SVIKLAS
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Sociologijos institutas, A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius

EI. paštas matulionis@ktl.mii.lt; sviklas@ ktl.mii.lt.

Straipsnyje4 nagrinėjamas Vilniaus tautinių mažumų požiūris j Lietuvą. Pirmiausiai yra
analizuojama tautinių mažumų raida, apibūdinamos rusų, lenkų, baltarusių ir žydų bendruo
menės, pagrindinės jų charakteristikos, darančios poveikj identitetui. Pažymima, kad šios
tautinės mažumos turi ryškių ypatumų, kurie skiria jas tiek nuo titulinės lietuvių tautos, tiek
nuo kitų tautinių bendruomenių. Prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, jų požiūris j Lie
tuvą ženkliai skyrėsi nuo Lietuvos nepriklausomybės siekusių lietuvių. Atkūrus Lietuvos Res
publiką, tautinių mažumų atstovų nuostatos kito. Per dvidešimt metų, praėjusių nuo 1993 m.
vilniečių tyrimo, gerokai pakito Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis. Išaugus lietuvių skaičiui ir
jų procentui, tautinės mažumos mažėjo tiek skaičiumi, tiek procentine gyventojų dalimi. Kita
vertus, lenkų skaičius ir procentinė dalis viršijo rusų skaičių. Tautinių mažumų savimonėje
įvyko ryškūs pokyčiai. Jaunosios kartos žymiai geriau moka valstybinę lietuvių kalbą, jie ne
sisieja su sovietine praeitimi. Tai viena iš priežasčių, kodėl vis daugiau rusų bei lenkų Lietuvą
laiko savo Tėvyne ir tapatinasi su lietuvių tauta. Vilniaus tautinės mažumos- lenkai, rusai,
baltarusiai -vis didesnį dėmesį skiria ir savo tautų kalboms. Rusų kalbai praradus valstybinės
kalbos statusą, lietuvių kalbai tapus ne tik valstybine bet ir kasdienio gyvenimo kalba, toks
dėmesys savajai kalbai yra svarbus ugdant tautinę kultūrą.

Raktažodžiai: Lietuva, Vilnius, tautinė mažuma, identifikacija, tapatumas.

(VADAS

Tautinių mažumų savimonės klausimas yra svarbus įvairiais aspektais. Visų pirma- Ideo
loginiu, nes globalizacijos ir kosmopolitizmo laikais Tėvynės įvardijimas yra itin reikšminga pro
blema. Didžiajam lenkų poetui Adomui Mickevičiui Lietuva buvo „ojczyzna moja", o kai kurie
dabartiniai Lietuvos lenkų veikėjai uoliai formuoja „brangiausios žemės pasaulyje- Lenkijos"
sampratą. Jie savo gatvę Solecznikuose {t. y. Šalčininkuose) vadina Kamieniova, o ne Akmeni

ne. Ne mažiau svarbus yra ir ekonominis aspektas, kai pamatinė vertybė - ne švarus vanduo,
ošiantis miškas, sava žemė ir duona, o pinigai, kai viskas gali būti parduodama. Klausimo svarbą
padidina ir tai, kad šiame straipsnyje didžiausias dėmesys bus skiriamas įvairiems tautinių ma
žumų savimonės aspektams Vilniuje, o padėtis Lietuvos sostinėje, kuri yra valdžios, kultūros,
švietimo, verslo ir kitų svarbiausių gyvenimo sričių centras, turi ypač didelę reikšmę visos vals
tybės raidai. Kadangi lyginame padėtį valstybingumo atkūrimo pradžioje su padėtimi dabarti
niu metu, galima nustatyti kai kurias svarbias tautinių mažumų savimonės raidos tendencijas.
Siekdami jas išryškinti, pirmiausiai trumpai apžvelgsime tautinių mažumų raidą Vilniuje, akcen
tuodami kiekvienos iš jų ypatumus, priklausomybę nuo įvairių veiksnių. Tai padės geriau paaiš-
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kinti vienokių ar kitokių susiformavusių nuostatų Lietuvos atžvilgiu priežastis ir Įžvelgti, kodėl
tos nuostatos kito, lyginant tyrimų duomenis pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais su
tyrimu „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" {projektas
VAT-12044), kuris buvo atliktas 2013 m. Iš pradžių apžvelgsime tautinių mažumų padėtį ir jų
nuostatas tuojau pat po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, vėliau apibūdinsime pokyčius,
jvykusius per tolesnį nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį. Pabaigoje išryškinsime paaiškė
jusius tautinių mažumų požiūrio į Lietuvą pokyčius.

1. TAUTINĖS MAŽUMOS VILNIUJE

1.1. Visais amžiais Vilnius buvo daugiatautis miestas. Tokią gyventojų sudėtį dau
giausiai lėmė tai, kad Lietuvos valstybė buvo kuriama politiniu, o ne tautiniu pagrindu.
Vygando kronikoje (XIV a. pab.) rašoma apie „rusų miestą" Vilniuje. Rusų metraščiuose
nurodoma, kad 1387 m. Jogaila krikštijo pusę Vilniaus miesto. Tai reiškia, kad kita pusė
jau buvo krikščioniška - stačiatikiška, XIV a. pabaigoje nusistovėjo tvarka, jog pusė mies
to pareigūnų buvo stačiatikiai, pusė- katalikai (lietuviai) {Vilniaus miesto istorija, 1968,
p. 54-57}. Taigi dar Lietuvos galybės laikais, kai Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė driekėsi
nuo Baltijos iki Juodosios jūros^ Vilnius, kaip ir visa valstybė, buvo turtingas įvairių tautybių.
Lietuvos didieji kunigaikščiai į sostinę iš įvairių šalių kviesdavosi amatininkus, prekybinin
kus, architektus, menininkus. Vokiečiai ir žydai sudarė ženklią jų dalį. Greta Vilniaus gyveno
karaimai ir totoriai. Lietuvos ir Lenkijos unijų sudarymas kunigaikštystės centre gausino
lenkų skaičių. Būdamas stambiu kultūros centru Vilnius traukė ir baltarusius. Po Lietuvos ir
Lenkijos valstybės žlugimo Vilnių užplūdo rusų valdininkija. Pasipriešinimas carinei valdžiai
skatino represijas, lietuvių spaudos draudimą. Visa tai nulėmė, jog Vilniuje lietuviai tapo
tautine mažuma. 1897 m. lietuviai sudarė tik 2,1 proc. miesto gyventojų, tuo pat metu
rusai- 20,1 proc, žydai- 40 proc, o lenkai 30,9 proc, (Tarybų Lietuvos enciklopedija,
1988, p. 566). Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Kaunas tapo laikinąja sostine, nes Vilnius
buvo okupuotas lenkų. Todėl 1939 m., Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, lietuvių Vilniuje
nebuvo nė procento, o lenkai sudarė daugiau kaip 80 proc. vilniečių. Prasidėjus Antrajam
pasauliniam karui, Vilnių užplūdo pabėgėliai iš Lenkijos. Gintauto Surgailio duomenimis,
1939-1940 m. j Vilnių atsikėlė 21,7 tūkst. lenkų ir 11,0 tūkst. žydų. Antrasis pasaulinis ka
ras ne tik ženkliai sumažino Vilniaus gyventojų skaičių (1941 m. buvo 270 tūkst. gyventojų,
o 1944 m. -tik 110 tūkst.), bet ir reikšmingai pakeitė gyventojų sudėtį. Karo metais Lietuva
neteko daugiau kaip 90 proc. žydų ir beveik visų čigonų (romų). Ypač „nukraujavo" Vil
nius - ne be pagrindo vadintas Naująja Jeruzale. Jame buvo nužudyta apie 70 tūkst. vilnie
čių, iš kurių daugiausia buvo žydai (Vilniaus miesto istorija, 1972, p. 247). Vilniaus tabore
vietinių romų liko tik vienetai, jų vietą užėmė čigonai iš Moldavijos ir Ukrainos. Didelė dalis
lenkų, ypač inteligentijos, persikėlė į Lenkiją. Besikuriant sovietinės valdžios struktūroms, į
sostinę atvyko nemažai rusų. Demobilizuotų karių daugumą taip pat sudarė rusai. Vilniuje
įsikūrė gausios karinės įgulos, daugiausia atvyko slavų. Miesto atstatymui ir sparčiai besi
vystančiai pramonei reikėjo daug darbo jėgos, tad vilniečiais tapo ne tik iš visos Lietuvos
atvykę lietuviai, bet ir rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, žydai, kitų tautybių žmonės. Taigi iki
1990 m. Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis ženkliai keitėsi, tai akivaizdu 1 lentelėje.
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Prieš nepriklausomybės atkūrimą lietuviai jau sudarė daugiau kaip pusę gyventojų, tai
gi kitataučių procentas buvo kiek sumažėjęs, ypač rusų. Reikia pažymėti, kad būtent pro
centas, nes rusų skaičius tebeaugo, bet lietuvių augimo tempai buvo didesni. Tačiau šiame
straipsnyje jiems skiriame mažiau dėmesio, nes nagrinėjame tautinių mažumų problema
tiką. Lenkų skaičius pokariu buvo ženkliai sumažėjęs, nes didelė dalis repatrijavo j Lenkiją.
Vėliau lenkai sudarė gana pastovią vilniečių dalj - penktadalį. Augo baltarusių ir ukrainiečių

1 pav.
Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis 1897-1989 m. (procentais)

Kaip matome, po Antrojo pasaulinio karo Vilniuje, sparčiai augant sostinės gyventojų
skaičiui, pagrindinės tautinės grupės taip pat didėjo, tačiau jų augimo tempai buvo skirtingi.
Grafinė išraiška ryškiau parodo tautinių grupių proporcijų kitimą (žr. 1 paveikslą).

ne.
šiai Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis pateikiama būtent Tarybų Lietuvos enciklopedijos

566.1989 metu visuotinio gyventojų surašymo duomenys
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skaičius, nors 1989 m. gyventojų surašymo duomenys rodo, kad baltarusių skaičius ir jų su
daryta gyventojų dalis pradėjo mažėti. Sumažėjo žydų. Taigi 1989 m. gyventojų surašymo
duomenimis, rusų ir lenkų skaičius Vilniuje beveik susilygino. Tačiau šių tautinių mažumų
istorinės šaknys buvo gana skirtingos. Jų tyrimui daug dėmesio skyrė Lietuvos socialinių
tyrimų centro Etninių tyrimų ir Demografinių tyrimų institutai, todėl šiame straipsnyje iš
skirsime tik kelet^ svarbiausių akcentų, kurie yra svarbūs identiteto tyrimui. Visų pirma,
svarbu ne tik žinoti tautinių mažumų skaičių (galima manyti, kad didesnės tautinės ben
drijos savijauta yra geresnė, taip pat ir vaidmuo mieste yra svarbesnis), bet ir apibūdinti jų
kokybinę sudėtį5.

1.2. Pirmiausia, mūsų nuomone, būtina pabrėžti, kad Vilniuje gyvenantys rusai taip pat
turi skirtingas istorines šaknis. Kaip minėjome, jau nuo XIV a. pabaigos jie sudarė tam tikr^
miesto gyventojų dalj, taigi jau turėjo vietinių gyventojų statusą.

Viena pirmųjų ryškesnių rusų migracijos į Lietuvą bangų buvo sentikiai, bėgę nuo reli
ginių persekiojimų iš Rusijos. Dalis jų nusėdo ir Vilniuje. Taigi sentikiai Lietuvoje turi kelių
šimtmečių istoriją, jie tapo lojaliais Lietuvos gyventojais. Antroji rusų banga j Lietuvą atke
liavo po Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimų ir nepriklausomybės netekimo. Stiprinant
carinės Rusijos valdžią, rusų valdininkams buvo suteikiamos jvairios privilegijos, dvarai.
Taigi atvykėliams rusams formavosi didžiosios rusų imperijos savimonė. Tiesa, Vilnius tapo
gana svarbiu Rusijos kultūriniu ir pramoniniu centru, bet tai taip pat buvo rusų savimonės
jtvirtinimas. Ypač ši tendencija sustiprėjo po Vilniaus universiteto uždarymo ir vėliau - po
lietuvių kalbos draudimo. Taigi Vilnius rusakalbiams tebuvo vienas iš Rusijos gubernijos
centrų, beje, ne pačios aukščiausios-„A", o „B" kategorijos, paprastai suteikiamos perife
rijai. Trečioji rusų banga kilo po sovietų valdžios įsitvirtinimo Rusijoje ir Sovietų Sąjungos
sudarymo, kai j Vilnių atvyko pasipriešinusieji bolševikams. Tiesa, ji nebuvo tokia gausi, nes
Lietuva buvo tiesioginė SSRS kaimynė, o pabėgėliai siekė pasitraukti kuo toliau nuo SSRS,
ypač j Prancūziją. Be to, Vilniuje situacija buvo sudėtingesnė negu visoje Lietuvoje, nes
jis buvo okupuotas lenkų. Taigi ir šios dalies rusakalbių vilniečių identifikacijos su Lietuva
praktiškai nebuvo. Ketvirtoji rusų migrantų banga buvo labai marga- po Antrojo pasau
linio karo j Vilnių atvyko įvairaus lygio valdininkai, represinių struktūrų atstovai, demo
bilizuoti kariškiai, įvairių pramonės šakų darbininkai, specialistai, dėstytojai, menininkai.
Liudas Truska rašo: „Ištuštėjusio Vilniaus apgyvendinimas vyko gaivališkai, čia atsikėlė ne
mažai ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Rusijos, kitų sovietinių respublikų gyventojų. Pir
maisiais pokario metais į Kaliningrado sritį (buvusius Rytprūsius) buvo perkeliami Oriolo,
Kursko, Smolensko ir kitų per karą ypač nukentėjusių Rusijos Šiaurės Vakarų sričių gyven-

5 Mūsų nagrinėjamai temai išskirsime tęstinį LSTC Etninių tyrimų instituto tęstinį leidinį Etniškumo studijos
bei monografijas: Kasatkina, N., Marcinkevičius, A. (2009). Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918-
1940 m. Istorinės retrospektyvos konstravimas. Vilnius: STI/Eugrimas; Kasatkina, N., Leončikas, T. (2003).
Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga. Vilnius: STI/Eugrimas; taip pat Lietuvos filosofijos ir
sociologijos instituto Demografijos skyriaus leidinj International migration in Lithuanio: causes, consequenc-
es, strategy. (1997). A. Sipavičienė (Ed). Vilnius: Mokslas. Reorganizavus LSTC Demografinių tyrimų institutą
j Visuomenės geografijos ir demografijos institut^, j jį įsiliejo socialiniai geografai, perėję iš Lietuvos gamtos
mokslų centro. 2010^2011 m. jie vykdė projektą „Vilniaus miesto plėtros ypatumai Rytų Lietuvos problem-
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tojai. Kolonistų ešelonai riedėjo per Vilnių. Rusakalbiai Vilniaus įmonių vadovai nesunkiai
įkalbėdavo savo tautiečius nevažiuoti į „Germaniją" o likti čia, sovietiniame Vilniuje (dalis
kolonistų nusėsdavo ir Kaune, Klaipėdoje), kur jų laukia darbas ir ištuštėję butai. Vilniaus
įmonių pasiuntiniai irgi buvo siunčiami į minėtas Rusijos sritis telkti darbo jėgos. Kita nau
jųjų vilniečių kategorija- demobilizuoti sovietinės armijos kariai. 1945-1947 m. Vilniuje
įsikūrė beveik 7tūkst. demobilizuotų kareivių ir karininkų, kurių absoliuti dauguma buvo
rusai. Visi buvo aprūpinti butais ir darbu: buvę karininkai dirbo jstaigose, o eiliniai karei
viai - pramonės įmonėse, transporte, statybose." (Truska, 2010). Visi jie įgavo „vyresniojo
brolio" statusą. Šis statusas buvo nuolat stiprinamas, nes rusų kalba buvo paskelbta viešo

bendravimo kalba. Dėl to daugelis šių vilniečiais tapusių piliečių per dešimtmečius taip ir
neišmoko lietuvių kalbos. Su kolegomis, kaimynais, pažįstamais jie bendravo rusų kalba.
Vienas iš šio straipsnio autorių gyveno „komunaliniame" bute:

Sovietiniais laikais, siekiant formuoti tarybinių žmonių bendruomenę, neretai kelios šei
mos buvo apgyvendinamos viename bute. Be mano šeimos, ten gyveno sovietinės armijos
kapitonas gruzinas; lenkė Michalina su penkiolika kačių ir pusiau rusų, pusiau ukrainiečių
šeima. Nors šios šeimos „galva", buvusi mokytoja, buvo baigusi „kilmingų damų" institutg
Peterburge ir Vilniuje pragyveno nuo pirmųjų pokario metų iki gilios senatvės, bet per tris de
šimtmečius lietuviškai taip ir neprašneko. Iš visos šeimos lietuviškai gerai kalba tik proanūkis,
Vilniuje gyvenantis ir dabar.

Kaip minėjome, ši kaimynų šeima buvo mišri: rusų ir ukrainiečių, bet dominavo rusų
kalba. Apskritai, Sovietų Sąjungoje, jei vienas iš mišrios šeimos narių buvo rusas, šeimo
je vyravo rusiška nuostata: bendraujama buvo rusiškai, vaikai buvo leidžiami į rusų kalba
mokomą mokyklą, draugai ir pažįstami dažniausiai buvo rusai. Tokia orientacija visiškai
atitiko sovietinių ideologų siekius formuoti „tarybinį žmogų". Šiam tikslui tarnavo ir įvairios

priemonės, kad ir organizacinės, kai įmonėse ir įstaigose susirinkimai vykdavo rusų kalba,
nors rusų tautybės žmonių tebuvo tik vienas kitas. Tiesa, stambiose gamyklose, ypač ga
minančiose karinei pramonei, dominavo rusai. Esant sąjunginiam specialistų skirstymui,
į Vilnių atvykdavo ir kitų Sovietų Sąjungos respublikų aukštųjų mokyklų absolventai. Ta
čiau jiems Vilnius nebuvo ypatingos traukos centras, kokiu laikyta Latvijos sostinė Ryga. Tai
buvo ne tik sostinė, ne tik uostamiestis, bet ir beveik milijoninis miestas, kurio gyventojų
daugumą sudarė rusakalbiai, taigi atvykusieji patekdavo į „savą" kalbinę aplinką. Vilniečio
statusas atvykėliams buvo tapatus tarybinio žmogaus įvaizdžiui, juo labiau, kad giminys
tės ir draugystės ryšiai siejo net su tolimiausiose Sovietų Sąjungos vietovėse gyvenančiais
giminaičiais, draugais ir pažįstamais. Daugelyje mokyklų mokymas vyko rusų kalba. Be to,
lietuvių kalbos pamokoms buvo skiriama žymiai mažiau laiko negu lietuvių kalba mokomo
se mokyklose. Nepaisant to, Vilniuje gimusios rusų kartos jau mokėjo kalbėti lietuviškai.
Dalis jų net tęsė mokslą aukštųjų ir specialiųjų mokyklų lietuvių grupėse. Beje, Lietuvoje,
skirtingai nuo kitų Sovietų Sąjungos respublikų, aukštosiose mokyklose ir technikumuose
dominavo lietuvių kalba. Tačiau rusų kalba dėstomų grupių, žinoma, buvo nemažai, taigi
rusams siekti aukštojo mokslo nebuvo sunku. Be to, buvo sudarytos visos galimybės mo
kytis ir kitose Sovietų Sąjungos respublikose. Kita vertus, nemažai rusų savo vaikus buvo
linkę leisti į technikumus ir profesines technikos mokyklas, tai yra tęsti jų darbininkiškas
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dinastijas. Tapatumo klausimai daugumai jų net neiškildavo. Kariškių vaikams taip pat buvo
sudėtinga orientuotis į Lietuvą, nes Vilnius būdavo tik trumpalaikė jų tėvų tarnybos stotelė.
Žiniasklaidoje taip pat dominavo rusų kalba. Tai buvo ne tik centrinė (SSRS) spauda, radi

jas ir televizija, bet ir vietiniai žiniasklaidos centrai. Taigi, ketvirtosios bangos rusai sudarė
absoliučią daugumą Vilniuje gyvenančių rusų, todėl vyravo ir jų požiūris, kad Lietuva yra
integrali SSRS dalis.

Naujojo TSKP generalinio sekretoriaus Michailo Gorbačiovo deklaruota „perestroika"
žmonėms sužadino geresnio gyvenimo viltis. Daugumai lietuvių ši viltis siejosi su Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimu, tačiau nemažai daliai rusų tokie siekiai buvo tolimi. Žinoma, ne

galima nepaminėti, kad dalis Vilniaus rusų inteligentijos aktyviai įsitraukė j Lietuvos Sąjūdžio
veiklą. Negalime užmiršti mūsų kolegės sociologės Natalijos Kasatkinos veiklos, kuri viena
iŠ pirmųjų Vilniaus inteligentijos susitikime su tuomet Lietuvos tramdyti atvykusiu Michailu
Gorbačiovu viešai išsakė laisvės siekj. Negalima nepaminėti poeto ir vertėjo Georgijaus Jef-
removo, aktorių Vladimiro Jefremovo ir Artiomo Inozemcevo, kitų rusų, gynusių Lietuvos ne
priklausomybės idėją. Negalima užmiršti ir LKP antrojo sekretoriaus Vladimiro Beriozovo bei
inžinieriaus mokslininko Eugenijaus Petrovo, kurie taip pat pasirašė Kovo 11-osios aktą. Šiuo

sudėtingu laikotarpiu ypatingą vaidmenį suvaidino ir tuometinis rusų stačiatikių vadovas,
Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas metropolitas Chri2ostomas, kvietęs rusus paremti Lietuvos
nepriklausomybės siekį. Taigi negalima neįvertinti iškilių Vilniaus rusų - Lietuvos „dainuojan
čios revoliucijos" laikotarpio veikėjų- veiklos reikšmės. Tačiau apskritai Maskvos ideologų
propaganda, represinių struktūrų poveikis, prosovietinės „Jedinstvo" organizacijos įkūrimas
rado palankią dirvą Vilniaus rusakalbės darbininkijos gretose. 1989 m. LKP XX suvažiavime
LKP išstojus iš TSKP, dalis partijos narių deklaravo savo priklausomybę TSKP. Daugumą jų su
darė rusakalbiai. Dvidešimties didžiųjų Vilniaus gamyklų sekretoriai koordinavo savo antisą-
jūdišką veiklą. Jie, siekdami išlaikyti Lietuvą sovietinės imperijos sudėtyje, rėmėsi jau minėta
„Jedinstvo" organizacija. Taigi apibendrinant rusų tautinės bendrijos padėtį Vilniuje, galima
pabrėžti, kad jos daugumą sudarė rusai, atvykę į Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo, kuriems
Lietuva buvo integrali SSRS dalis. Kita vertus, Vilniuje jau buvo gimusi nauja Šių atvykėlių
karta. Vilniuje taip pat tebegyveno ir tie rusai, kurių ne viena karta buvo vilniečiai. Taigi jų
požiūris į Lietuvą ir Vilnių taip pat turėjo savų ypatumų.

1.3. Vilniaus lenkų istorinė praeitis buvo kitokia: Skirtingai nuo rusų, daugelis lenkų yra
vietiniai, gyvenantys Vilniuje ir Vilniaus regione šimtmečius. Nereikia pamiršti, kad dauge
lį metų bendroje Lietuvos ir Lenkijos valstybėje dominavo lenkų kalba. Lietuviai Vilniuje
sudarė nežymią mažumą, nors Vilnius ir buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė.
Praradus valstybingumą, besipriešinant carinei Rusijai, pralaimėjus kelis sukilimus, lietuviai
neteko daugiau nei lenkai, nes buvo uždrausta lietuvių raštija. Po Pirmojo pasaulinio karo
ir 1918 m. Lietuvos valstybės atkūrimo Vilnius praktiškai ir netapo Lietuvos sostine. Juzefo
Pilsudskio inspiruoti Liucijaus Želigovskio pulkai užėmė Vilnių ir didelę Vilniaus krašto dalį.
Lenkai tai laikė ne okupacija, o savo istorinių sienų atkūrimu. Vilnius, kaip ir Lvovas, jiems vėl
tapo svarbiais polonizacijos centrais Lenkijos valstybės pakraščiuose. Dar lietuvių atkurtas
Vilniaus universitetas tapo lenkiškuoju Stepono Batoro universitetu. Tarp vilniečių sparčiai
didėjo lenkų dalis. Vilniuje ženkliai augo lenkiškų mokyklų skaičius, iŠ lietuviškų mokyklų
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teliko tik viena Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazija, kuri buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą,
0mokytojai ir mokiniai visaip persekiojami. Dvidešimt metų Vilnius buvo vadinamas Wilno.
Nė vienas lenkas jau nebesakė „Litwo - ojczizna moja", Tėvynė jiems buvo Lenkija. Antrojo
pasaulinio karo metais lenkų Armija Krajova (kurios pagrindą sudarė kadriniai kariškiai, pa
sitraukę j Lietuvą po Lenkijos pralaimėjimo Vokietijai) kovojo ne tik su okupantais, bet su
lietuviais, nes ir po karo Vilnių regėjo Lenkijos sudėtyje.

Pokario metais lenkų sudėtis Vilniuje iš esmės pasikeitė. Dalis vietinių lenkų žuvo, buvo
išvežti darbams j Vokietiją, bet, kaip minėjome, didžiausią poveikį pokyčiams turėjo Vil
niaus lenkų repatriacija j Lenkiją. Kaip pažymi L. Truska, „1944 m. rugsėjo 22 d. Liubline Lie
tuvos SSR Liaudies komisarų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas ir Lenkijos Tautinio
išsivadavimo komiteto (Lenkijos komunistinės vyriausybės) pirmininkas Edvvardas Osob-
ka-Morawskis pasirašė susitarimą dėl lietuvių evakavimo iš Lenkijos teritorijos ir Lenkijos
piliečių evakavimo iš Lietuvos SSR teritorijos. Faktiškai evakuacija arba repatriacija buvo
vienpusė- iš LSSR j Lenkiją. Pagal susitarimą galėjo išvykti visi lenkai ir žydai, kurie buvo
Lenkijos piliečiai iki 1939 m. rugsėjo 17 d. ir gyveno Vilniaus, Trakų, Švenčionių, Zarasų,

Alytaus bei kitose Lietuvos apskrityse" (Truska, 2010). „Evakuacija yra savanoriška, ir todėl
prievarta negali būti taikoma nei tiesioginė, nei netiesioginė", - buvo skelbiama susitarimo
1straipsnyje {Lietuvos ir Lenkijos santykiai, 1998, p. 162-169). Evakuaciją buvo numatyta
baigti iki 1945 m. balandžio ld., tačiau vėliau ji buvo keletą kartų pratęsta ir baigėsi tik
1948 m. L. Truska pastebi: „Lenkų antisovietinio pogrindžio požiūris j repatriaciją nebuvo
vienareikšmis. Pasak Vitalijos Stravinskienės, iš pradžių, kol buvo vilčių, kad Lenkija turės
prieškarines sienas, gyventojai buvo raginami pasilikti. Vėliau, blėstant viltims dėl Vilniaus
priklausomybės ir stiprėjant NKVD-NKGB represijoms (1944-1945 m. buvo suimta per
12 tūkst. lenkų), požiūris keitėsi." (Truska, 2010). Lenkijos valdžios patikslintais duomeni
mis (įskaičiuoti ir tie, kurie atvyko nelegaliai), 1945-1948 m. iš Vilniaus j Lenkiją atvyko
96,1 tūkst. lenkų [Przemiany narodowošciowe nakresoch Wschodnich II Rzeczpospolitej
1931-1948, 2004, s. 347).

Būtina pabrėžti, kad Vilnių paliko labiau apsišvietę lenkai — Stepono Batoro universiteto
dėstytojai, gydytojai, mokytojai, tarnautojai, darbininkija. Jų vietą Vilniuje iŠ dalies užpildė
Vilniaus krašto lenkai, nes miesto atstatymui, atsikuriančiai pramonei reikėjo darbo jėgos.
Daugiausiai tai buvo valstiečiai. Jų išsilavinimo lygis nebuvo aukštas. Neretai ir jų lenkų kalba
skyrėsi nuo Lenkijos lenkų kalbos. Dalis gyventojų kalbėjo kalbų mišiniu, įvardydami save
Čiabuviais - tuteišiais. Vykdant Europos septintosios bendrosios programos projektą „ENRI-
East: tautos gyvenančios paribyje", vienam iš šio straipsnio autorių informantas prisipažino:

Iki karo mano šeima buvo lenkai. Kalbėjome lenkiškai, ėjau j bažnyčią, lenkų mokyklą.
Užėjus rusams, buvau užrašytas rusu, bet prasidėjo karas, užėjo vokiečiai. Po karo mus pri
jungė prie Baltarusijos ir užrašė baltarusiais, nors baltarusiškai nemoku. Išvažiavau į Vilnių
j geležinkeliečių mokyklą. Ten mokiausi rusiškai, dainavau rusų dainas. Taip ir likau Vilniuje.
Lietuviškai nekalbu, nors suprantu, su anūke susikalbu rusiškai, nors ji eina į lietuvių mokyklą.
Taigi, kas aš, tikriausiai vilnietis?

Vilniaus areale, kuris apėmė ir dalį Baltarusijos žemių, iki Antrojo pasaulinio karo pri
klausiusių Lenkijai, daliai gyventojų sunku buvo tapatintis su kuria nors tautybe. Žinoma,
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tie, kurie giminystės ryšiais buvo susiję su lenkais, gyvenančiais Lenkijoje, labiau akcentavo
savo lenkiškumą. Tačiau nors jau pokariu Vilniuje veikė mokyklos mokomąja lenkų kalba,
dalis gyventojų lenkų, siekdami geresnio vaikų parengimo, leido juos j rusų kalba mokomas
mokyklas. Taigi, nors Vilniuje buvo lenkiškų mokyklų, lenkiška spauda, meno kolektyvų, val
dančioji ideologija kreipė visus į „tarybinio žmogaus" formavimą rusų tautos pagrindu.

Šia dvilype lenkiškumo-tarybiškumo situacija buvo pasinaudota Lietuvai siekiant atkurti
savo nepriklausomybę. Lenkiškasis „Jedinstvo" organizacijos sparnas „Jednost", vadovauja
mas Aniceto Brodavskio, Leono Jankelevičiaus ir kitų veikėjų, iškėlė lenkų autonomijos idėją,
siekdamas ypatingo „Vilniaus lenkų nacionalinio teritorinio krašto" statuso. Krašto, kuris ap
imtų irdalj Baltarusijos, kartu likdamas SSRS sudėtyje. Negalima užmiršti, kad 1990 m. kovo
11-ąją tik keli Aukščiausios Tarybos deputatai susilaikė (balsuoti prieš pabijojo) priimant Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą. Irtai buvo tie, kurie vėliau sudarė lenkų frakciją. Taigi Vilniaus
lenkai buvo paveikūs įvairioms politinėms manipuliacijoms. Tačiau negalima nepaminėti tų
lenkų, kurie rėmė Lietuvos nepriklausomybės idėją. Visų pirma, tai Kovo 11-osios akto signa
tarai Česlovas Okinčicas ir Medardas Čobotas, Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys, vėliau Lietuvos

Seimo narys, mokslininkas Zygmund Mackevič.

1.4.Baltarusiai, kaip ir lenkai, šimtmečiais gyveno Vilniuje. Vilnius buvo baltarusių kul
tūros centras. Vilniuje Pranciškus (Franciskus) Skorina atspausdino pirmąją knygą rusėnų
{senąja baltarusių) kalba. Baltarusių šviesuomenė mokėsi Vilniaus universitete. Taigi lietu
vių kultūra padarė didelę jtaką baltarusių identifikacijai su Didžiąja Lietuvos Kunigaikštyste.
1918 m. bolševikai taip pat kūrė bendrą Lietuvos ir Baltarusijos respubliką - „Litbelą". Ne
be reikalo kai kurie baltarusių veikėjai apskritai siekia nusavinti Lietuvos ir Vilniaus istoriją.
Negalima nepaminėti, kad Baltarusija ypač nukentėjo nuo karų. Per Antrąjį pasaulin] karą
šalis neteko daugiau kaip pusės savo gyventojų. Sovietiniais laikais baltarusių savimonei
buvo suduotas lemtingas smūgis. Vienam iš šio straipsnio autorių apie 1980 m. teko lanky
tis Baltarusijos TSR Mokslų akademijos Baltarusių literatūros ir tautosakos institute. Teko
vartyti ne vieną tomą, parašytą baltarusiškai, bet instituto darbuotojai tarpusavyje bendra
vo tik rusų kalba. Baltarusijoje „tarybinio žmogaus" formavimas vyko ypač intensyviai. Tai
atsiliepė ir baltarusiams, persikėlusiems į Vilnių, tuo labiau, kad daugumos jų išsilavinimas
buvo menkas. Specifinę jų dalj sudarė baltarusiai iš Vilniaus arealo, kur, kaip minėjome,
dominavo „tuteitiška" savimonė. Lietuvos Sąjūdžio Seimo darbe dalyvavo tik vienas balta
rusis - specialistas Valentin Stech.

1.5.Vilnius- Naujoji Jeruzalė. Šis vardas iš tiesų yra pateisinamas, nes būtent Vilnius su

darė Rytų Europos pamatinės žydų kultūros centrą. Vilniaus žydų identitetas yra savitas, besi
remiantis net sava jidiš kalba. Ne be pagrindo žydai išeiviai iš Vilniaus ir Lietuvos yra vadinami
litvakais - „aukštos prabos žydais". Vilniaus ir visos Lietuvos žydų istorija plačiai nagrinėta, todėl
paliesime tik keletą aspektų, svarbių žydų savimonės formavimuisi. Visais laikais žydams rei
kėjo kovoti dėl išlikimo, savo žydiškojo identiteto išlaikymo. Tai skatino gyventi glaudžiai, įsi
kuriant getuose ir griežtai laikantis tradicijų. Kita vertus, žydai stengėsi išlaikyti gerus santykius
su valdžia. Nors valdžia jiems dažnai būdavo nepalanki. Rusijos imperijoje Lietuva, Baltarusija
ir Lenkija buvo tos sritys, kuriose leista gyventi žydams, o jų gyvenimas ne kartą apkartintas
pogromais ir represijomis. Žydų gyvenimo autonomiškumas neretai sukeldavo įvairių pramanų,
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pavyzdžiui, dėl krikščionių kraujo panaudojimo, gaminant košerinį maistą. Be to, užsiėmimas
prekyba ir finansais (priminsime, kad kai kuri veikla žydams valdžios buvo uždrausta) skatino
kitų gyventojų pavyd^, nors Vilniaus gete daugumą sudarė skurdžiai.

Antrojo pasaulinio karo metais tiek Vilnius, tiek Lietuva neteko beveik visų savo žydų.
Kultūrinis tęstinumas faktiškai nutrūko. Dalis išgyvenusių žydų, kaip buvusių Lenkijos pi
liečių, repatrijavo į Lenkiją. 1945-1948 m. iš Vilniaus j Lenkiją išvyko 10,5 tūkst. žydų
(Przemiany narodowošciowe nakresach Wschodnich II Rzeczpospolitej 1931-1948, 2004,
s. 347). Vilniuje išlikusių žydų dalj sudarė protarybiŠkai nusiteikę, buvę tarybiniai partiza
nai, grjžę pabėgėliai. Vilniuje besiformuojant respublikos sostinei būdingoms institucijoms,
čia buvo kviečiami specialistai ir iš kitų SSRS respublikų. Tam tikrą dalį jų sudarė žydai -
ypač menininkai, gydytojai, inžinieriai. Kaip ir kitiems, jiems neretai tekdavo prisitaikyti
prie sovietinės tikrovės - „vieną galvoti, kitą kalbėti". Nors atsirasdavo ir disidentų, tarkim,
mūsų kolega sociologas Sergejus Rapoportas. KGB persekiojimas jam sutrukdė apsiginti
parengtą kandidatinę disertaciją ir savo mokslinę „karjerą" jis baigė 75 metų, būdamas
jaunesniuoju moksliniu darbuotoju. Tačiau laipsnių nebuvimas šiam sociologui nesutrukdė
suformuluoti gilių mokslinių jžvalgų, pavyzdžiui, kad ir apie Vilniaus snobus (Rapoportas,
1994). Apskritai išorinis lojalumas valdžiai netrukdė žydiškajai savimonei. Atšilimo laiko
tarpiu susidarius galimybei žydams emigruoti j Izraelį, tuo pasinaudojo ir Tarybų Sąjungos
didvyris, ir marksizmo-leninizmo dėstytojai, ir profesoriai, ir nusipelnę menininkai, inžinie
riai, gydytojai, ir darbininkai. Taigi istorinės tėvynės akcentas nusvėrė gimtinės reikšmę.
Tačiau dažnai emigracijos priežastys buvo proziškesnės- ištrūkti iš totalitarinės sistemos
arba siekti materialiai geriau aprūpinto gyvenimo. Tuo metu vilniečių skaičių papildydavo
žydai iš kitų Sovietų Sąjungos respublikų, nes Vilnius buvo palankesnė vieta emigruoti. Šių

atvykėlių identifikacijos su Lietuva ir Vilniumi, žinoma, buvo dar menkesnės. Dauguma jų
kalbėjo ir tarpusavyje bendravo rusiškai. Vilnius jiems buvo tik tarpinė tranzito stotelė. Vie
nam iš šio straipsnio autorių XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje Paryžiuje teko sutikti
jauną šeimą:

Pusryčių metu už greta stovinčio stalelio įsitaisė porelė. Tarpusavyje kalbėjo rusiškai, bet
dėmesį patraukė tariami Vilniaus ir Kauno pavadinimai. „Iš kur Jūs?"- buvo paklausti. „Iš
Izraelio", - atsakė. -,,O iš kur anksčiau?"- „Jis iš Vilniaus, o aš iš Kauno,"

Toliau pokalbis vyko lietuvių kalba. XX a. devintuoju dešimtmečiu Paryžiuje išgirsti rusų
kalbą nebuvo labai retas reiškinys, bet tikimybė kalbėtis lietuviškai tikrai buvo be galo maža,
dar mažesnė buvo galimybė, kad greta sėdintysis supras lietuviškai. Tačiau šie jauni žydai
tarpusavyje kalbėjosi ne hebrajiškai, ne jidiš, ne lietuviškai, o rusiškai. Rusų kalba dažnam
Vilniaus žydui buvo bendravimo kalba.

Prasidėjus Sąjūdžiui, dalis Vilniaus žydų aktyviai įsiliejo į jo gretas,- kaip ir Lietuvos
valstybei kuriantis 1918 m., kai tarp savanorių buvo dalis žydų. Tarp tokių aktyvių Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvių žydų negalima nepaminėti Seimo tarybos nario Emanuelio
Zingerio. Būtina pabrėžti ir Liubovės Čiornajos vaidmenį „dainuojančioje revoliucijoje". Ilgus
metus „Minties" leidykloje dirbusi puiki rusų kalbos redaktorė ne vienam iš mūsų yra reda
gavusi įvairius leidinius. Sąjūdžio laikais ji buvo rusakalbių savimonei labai svarbaus laikraščio
„Soglasije" vyriausioji redaktorė. Vertėtų prisiminti tuometines dalies rusakalbių nuostatas.
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kad suprastume, kokio meistriškumo reikėjo „Juodajai Meilei", norint paveikti priešiškai nu
siteikusius žmones.

1.6. Taigi trumpai apibūdinome pagrindinių Vilniaus tautinių mažumų padėtį prieš Lie
tuvai atkuriant nepriklausomybę. Kadangi pirmasis vilniečių tyrimas buvo atliktas 1993 m.,
pateiksime dar keletą faktų apie 1990-1993 m. įvykius, kurie neabejotinai turėjo įtakos tau
tinių mažumų požiūriui į Lietuvą.

1990 m. kovo 11-ąją buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos
Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Pradėjo kurtis nepriklausomos
valstybės institucijos, buvo priimami būtini įstatymai. SSRS centrinė valdžia į tai atsakė
ekonomine blokada. Lietuvoje tebebuvo SSRS kariuomenė, tebeveikė TSKP padalinys, kai
kurios represinės struktūros. Aktyviai veikė jau minėta organizacija „Jedinstvo". Pasinau
dodamos sunkia gyventojų materialine padėtimi, kurią sukėlė ekonominė Lietuvos blo
kada, minėtos struktūros provokavo rusakalbių gyventojų neramumus. Šių įvykių viršūnė

buvo 1991 m. sausio 12-13 d. kruvinas bandymas nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Jis
nepavyko tik dėl Lietuvos žmonių pasipriešinimo. Tačiau iki pat 1991 m. rugpjūčio pučo
pralaimėjimo Maskvoje Lietuvos valstybingumui tebegrėsė realus pavojus. Vakarų ša
lys (išskyrus Islandiją, kuri 1991 m. vasario 11 d. pripažino Lietuvos Respubliką dejure),
nenorėjusios gadinti santykių su SSRS, tik po pučo pakeitė savo nuostatas ir pripažino
Lietuvos Respubliką.

Itin svarbus įvykis Lietuvai - buvusios SSRS kariuomenės išvedimas iš Lietuvos Respublikos
teritorijos 1993 m. rugpjūčio 31 d. Lietuva pirmoji iš buvusių Sovietų Sąjungos respublikų, taip
pat ir iš vadinamojo Varšuvos sandraugos bloko šalių, tapo laisva nuo užsienio kariuomenės.

1993 m. ypatingą reikšmę Lietuvos pripažinimui turėjo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas
į Lietuvą. Lankydamasis Vilniaus Dominikonų bažnyčioje, popiežius kreipėsi į savo tautiečius,
pavadindamas juos lenkų kilmės litvinais. Žinoma, tai buvo labiau politinis žingsnis, bet jis

sušvelnino Vilniaus lenkų veikėjų nacionalistinius siekius.
Tautinėms mažumoms, kaip ir visiems Lietuvos gyventojams, lemiamą poveikį turėjo

esminiai sisteminiai ir struktūriniai visų valstybinio gyvenimo sričių pokyčiai. Prasidėjo trans
formacijos iš pseudosocialistinės į demokratinę, pilietinę visuomenę laikotarpis. Tai buvo ne
tik gana sunkus perėjimas j laisvąją rinką, neišvengiant laukinio kapitalizmo laikotarpio, bet
ir skausmingas žmonių mentaliteto kitimas- nuo išlaikytinio prie aktyvaus veikėjo psicho
logijos. Daugelis žmonių, ypač vyresnio amžiaus, nebuvo tam pasiruošę nei materialiai, nei
dvasiškai. Ypač jautrios tokioms permainoms buvo tautinės mažumos. Visų pirma rusai pra
rado „vyresniojo brolio" statusą. Privatizavus stambiąsias Vilniaus gamyklas ir sužlugdžius
gamybą, darbo neteko didelė dalis rusų, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių. Tai didino jų nostal
giją praėjusiems laikams, skatino nepasitenkinimą Lietuvos valdžia.

Lietuvos valdžios politika tautinių mažumų atžvilgiu buvo toliaregiška ir pagrįsta to
lerancija. 1989 m. lapkričio 3-4 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 14-ojoje sesijoje
beveik vienbalsiai buvo pritarta Lietuvos TSR Pilietybės jstatymo projektui (parengtas ko
misijos, vadovaujant teisingumo ministrui Pranui Kuriui). Pilietybės įstatyme buvo įrašyta,
kad teisė j Lietuvos pilietybę suteikiama netik Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų palikuo
nims, bet ir visiems asmenims, apsigyvenusiems Lietuvoje po 1940 m. birželio 15-osios,
jeigu jie čia turi nuolatinį darbą arba nuolatinį legalų pragyvenimo šaltinį {Valstybės žinios,
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1989, Nr. 34-485). Šis įstatymas galiojo iki 1991 m. lapkričio 10 d. 1991 m. gruodžio 5 d.

Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Respublikos pilietybės (statymą Nr. 1-2072, {jsigaliojo
1991-12-31, galiojo iki 2002-09-01), kurio pirmajame straipsnyje buvo pažymėta: „Lietu
vos Respublikos piliečiai yra: 1) asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respu
blikos pilietybę, jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės; 2) asmenys,
1919 m. sausio 9 d.-1940 m. birželio 15 d. nuolat gyvenę dabartinėje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie šio įstatymo įsigaliojimo dieną nuolat
gyvena Lietuvoje ir nėra kitos valstybės piliečiai; 3) asmenys, iki 1991 m. lapkričio 4 d. įgiję
Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Pilietybės įstatymą, galiojusį iki šio įstatymo priėmi
mo; 4) asmenys, kurie įgyvendino teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę ar atstatė Lietuvos
Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą; 5) kiti asmenys, kurie įgijo Lietuvos Respublikos
pilietybę pagal šį įstatymą. Lietuvos Respublikos pilietis vienu metu negali būti kitos vals
tybės piliečiu, išskyrus Šiame įstatyme numatytus atvejus." (Valstybės žinios, 1991-12-31,
Nr. 36-977).

Labai svarbus kitataučių apsisprendimui buvo 1989 m. lapkričio 23 d. priimtas Lietu
vos Tarybų Socialistinės Respublikos tautinių mažumų įstatymas, kuris galiojo ir Lietuvos
Respublikoje iki 2004 m. gruodžio 31 d. Jame buvo deklaruota, kad „Lietuvos TSR visiems
savo piliečiams, nepriklausomai nuo jų tautybės, garantuoja lygias politines, ekonomines
ir socialines teises bei laisves, pripažįsta tautinį identiškumą, kultūros tęstinumą, skatina
tautinę savimonę bei jos saviraišką. Visų tautybių Respublikos gyventojai privalo laiky
tis Lietuvos TSR Konstitucijos ir įstatymų, saugoti jos valstybinį suverenitetą ir teritorinį
vientisumą, prisidėti prie nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės kūrimo, gerbti
valstybinę kalbą, kultūrą, tradicijas ir papročius."(v'o/stybės žinios, 1989, Nr. 34-485). Taigi
Šiame įstatyme buvo labai aiškiai akcentuotos tiek piliečių teisės, tiek pareigos. Atmetus
tam laikotarpiui privalomą Lietuvos TSR įvardijimą. Tautinių mažumų įstatymas ilgą laiką
buvo gyvybingas ir Lietuvos Respublikoje ir neabejotinai pasitarnavo sėkmingai tautinių
mažumų Lietuvoje raidai.

Taigi, remiantis minėtais įstatymais susidariusi Lietuvos tautinių mažumų padėtis visiškai
skyrėsi nuo situacijos Latvijoje ir Estijoje, kur galimybės rusakalbiams iš karto gauti pilietybę
buvo smarkiai apribotos. Visa tai neabejotinai turėjo įtakos Vilniuje gyvenusių kitataučių
savimonei ir jų identifikacijai su Lietuva.

2. VILNIEČIŲ POŽIŪRIAI

Prieš du dešimtmečius buvo atlikta keletas vilniečių tyrimų, priminsime jų rezultatus.

2.1.1989 metų vilniečių tyrimas.
1989 m. gegužės-birželio mėnesiais buvo atliktas tarpnacionalinio bendravimo ty

rimas [Lietuva ir Sąjūdis, 1990, p. 99-108). Pagal rinkėjų sąrašus buvo atrinktas kiekvie
nas 280-asis Vilniaus gyventojas. Iš viso buvo apklausta 1016 vilniečių: 55 proc. lietuvių,
19 proc. rusų, 16 proc. lenkų, 6 proc. baltarusių, 4 proc. lenkų. Tyrimas pagal įvairus po
žymius (lyties, amžiaus, išsimokslinimo, įvairių socialinių grupių, šeiminę padėtį) buvo re
prezentatyvus.
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21

43
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Baltarusiai

26

25
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20
12

Lenkai

29

41

15

8
7

Rusai

0,2

11

13

16
60

lietuviai

12

22

14

15
37

Visi

— Suv^renitetas    Gerot ma^erialin^ ^ąlygos

*Dalis apklaustųjų „svarbiausiais" nurodė abu tikslus.

Suvereniteto samprata (procentais)

Nepriklausoma Lietuva
Nepriklausoma socialisti
nė respublika
Nepriklausoma respubli
ka TSRS konfederacijoje
Nepriklausoma respubli
ka TSRS federacijoje
Tarybinė socialistinė
respublika (kaip buvo
apklausos metu)

1989 m. vienas svarbiausių klausimų buvo gyventojų požiūris j Lietuvos suverenitetą
(žr. 2 paveikslą).

3 lentelė
Kiek laiko galvojama laukti pertvarkos rezultatų? (procentais)

Vis*LietuviaiRusaiLenkaiBaltarusiai
Daugiau nebegali2524272918
1-2 metus2222192421
3-4 metus77867
Ne daugiau 5 metų1313131114
Gali ilgai3334333040

Pertvarkos tikslas Lietuvoje (procentais)*

75

2 pav.
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Kaip matome, tautinių mažumų požiūris į suverenitetą buvo neigiamas. Lietuviai pasisa
kė už Lietuvos suverenumą, o kitataučiai akcentavo materialinių sąlygų gerinimą. Iš esmės
skyrėsi ir paties suvereniteto samprata (žr. 2 lentelę).

4 lentelė
Ar TSKP plenumas nacionaliniu klausimu padės spręsti

tautinius klausimus Lietuvoje? (procentais^

Visi          Lietuviai       Rusai        LenkaiBaltarusiai
Taip                     10          5              16           1615
l dalies                     33           26          45           3848
Netikiu, kad padės            16          15           19           189
Patiems reikia spręsti          41           54          20          2828

Priminsime, kad apklausa vyko dar iki nepriklausomybės atkūrimo, todėl vilniečiams
nebuvo lengva apsispręsti. Tačiau lietuvių ir tautinių mažumų atstovų suvereniteto sam
prata akivaizdžiai skyrėsi. Pateiksime mūsų tuomet pateiktą analizę: „Jei iš apklaustųjų tik
vienas lietuvių nesiekia jokių permainų respublikos statuse, tai taip manančių rusų buvo
beveik trečdalis, lenkų- ketvirtadalis, o baltarusių- penktadalis. Trys ketvirtadaliai ap
klaustų lietuvių siekia visai atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos valstybės (iš jų daugumas pažymi
variantą, kuriame nefigūruoja žodis „socialistinis). Nepriklausomos socialistinės Lietuvos
labiau siekia lenkai ir visai nedaug apklaustų rusų. Daugiau kaip 40% rusų kaip ir baltarusių)
akcentuoja federacijos principą, kai tik kas devintas lietuvis vis dar pasitiki juo. Konfede
racijos principas yra suprantamas maždaug septintadaliui apklaustųjų. Taigi reziumuojant
galima pabrėžti, kad dauguma vilniečių siekia permainų, bet lietuviai jas suvokia vienaip,
kitataučiai - kitaip." [Ten pat, p. 100). Dabar dar pabrėžtume, kad tuo metu net trys ketvir
tadaliai lietuvių Lietuvą įsivaizdavo visai nepriklausoma valstybe (didžioji dalis nebematė ir
socializmo prasmės), taip manančių rusų buvo tik 15 proc, lenkų - trečdalis. Matyt, reikš
mės turėjo tai, kad Lenkija buvo santykinai nepriklausoma valstybė, nors ir pseudosocialis-
tinė, susaistyta Varšuvos sandraugos saitais. Net ir toks vaizdinys jiems buvo priimtinesnis
nei „broliškų tautų sąjunga, suvienyta didžiosios Rusijos".

Vilniečiai buvo paklausti, kiek laiko jie ketina laukti pertvarkos rezultatų (žr. 3 lentelę). Iš
pradžių pateiksime mūsų ankstesnį komentarą: „Maždaug pusė apklaustųjų nelinkę ilgiau
laukti (ypač lenkai). Kiek kantresni yra baltarusiai. Antra vertus, skiriasi laukimo priežastys:
jei dalis lietuvių pasiryžę ilgiau laukti, kad tik būtų pasiekta Lietuvos nepriklausomybė, tai ki
tataučiai labiau tikisi ekonominio gerbūvio." (Ten pat, p. 101). Dabar galime atkreipti dėmesį
į tai, kad dar 1989 m. viduryje vos ne pusė apklaustų lietuvių nesitikėjo greitos pergalės,
kita vertus, jų negąsdino net ir ilgas laukimas. Tuo jie ryškiai skyrėsi nuo kitataučių. Skyrėsi
ir nuomonės, kas lems Lietuvos nepriklausomybę. 1989 m. buvo numatytas TSKP plenumas
nacionaliniais klausimais, todėl vilniečių klausėme, kokios numatomos plenumo galimybės
(žr. 4 lentelę).

Kardinalios pagalbos nelabai tikėjosi net ir kitataučiai. Tačiau vos ne pusė baltarusių ir
rusų tikėjosi, kad kokia nors pagalba bus. Žinoma, tą pagalbą kitataučiai suvokė kitaip negu

lietuviai. Nemaža dalis jų, ypač rusų norėjo, kad būtų apmalšinti lietuvių nepriklausomybės
siekiai.
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Vilniečiai buvo kviečiami pareikšti nuomonę ir dėl tautinių problemų sprendimo pačioje
Lietuvoje (žr. 5 lentelę).

5lentelė
Teigiamas tautinių klausimų sprendimo vertinimas (procentais)

VisiLietuviaiRusaiLenkaiBaltarusiai
Vyriausybė žengė svarbius žingsnius7379706066
Aktyviai sprendžia tautinius klausi-7895474647
mus Sąjūdis
Sėkmingai veikia rusų, lenkų, iydų ir5152395747
kitų kultūrinės bendrijos

Lietuviai ypač teigiamai vertino Sąjūdžio veiklą, aštuoni iš dešimties apklaustųjų - ir Vy
riausybės pastangas. Tuo metu teigiamai vertinusių Sąjūdžio veiklą, sprendžiant tautinius
klausimus, nebuvo nė pusės apklaustų kitataučių. Mažiau lenkų buvo ir teigiamai vertinant
Vyriausybės pastangas, tačiau jie labiau akcentavo savo kultūrinės bendrijos reikšmę spren
džiant tautinius klausimus.

6lentelė
1989 m. gegužės 18 d. LTSR Aukščiausios Tarybos sesijos dokumentų

teigiamas vertinimas (procentais)

Pataisos Konstitucijoje dėl LTSR nuosavybės (11 straipsnis)
Pataisos Konstitucijoje dėl pilietybės (31 straipsnis)
Pataisos Konstitucijoje dėl piliečių teisių gynimo
(37 straipsnis)
Pataisos Konstitucijoje dėl respublikos įstatymų prioriteto   809968     79     64
(70 straipsnis)
Deklaracija apie Lietuvos valstybinį suverenitetą8899667476
Molotovo-Ribentropo pakto pasmerkimas919876     89     71

Kaip minėjome, 1989 m. buvo priiminėjami svarbūs įstatymai, tiesiogiai lietę tiek Lietu
vos valstybingumo klausimus, tiek tautines mažumas, todėl apklausoje jiems buvo skirtas
didelis dėmesys (žr. 6 lentelę).

„Dauguma apklaustųjų vilniečių teigiamai įvertino visus nutarimus, deklaraciją bei Ri
bentropo-Molotovo pakto pasmerkimą. Tačiau vertinimų skirtumai taip pat akivaizdus: jei
lietuviai praktiškai vienbalsiai jiems pritarė, tai kiti, ypač rusai ir baltarusiai, kai kuriuos juos
vertino kritiškai. Būtina pažymėti, kad dauguma apklaustų lenkų taip pat teigiamai vertino
šiuos dokumentus. Priminsime, kad pusė lenkų yra gimę Vilniuje, todėl geriau suvokia,
kad šie nutarimai gina ir jų interesus. Kritiškiaušio požiūrio susilaukė pataisa dėl pilietybės.
Matyt, reikšmės turi įvairūs gandai apie tai, kas bus laikomas Lietuvos piliečiu." {Ten pat,
p. 103). Dabar galime pridurti, kad būtent būsimas Pilietybės įstatymas, sudaręs palankęs
galimybes kitataučiams, suvaidino teigiamą vaidmenį keičiant tautinių mažumų požiūrį į
Lietuvą. Be to, norime dar kartą atkreipti dėmesį, kad tautinių mažumų problemų spren-
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dimas, aktyviai dalyvaujant Sąjūdžiui ir reformuotai LKP, prasidėjo dar iki 1990 m. Kovo
11-osios akto priėmimo, o tai šiuo metu neretai „primirštama".

Sovietiniais laikais ideologai dažnai vartojo sąvoką „liaudis", tokiu būdu „įkaldami" ją j
žmonių galvas, todėl ir klausimas, ką galima vadinti Lietuvos piliečiu, buvo suformuluotas,
vartojant būtent šią sąvoką (žr. 7 lentelę).

7 lentelė
Lietuvos liaudies samprata (procentais)

VisiLietuviaiRusaiLenkaiBaltarusiai
Visi Lietuvos gyventojai       44           21             8057           86
Gimę Lietuvoje            41           53          2041 10
Tik lietuviai                 9            160,51            2
Kita                             6            10           01            2

„Tik kas penktas apklaustas lietuvis mano, kad Lietuvos liaudis - visi Lietuvos gyventojai,
o kas septintas- kad tik lietuviai. Daugiau kaip pusė apklaustų lietuvių ir daugiau kaip 40%
lenkų patikslina, kad Lietuvos liaudžiai priklauso tik gimę Lietuvoje, taigi įveda tam tikrą cen
zą. Daugumos rusų, ir, ypač baltarusių nuomone, Lietuvos liaudis - tai visi Lietuvos gyven
tojai." [Ten pat, p. 104). Priminsime, kad 1989 m. buvo priimtas kitataučiams ypač palankus
Pilietybės įstatymas. Pilietybę galėjo gauti ne tik Lietuvoje gimę, bet ir kiti gyventojai. Pirmo
straipsnio 3 punktas skelbė: „kiti asmenys, kurie iki Šio įstatymo įsigalėjimo dienos nuolat
gyveno Respublikos teritorijoje ir turi čia nuolatinę darbo vietę [klaida, turi būti „vietą"-
A. V. M.] arba nuolatinj legalų pragyvenimo šaltinį. Šie asmenys per dvejus metus nuo šio

įstatymo įsigaliojimo laisvai apsisprendžia dėl pilietybės." (Lietuvos TSR pilietybės jstatymas
Nr. XI-3329). Įstatymas galiojo iki 1991 m. pabaigos, taigi tie mūsų apklausti abejojantys ki
tataučiai galėjo gauti jau ne LTSR, o Lietuvos Respublikos pilietybę.

Šio tyrimo rezultatų analizė atskleidžia, kokie jautrūs vilniečiams buvo apsisprendimo dėl
pilietybės klausimai 1989 m. - tiek lietuviams, troškusiems Lietuvos nepriklausomybės, tiek ki
tataučiams, kurie turėjo įveikti dešimtmečiais formuotus ideologinius štampus. Tiek vieni, tiek
kiti stovėjo ties nežinomybės slenksčiu, tik vieni - su viltimi, kiti - su nepasitikėjimu ar net bai
me. O mums, sociologams, susidarė istorinė galimybė fiksuoti žmonių nuostatas lemtingo lūžio
metu - pereinant iš pseudosocialistinės visuomenės į kapitalistinę laisvosios rinkos visuomenę.

2.2.1991 metų tyrimas.
Vienas pirmųjų tautinių mažumų socialinės savijautos tyrimų buvo atliktas jau 1991 m. rug

sėjo mėnesį, t. y. ką tik pralaimėjus pučui ir jgaunant pagreitį visuotinam Lietuvos pripažinimui
dejure. Tautybių departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu Lietuvos rusų
tyrimą atliko Valstybinis nacionalinių tyrimų centras. Vienas iš Šio tyrimo organizatorių ir atas
kaitos rengėjų buvo Eduardas Kęstutis Sviklas, todėl yra galimybė pateikti kai kuriuos duomenis,
susijusius su identifikacija. Tiesa, reikia turėti galvoje, kad iš apklausoje dalyvavusio 1331 ruso
tik dalis buvo vilniečiai, kiti- Klaipėdos, Kauno, Šiaulių miestuose bei Ignalinos, Švenčionių,
Zarasų ir Jonavos rajonuose gyvenantys rusai. Akivaizdu, kad kiekvienoje iš šių apklausos vie
tų kitataučių situacija buvo savita. Pavyzdžiui, Klaipėdoje rusų gyventojų procentas yra žymiai
didesnis negu Kaune. Be to, Kauno rusai turi kitas šaknis nei Klaipėdos rusai, nes po Antrojo
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„Net 46% respondentų gimė Lietuvoje, o 41% gyvena čia 10 ir daugiau metų. Todėl visai
suprantama, kad net 56% rusams Tėvynė - Lietuva (jų tarpe 78% gimusiems Lietuvoje, 20% -
gyvenantiems respublikoje 10 ir daugiau metų). Tėvynė Rusija 30% apklaustųjų (net 67% gyve
nantiems čia 10 ir daugiau metų, atvykusiems į Lietuvą po II pasaulinio karo ir tik 4% gimusiems
Lietuvoje)." {Tautinių mažumų socialinės savijautos tyrimai (Lietuvos rusai), 1991, p. 4). „Tiesa,
Čia reikia turėti galvoje, kad rusų kalboje tiek „tėvynė", tiek „gimtinė" įvardijamos vienu Žo
džiu - „rodina" (poduHa). Šis patikslinimas mums kilo dėl to, kad 4,5 proc. apklaustų rusų savo

gimtine nurodė Ukrainą, o 3,1 procento-kitą SSRS respubliką (Ten pat, p. 22)."
„Tie, kuriems Tėvynė- Lietuva (56%), net 75% laiko save visų pirma Lietuvos piliečiais (jie

sudaro 79% nuo visų taip teigiančių). Tie, kuriems Tėvynė - Rusija (30%), 54% teigia esą visų
pirma TSRS piliečiais; 24%- Lietuvos ir tik 9%- Rusijos piliečiais. Pagal įstatymą Lietuvos pi
liečiu gali tapti kiekvienas iki 1989 m. lapkričio 3 d. čia gyvenęs, nepriklausomai nuo tautybės;
kiekvienas, kas pats ar jo tėvai, seneliai gimę ar gyvenę Lietuvoje. O pagal sutartį su Rusija ir tie
piliečiai, kurie atvyko į Lietuvą iki š. m. lapkričio 29 d. [1991-11-29 - K. S.]. J klausimą „Ar ketina
tapti Lietuvos Respublikos piliečiais?" - 64% atsako teigiamai; 22% - nepasisprendę; 14% - at
sako neigiamai. Ar asmenys, atvykę iš Rusijos į Lietuvą, ketina priimti Lietuvos Respublikos?
Pilietybę? Atvykusių iš Rusijos į Lietuvą - 25%: 37% - ketina, 23% - neapsisprendę, 21% - ne
ketina. 1991 m. lapkričio 5 d. buvo paskutinė diena, iki kurios Lietuvos gyventojai turėjo apsi
spręsti- būti ar ne Lietuvos piliečiais. Oficialiais duomenimis, po šios datos Lietuvos pilietybę
priėmė 88% Lietuvos gyventojų: apie 90-95% lietuvių (72-76% visų Lietuvos gyventojų) ir apie
75% kitų tautybių (12-16% visų Lietuvos gyventojų)." (Ten pat, p. 4). Kaip matome, kitatau
čiams ir ypač rusams apsispręsti nebuvo lengva, nors aplinkybės tapti Lietuvos piliečiais buvo
palankios. Penktadalis respondentų norėjo grjžti gyventi j Rusiją, ypač tie, kurie savo Tėvyne
laikė Rusiją (trečdalis visų apklaustųjų). 76 proc. rusų, laikančių savo Tėvyne Lietuvą, išvažiuoti

pasaulinio karo Klaipėdos gyventojų sąstatas susiformavo iš naujo, kadangi ankstesnių uosta
miesčio gyventojų praktiškai nebeliko. Aukštaitijos rajonuose yra palyginti nemažai sentikių.
Taigi visa tai neabejotinai turėjo įtakos atsakymams, tačiau laikotarpio, kada buvo atliekamas
tyrimas, svarba lėmė mūsų sprendimą pateikti kai kuriuos tyrimo duomenis.

3 pav.
Kaip jūs vertinate TSRS, kaip valstybės, vientisumo išsaugojimą? (procentais)

60TSRS turi būn išsaugota bet
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neketino. „58% respondentų teigė esą saugus gyvendami Lietuvoje; 21%- nesaugūs [...]. Ge
riausiai Lietuvoje jaučiasi tie rusai, kurie atvyko čia anksčiau ir gyvena Lietuvoje ilgai [...], o taip
pat tie, kurie moka lietuvių kalbą." (Ten pat, p. 9). Analizę baigsime nagrinėdami atsakymus j
klausimą: „Kaip jūs vertinate TSR5, kaip valstybės, vientisumo išsaugojimą?" (žr. 3 paveikslą).

Kaip matome, beveik pusė visų apklaustų rusų pasisakė už nepriklausomą Lietuvą, bet ke-
tvirtadalj dar viliojo buvusi imperija. Tik 5 proc. tikėjosi iš esmės pasikeitusios (j konfederaciją)
TSRS, su kuria Lietuva būtų susieta ekonomine sąjunga. Pažymėtina, kad penktadalis apklaustų
rusų buvo dar neapsisprendę. Priminsime, kad apklausa buvo atliekama po pusantrų metų nuo
Kovo 11-osios akto priėmimo, bet nuo pučo pralaimėjimo buvo praėję tik keletas savaičių. Taigi
tuo metu rusams apsispręsti nebuvo lengva. Todėl dar kartą galima akcentuoti, kad kitatau
čiams Pilietybės įstatymas buvo ypač svarbus veiksnys, atiduodant pirmenybę Lietuvai.

2.3.1993 metų vilniečių tyrimas.
Kaip minėjome, pirmąjį reprezentatyvų vilniečių tyrimą atlikome 1993 m. 1995 m. tyrimų

duomenys buvo apibendrinti monografijoje Vilniečio portretas: sociologiniai metmenys, o tau
tinių mažumų nuostatos gana plačiai aptartos E. Krukauskienės parengtose leidinio dalyse „Tau
tiniai santykiai ir vertinimai" bei ^Valstybė ir tautinis tapatumas" {Ten pat, p. 7-86). Todėl šiame
straipsnyje mes paliesime tuos aspektus, kurie yra tiesiogiai susiję su lietuvių, rusų, lenkų ir bal
tarusių požiūriu j Lietuvą. Visų pirma, tai klausimas, ką vilniečiai laiko savo Tėvyne. Teiginius įrašė
patys respondentai, todėl pateikiame būdingesnius, jau sugrupuotus atsakymus (žr. 4 paveikslą}.

Lietuvą Tėvyne laikė 9 iš 10 apklaustų lietuvių, lenkų - pusė, rusų - 4 iš 10, baltarusių -
penktadalis. 15 proc. apklaustų rusų Tėvyne įvardijo Rusiją, o 34 proc. baltarusių- Balta
rusiją. Tai rodo, kad rusai, o ypač baltarusiai, Tėvynę linkę tapatinti su gimtine - Rusija ir
Baltarusija. Dalis rusų ir baltarusių gimė Vilniuje, todėl visų pirma laikė save vilniečiais. Kaip
ne kartą minėjome, didesnės dalies lenkų ne viena karta gyvena Lietuvoje, todėl natūralu,
kad Tėvyne jie įvardijo Lietuvą. Sąlyginai didesnė apklaustų lenkų dalis Tėvyne vadino Vilnių.

4 pav.
Ką vilniečiai laiko Tėvyne? (procentais nuo tautinės grupės)
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1993 m. tyrimo duomenų analizę baigsime nagrinėdami tautinių mažumų tapatinimąsi
su svarbiais identifikacijos rodikliais (žr. 8 lentelę).

8lentelė
Vilniečių tapatinimasis su... (procentais nuo visų apklaustųjų toje tautinėje grupėje)

Lietuvių tauta
Toje pačioje teritorijoje gyvenančiais
Ta pačia kultūra, papročiais pasižyminčiais
Ta pačia kalba kalbančiais
To paties tikėjimo žmonėmis
To paties istorinio likimo žmonėmis

Skirtingų tautinių grupių tapatinimosi pobūdis buvo skirtingas. Lietuviams integrali
tapatinimosi sąvoka buvo „tauta"- lietuvių tauta; rusams ir baltarusiams- teritorija ir
bendras toje teritorijoje gyvenančių žmonių likimas; lenkams -tikėjimas ir teritorija. Tiesa,
negalima nepaminėti, kad nepaisant to, jog respondentai turėjo išreikšti savo požiūrį (taip
ar ne) j kiekvieną teiginj, gana didelė apklaustųjų dalis pasitenkindavo tik vienu ar keliais
atsakymais, todėl atsakiusiųjų skaičius j kiekvieną klausimą nėra vienodas. Todėl, norėda
mi labiau išryškinti tautinių mažumų nuostatas, pateiksime dar vieną lentelę, kur procentai
buvo skaičiuojami nuo atsakiusiųjų skaičius {žr. 9 lentelę).

9lentelė
Vilniečių tapatinimasis su... (procentais nuo atsakiusiųjų)

LietuviaiRusaiLenkai     Baltarusiai
Lietuvių tauta97313622
Toje pačioje teritorijoje gyvenančiais72939287
Ta pačia kultūra, papročiais pasižyminčiais81518046
Ta pačia kalba kalbančiais90485739
To paties tikėjimo žmonėmis71399371
To paties istorinio likimo žmonėmis80898179

Kaip matome, toks patikslinimas buvo būtinas, nes jis žymiai raiškiau atspindi Vilniaus
tautinių grupių nuostatas. Reikia pažymėti, kad beveik visi lietuviai tapatinasi su lietuvių tau
ta, o lietuvių kalbos reikšmę akcentavo devyni iš dešimties j šj klausimą atsakiusių lietuvių.
Dar labiau išryškėjo tai, kad rusams ypač svarbus tapatinimasis su gyvenamąja teritorija ir to
paties istorinio likimo žmonėmis, lenkams-tikėjimas ir teritorija, o baltarusiams-teritorija.
Lenkų ir rusų tapatinimasis su lietuvių tauta taip pat labiau matomas - beveik 4 iš 10 atsakiu
siųjų j šj klausimą lenkų, ir beveik trečdalis rusų, baltarusių kiek mažiau - kas penktas.

3. PO DVIDEŠIMTIES METŲ: 2013 METŲ VILNIEČIŲ TYRIMAS

3.1. Vilniaus tautinių mažumų statistiniai duomenys.
Dabar apžvelgsime statistinius Vilniaus rusų, lenkų, baltarusių ir žydų skaičiaus pokyčius

per pastaruosius dvidešimt metų, kad paaiškėtų, kokia buvo situacija 2013 m., mums atlie-
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Rusų sumažėjimas yra ženkliausias. Reikia pažymėti, kad rusai išvyko ne vien j Rusijos Fe
deraciją. 2004 m., Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, rusams atsivėrė keliai j Europą, tuo ne
vienas pasinaudojo. Ekonominės krizės skatino jų migraciją. Vilniuje gerokai sumažėjo mokyklų,
kuriose mokoma rusų kalba, skaičius. Aukštosiose ir profesinėse mokyklose nesteigiamos rusų
grupės. Tačiau rusų jaunimas, skirtingai nuo vyresnės kartos, gerai moka lietuvių kalbą. Aukštų
jų mokyklų grupėse rusai sudaro sąlyginai nemažą dalj studijuojančiųjų.

576,7
9,5
11,5
30,3

108,2
116,6
291,5
1989

Iš viso
Kiti
Ukrainiečiai
Baltarusiai
Lenkai
Rusai
Lietuviai

kant dar vieną vilniečių tyrimą- Tuo labiau, kad 2001 ir 2011 m. įvyko du Lietuvos gyventoj^
surašymai (žr. 10 lentelę ir 5 paveikslą).

10 lentelė
Vilniaus gyventojų skaičius pagal tautybes (tūkstančiais)

20012011
313,4338,9
75,964,0
101,488,4
21,718,9
7,05,3

22,920,1
542,3535,6

1989 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenys. (1991). Vilnius: Statistikos departamentas; Kiek
mūsų ir kokie mes? 2001 m. gyventojų surašymo duomenys. (2004). Vilnius: Statistikos departamen
tas; Lietuvos Respublikos 2011 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. (2013). Vilnius: Lietuvos
Statistikos departamentas, p. 162-163.

Per du nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius vilniečių skaičius mažėjo, tiesa, ne tokiais
tempais, kaip visa Lietuva. Tuo pat metu Vilniuje lietuvių skaičius didėjo, o rusų, lenkų, balta
rusių, ukrainiečių, žydų ir kitų tautybių gyventojų - mažėjo. Žydų nuo9,ltūkst. sumažėjo iki

2 tūkst. Po buvusios SSRS kariuomenės išvedimo iš Vilniaus išvyko nemažai rusakalbių. Rusų
procentas tapo mažesnis negu lenkų (žr. 5 pav.).

5 pav.
Vilniaus gyventojų tautinė sudėtis (procentais)
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• Ru^ai • Lenkai

Lenkų skaičius Vilniuje taip pat mažėjo, bet ne taip sparčiai, kaip rusų. Todėl lenkų dalis vir
šijo rusų dalį. Tokia pati tendencija vyrauja visoje Lietuvoje. Lenkų savimonė gana smarkiai kito,
aktyviai veikiant tautiniu pagrindu sukurtai lenkų rinkimų akcijai. Glaudus ryšys palaikomas su
kai kuriomis politinėmis jėgomis kaimyninėje Lenkijoje. Teikiama tiek materialinė, tiek ideolo
ginė pagalba. Lenkų jaunimas pranašumą teikia ne toms mokykloms, kuriose yra mokoma rusų
kalba, kaip buvo sovietiniais laikais, o lenkiškoms mokykloms. Dalis vadovėlių gaunama iš Lenki
jos. Sudaromos geros galimybės tęsti mokslą Lenkijos aukštosiose mokyklose. Siekiant vis labiau
susieti Vilniaus lenkus su Lenkija, plačiai propaguojama „lenko korta". Nors didžioji dalis Vilniaus
rajone gyvenančių lenkų dirba Vilniuje ir naudojasi sostinės infrastruktūros paslaugomis, Vil
niaus savivaldybė šios mokesčių dalies iš Vilniaus rajono savivaldybės, kurioje dominuoja lenkai
ir kuri, beje, yra pačiame Vilniaus centre, taip ir neatgauna. Nuolatinė įtampa keliama dėl pa
vardžių rašymo lenkiškais rašmenimis, nors tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Baltarusių skaičius Vilniuje taip pat sumažėjo. Tačiau baltarusių tautinei savimonei for
muotis esama palankių aplinkybių. Vilniuje veikia mokykla, kurioje mokoma balarusių kalba.
Baltarusijos prezidentui sustiprinus režimą, iš Minsko j Vilnių teko persikelti Humanitariniam
universitetui, kuris tapo svarbiu mokymo ir kultūros centru. Tiesa, dauguma studentų yra
atvykėliai iš pačios Baltarusijos.

Žydų Vilniuje beliko tik apie du tūkstančius. Kai kurios politinės jėgos tebekaltina lietuvius

prisidėjus prie holokausto. Izraelio Valstybės požiūrj j Lietuvą rodo ir tai, kad Izraelio ambasada
reziduoja Latvijos sostinėje Rygoje. Nors dar 1997 m. vizito j Izraelj metu tuometinis Lietuvos
Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas atsiprašė žydų už lietuvius, prisidėjusius
prie žydų žudynių, praeities šešėlis tebesitęsia. Antra vertus, Lietuvoje sėkmingai veikia žydų
mokykla, kurioje dėl aukštos mokymo kokybės mokosi net ir lietuviai. Dėl mažo žydų skaičiaus
2013 m. vilniečių tyrime jau nebebuvo galimybių išskirti atskiros žydų tautinės grupės.

3.2. Vilniečių požiūris į Lietuvą.
2013 m. atlikto tyrimo duomenys rodo, kad tautinių mažumų požiūris j Lietuvą kaip Tė

vynę vis dar ženkliai skiriasi nuo lietuvių požiūrio (žr. 6 paveikslą).

6 pav.
Lietuvą savo Tėvyne laiko (procentais)
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Saviidentifikacijos patikslinimui buvo pateiktas klausimų blokas apie tapati n imasi
(žr. 11 lentelę).

Lietuviai visų pirma tapatinasi su tauta, rusams identifikacijos pagrindas yra kalba, o
lenkams - toje teritorijoje gyvenantys žmonės. Didesnei daliai apklaustų lietuvių dar svar
bu yra kalba ir toje teritorijoje gyvenantys žmonės. Rusai taip pat dažniau išskiria toje te
ritorijoje gyvenančius žmones. Vilniaus lenkai labiau nei rusai ir lietuviai akcentuoja to
paties tikėjimo ir to paties istorinio likimo svarbą. Taigi lenkams Vilniuje, kaip ir lenkams
Lenkijoje, katalikybė yra reikšmingas saviidentifikacijos rodiklis. Kartu vilniečiams lenkams
Vilniaus kraštas yra svarbus tapatinimosi pagrindas. Vilniaus rusams religija nėra tokia
veiksminga: ateizacijos dešimtmečiai sovietmečiu juos yra paveikę labiausiai. Beje, būtina
pažymėti, kad pildant anketą klausimai nebuvo praleidžiami, todėl tikslinimo, kaip 1993 m.
duomenims, neprireikė.

7 pav.

79
76
71
91
75

lenkai

11 lentelė

41
78
52
74
55
usal

Lietuvos valstybinių švenčių šventimas (procentais)

Ar Jūs tapatinatės su... (procentais)

Lietuviai
Lietuvių tauta94
Toje teritorijoje gyvenančiais65
Ta pačia kultūra, papročiais pasižyminčiais83
Ta pačia kalba kalbančiais84
To paties tikėjimo žmonėmis62
To paties istorinio likimo žmonėmis63

Devyni iš dešimties apklaustų lietuvių Tėvyne laiko Lietuvą, o rusai - tik šeši iš dešim
ties. Tiesa, dalis vilniečių Tėvyne įvardijo patį Vilnių: 3 proc. lietuvių, 9 proc. rusų ir 6 proc.
lenkų. 6 proc. apklaustų rusų Tėvyne laiko Rusiją, o nostalgiją TSRS jaučia 4 proc. Dalis vil
niečių tėvynės sąvoką tapatino su gimtine - tai Šiauliai, Panevėžys, Švenčionėliai, Zarasai,

Raseiniai ir t. t. Keletas vilniečių Tėvyne įvardijo Baltarusiją, Ukrainą, Armėniją, Saremo
salą Estijoje.
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Kaip Jūs vertinate lenkų kortą, kurią Lietuvos piliečiams
siūlo Lenkijos valstybė? (procentais)

9 pav.

Nors ir ne visi, bet didesnė dalis tiek lietuvių, tiek lenkų švenčia Lietuvos valstybines
šventes, rusų - mažiau nei pusė.

Ženkliai skiriasi lietuvių ir rusų požiūris j tai, ką simbolizuoja atstatomi Lietuvos valdovų
rūmai Vilniuje (žr. 8 paveikslą). Valdovų rūmus Vilniuje kaip Lietuvos valstybingumo simbolj
dažniau akcentavo apklausti lenkai. Tačiau jiems mažiau priimtinas rūmų kaip LDK galybės
įvaizdis, kaip, beje, ir lietuviams. Antra vertus, Valdovų rūmų Vilniuje vertinimus galėjo pa
veikti ir ne visuomet palanki žiniasklaidos jtaka.

Analizę baigsime „lenkų kortos" vertinimu. Žinoma, tai labiausiai politizuotas klausimas,
bet jis reikšmingas siekiant nustatyti požiūrj į Lietuvą (žr. 9 paveikslą).

. Gi L

Ką simbolizuoja atstatomi Valdovų rūmai Vilniuje? (procentais)
8 pav.

Apie vilniečių požiūrį į Lietuvą tam tikru aspektu galime spręsti iš atsakymų j klausimą,
ar jie švenčia valstybines šventes: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dieną (žr. 7 paveikslą).
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Kaip matome, nuomonės gerokai išsiskyrė: lietuviai „lenkų kortos" atžvilgiu daugiausia
nusiteikę kritiškai, o pusė apklaustų lenkų ją jau turi (keli apklaustieji lenkai tai patvirtino,
įtraukdami savo vertinimą į poziciją „Kita"), kiti nori ją turėti. Pusė apklaustų rusų nežino
apie tokią kortą arba jiems tai nėra svarbu (tai rodo atsakymo „Kita" iššifravimas). Vis dėl
to, kas trečias apklaustas lenkas „lenkų kortą" vertino neigiamai. Aišku, kiekviena valstybė
privalo rūpintis savo tautiečias, gyvenančiais už jos ribų. Pastaruoju metu tai akcentuoja ir
Lietuvos vyriausybė. Kita vertus, toks dėmesys neturi skatinti kišimosi į svetimos valstybės
piliečių identiteto formavimo reikalus.

Jau minėto ENRI-East tyrimo metu vienam iš Šio straipsnio autorių teko lankytis
lenkų kalba mokomoje mokykloje. Vyko ketvirtokų mokslo metų pabaigtuvės. Moky
toja, tėvai ir vaikai sugiedojo Lenkijos himną. Paklausus, ar jie moka Lietuvos himną,
ketvirtokai atsakė, kad dar ne, nes jj mokysis vyresnėse klasėse. Žinoma, lenkų tauti

nio identiteto ugdymas yra neginčytinos svarbos dalykas, tačiau ne Tėvynės perkėlimo
sąskaita.

Sukoreliavus tautybę^ „lenkų kortos" turėjimą ar neturėjimą ir Tėvynės sampratą mato
me, kad keturi iš dešimties apklaustų lenkų, savo Tėvyne laikančių Lietuvą, turi arba norį tu
rėti „lenkų kortą", maždaug trečdalis - yra prieš „lenkų kortą", o dar trečdaliui tai nėra svarbu
arba apie tai negalvojama. Taigi vienareikšmio vertinimo nėra.

4. 1993 IR 2013 METŲ VILNIEČIŲ
TYRIMŲ DUOMENŲ PALYGINIMAS

Pakartotiniai tyrimai sudaro galimybę palyginti, išryškinant pokyčius. Vilniečių tyrimai
leidžia tai padaryti. Pirmiausiai pateiksime, kaip kito tautinių mažumų požiūris j Tėvynę -
Lietuvą (žr. 10 paveikslą).

10 pav.
Tėvynė Lietuva (procentais nuo tautinės grupės)
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Tendencija akivaizdi - per dvidešimt metų save identifikuojančių su Lietuva rusų ir ypač
lenkų skaičius ryškiai padaugėjo- šeši iš dešimties apklaustų rusų ir aštuoni iš dešimties
lenkų į atvirą klausimą „Ką Jūs laikote savo Tėvyne?" atsakė: „Lietuvą".

Jvyko pokyčių ir vertinant identifikacijos rodiklius (žr. 12 lentelę).
Kadangi šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriame Vilniaus tautinių mažumų požiū

rio į Lietuvą nagrinėjimui, svarbu pažymėti, kad per dvidešimt metų, praėjusių nuo ankstesnio
tyrimo, su lietuvių tauta ėmė tapatintis gerokai didesnis procentas apklaustų rusų ir lenkų. Lie
tuviams prioritetas išliko tapatinimasis su lietuvių tauta ir žmonėmis, pasižymintiems ta pačia
kultūra ir papročiais, bet kitų tapatinamosi rodiklių svarba sumažėjo, taip pat ir kalbos svarba.
Galima daryti prielaidą, kad, lietuvių kalbai tapus pagrindine kasdienio bendravimo kalba, tai
tampa tartum savaime suprantama. Didžiausi pokyčiai jvyko lietuvių tapatinimosi su to paties
istorinio likimo žmonėmis vertinime - jo reikšmė gerokai sumenko. Matyt, šis rodiklis yra svar
besnis istorinių išbandymų laikais, kaip buvo „dainuojančios revoliucijos" laikais.

Rusų kalbai praradus ankstesnį prioritetą bendraujant Vilniuje, jos svarba rusams žen
kliai išaugo. Tačiau labai sumažėjo tapatinimasis su toje pačioje teritorijoje gyvenančiais ir
to paties istorinio likimo žmonėmis. Matyt, pasaulio globalėjimas, migracijos procesų in
tensyvėjimas, Lietuvos įstojimas j Europos Sąjungą ir sienų atsivėrimas menkina gyvenamo
sios teritorijos reikšmę. Kita vertus, rusų jaunimui, gerai mokančiam lietuvių ir anglų kalbas,
orientuotam j šiuolaikinj pasaulį, sovietinė istorinė praeitis turi vis mažesnę reikšmę.

Apklaustiems Vilniaus lenkams, bėjau minėto pokyčio požiūryje į lietuvių tautą, būdingas
ryškus lenkų kalbos reikšmės akcentavimas ir tapatinimosi su to paties tikėjimo žmonėmis
reikšmės mažėjimas. Tam įtakos galėjo turėti tiek sekuliarizacijos procesai, tiek, atvirkščiai,
religijos prieinamumas, kai tikėjimas buvo vienas iš pasipriešinimo komunistiniam režimui
būdų ir telkė lenkų tautą.

APIBENDRINIMAS

Per dvidešimt metų, praėjusių nuo 1993 m. vilniečių tyrimo, ženkliai pakito Vilniaus gy
ventojų tautinė sudėtis. Išaugus lietuvių skaičiui ir jų procentui, tautinė? mažumos mažėjo
tiek skaičiumi, tiek procentine gyventojų dalimi. Kita vertus, lenkų skaičius ir procentinė jų
dalis viršijo rusų skaičių.

80
79
76

71
91
75

Lenkai
2013 m.

12 lentelė

81
93
57

80
92
36

Lenkai
1993 m.

66
41
78

52
77
55

Rusai
2013 m.

89
39
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93
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Rusai
1993 m.

63
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Lietuviai
2013 m.

To paties istorinio likimo žmonėmis     80
71
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Lietuviai
1993 m.

To p^ti^s tikėjimo žmonėmis
Ta pačia kalba kalbančiais
žyminčiais

Ta pačia kultūra, papročiais pasi

Toje teritorijoje gyvenančiais
Lietuvių tauta

Identifikacija su...( procentais)
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Tautinių mažumų savimonėje įvyko ryškus pokyčiai. Jaunoji karta žymiai geriau moka
valstybinę lietuvių kalb^, jie nesisaisto su sovietine praeitimi. Tai viena iš priežasčių, kodėl vis
daugiau rusų bei lenkų Lietuvą įvardija savo Tėvyne ir tapatinasi su lietuvių tauta.

Vilniaus tautinės mažumos - lenkai, rusai, baltarusiai - vis didesnį dėmes] skiria ir savo tau
tų kalboms. Lietuvių kalbai tapus ne tik valstybine bet ir kasdienio gyvenimo kalba, o rusų kal
bai praradus valstybinės kalbos statusą, toks dėmesys savajai kalbai yra svarbus ugdant tautinę
kultūrą. Kita vertus, kai kurių Lietuvos lenkų politikų siekiai perorientuoti jaunimą j Lenkijos,
kaip tikrosios Tėvynės, sampratą menkina gimtosios žemės reikšmę, išvietina jaunimą, skatina
migracines nuostatas. Tenka konstatuoti vis didėjančią dezorganizuojančią tokių veikėjų veiklą
lenkų kalba mokomosiose mokyklose, o tai tiesiogiai kenkia Lietuvos piliečių ugdymui.
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ARVYDAS VIRGILIJUS MATULIONIS, EDUARDAS KĘSTUTIS SVIKLAS

ATTITUDES OF VILNIUS ETHNIC MINORITIES TOVVARDS LITHUANIA
S u m mary

The article analyzes attitudes of ethnic minorities of Vilnius tovvards Lithuania. Article
starts with development and description of ethnic minorities. Russian, Polish, Belarusian and
Jevvish communities are described through features, important to their identity. It is impor-
tant to notice that the minorities have distinctive features, divide them both from the titular
Lithuanian nation and from the other ethnic communities. Before the Restoration of Lithu-
anian Independence their attitudes towards Lithuania significantly differed from the Lithu-
anians that were struggling for Lithuanian independence. After the Restoration of Lithuanian
Republic attitudes of ethnic minorities were changing constantly. Within tvventy years since
the research of Vilnius inhabitants in 1993, Vilnius population significantly changed its ethnic
composition. The increase of the number and percentage of Lithuanians means decrease of
ethnic minorities in both the number and percentage of the population. On the other hand,
Polish number and percentage exceeded the Russian one. There were significant changes
in consciousness of minorities. The younger generations have much better knowledge of
the official Lithuanian language; they are not linked with the Soviet past. This is one of the
factors that more Russians and Poles name Lithuania their Motherland; identify themselves
with the Lithuanian nation. Ethnic minorities of Vilnius- Poles, Russians, Belarusians-devote
increasing attention to their languages too. While Russian language lošt its status as natio-
nal language and Lithuanian language became both statė and everyday language, focus of
ethnic minorities on their own languages became an important aspect of national cultural
development.

Keywords: Lithuania, Vilnius, ethnic minority, identity, identification.
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6 Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuojam^ projektą „Vilniečių kultūrinis tapatumas ir jo
raida, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę" (VAT-56/2012).

Dainuojamasis folkloras kaip vilniečių
etnokultūrinės raiškos būdas

INIJATRINKŪNIENĖ
Lietuvos socialinių tyrimų centras, A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius

EI. paštas inija@romuva.lt

Dainuojamoji tradicija lietuvių kultūroje turi tvirtą kultūrinį pagrindą. Ir nežiūrint jos
pastovaus nykimo, sociologiniai tyrimai rodo dainuojamosios tradicijos svarbą Šiuolaikinė
je miesto kultūrinėje erdvėje. Vilniečių dainuojamosios tradicijos tvermei būdingi tie patys
dėsningumai kaip ir bendrajai etninės kultūros raidai ir raiškai. Jos intensyvumas ir trukmė
tiesiogiai susiję su bendruomeniškojo ir apeiginio/emocinio konteksto aktyvumu. Straips
nyje6 pateikti tyrimo rezultatai parodė įvairių tautybių vilniečių dainuojamojo folkloro raiš
kos ypatumus. Jie atskleidė vilniečių lietuvių intensyvesnę dainuojamojo folkloro raišką nei
kitataučių. Nustatyta, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais, tautinės ir etnokultūrinės
identifikacijų tendencijos tarp lietuvių ir nelietuvių nesutapo. Lietuvių ji gana vieninga - pa
sivadinę lietuviais pažymėdavo ir lietuviškas dainas. Kitų tautybių respondentai - ir lenkai, ir
rusai - tarp mėgstamiausių parašydavo ne tik savos tautos, bet ir lietuviškų dainų.

Ekspertinis vilniečių tapatumo tyrimas patvirtino jau prieš dvidešimt metų nustatytus
kitataučių vilniečių dainuojamąja tradicija grindžiamus tapatybių netolygumus.

Raktažodžiai: Dainuojamasis folkloras, etnokultūrinė raiška, etninė kultūra.

JVADAS

Šio straipsnio tikslas - ištirti ir pateikti vilniečių dainuojamojo folkloro raiškos ypatumus,
remiantis reprezentatyviu sociologiniu tyrimu, atliktu Vilniuje 1993 m. ir kokybiniu vilniečių
tyrimu, atliktu 2013 m. pradžioje.

Dainuojamojo folkloro raiškos ypatumai nėra labai plačiai nagrinėti. Dažniausiai jie sie
jami su jų kaimiška prigimtimi ir yra analizuojami tradicinės valstietiškos gyvensenos kon
tekstuose. Miestiškasis gyvenimas turi savo raidos ypatumus, daugeliu atveju priešingus
kaimiškajai tradicijai. Tik pastaraisiais metais randasi idėjų ir jų įgyvendintojų, kurie kuria
gyvenimą mieste grįsdami ne atskirtimi ir individualizmu, o bendruomenės ir bendruome
niško gyvenimo pagrindu - (bendruomeninės ekologinių daržovių mieste auginimo idėjos),
kuomet agrarinės kultūros įvairovė pritaikoma miesto sąlygoms.

Nagrinėjant dainuojamąjį folklorą, reikia pažymėti, kad tai yra mūsų etnokultūrinės tra
dicijos dalis. O etninė kultūra - visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą perduodama
ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei
savimonę ir etnografinių regionų savitumą. Etninė kultūra sudaro tautinio tapatumo dalį,
pagrindą. Etninė kultūra plačiąja prasme - kalba, tarmės, pasaulėžiūra, kasdienis gyvenimas,
materialioji ir nematerialioji kultūra. Kaime jos daugiau, mieste mažiau. Tačiau jos svarba
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formuojant tautinj tapatumą nemenksta, nes ji sudaro tą „kažką", tą ypatingą savitumą,
tą neapčiuopiamą skirtumą, kuo mes skiriamės nuo kitų tautybių. Skirtume materialias ir
dvasines jos raiškos formas. Jos dėmenų analizė nustatant tautinio tapatumo identifikacijas
svarbi, nes tai sudaro tautinio tapatumo pagrindą - kalbą, papročius, dainas.

Tyrinėdami miestiečių etnokultūrinės raiškos formas, susiduriame su metodologiniais iš
šūkiais, kai ryškėja prieštaravimas tarp etninės kultūros poreikio (kaip atsvaros globalizacijos
procesams) ir jos praktinės raiškos formų, kurių gyvavimas miesto sąlygomis yra problemiš
kas ir pasireiškia neatitikimu tarp agrarinės etninės kultūros prigimties ir dabartinių mies
tiškų jos gyvavimo formų. Vilniečių kultūrinio tapatumo tyrimas sudarė galimybę įvertinti
etninės kultūros kaip tautinio tapatumo pagrindo reikšmę. Siekdami tai pagrįsti, remsimės
bendraisiais etnokultūrinės tradicijos tvermės dėsningumais, kuriuos atskleidė etninės kul
tūros tyrinėtojai.

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad etninės kultūros raiškos ir stabilumo pagrindas yra ben
druomeniškumas- šeimos, giminės kaimiškoji tradicija. Mažėjant ir nykstant žmogiškajam
bendravimui, susijusiam su konkrečia, gimininiais ir lokaliais ryšiais susaistyta bendruome
ne, mažėja ir nyksta etnokultūrinė tradicija (Trinkūnienė, 2007, p. 12-22). Tad ir dainuoja
mojo folkloro aukso amžius neabejotinai sietinas su išvardytų bendruomenių stabilumu ir
gyvybingumu.

Apžvelgdami dainuojamosios tradicijos raiškos intensyvumą laike ir erdvėje, pagal is
torinius ir folkloro šaltinius matytume, kad, tiek laiko, tiek erdvės požiūriu, dainuojamoji
tradicija traukėsi, mažėjo ir nyko. Dar prieš šimtą metų dainavimas dirbant žemės ūkio ir
namų apyvokos darbus atrodė savaime suprantamas dalykas. Ilgainiui besicivilizuojanti ir
modernėjanti visuomenė palaipsniui atsisakė visuotinai priimto raiškos būdo.

Kaip ir visas etninės kultūros paveldas, taip ir dainuojamoji tautosaka stipriausiai reiškėsi
ir ilgiausiai išliko ten, kur jos raišką stiprino sakraliniai ir apeiginiai veiksmai. Tai vyko svar
biausiais žmogaus ir bendruomenės gyvenimo momentais, kurių reikšmingiausias - vestu
vinės apeigos. Tai atsispindi ir išlikusio dainuojamojo folkloro gausa - lietuvių liaudies dainų
dainyno penki tomai skirti vien vestuvinėms dainoms, juose pateiktos 2605 dainos [Lietuvių
liaudies dainynas. Vestuvinės dainos, 1983, 1988, 1989, 1994, 1996). Taigi, apeiginiai, sa
kraliniai veiksmai yra ta terpė, kurioje plėtojosi ir tarpo taip pat ir dainuojamasis folkloras:
„Glaudus folkloro ryšys su apeiginiu kontekstu garantavo jo stabilumą. įsitvirtindavo tik tie
kūriniai, kurie prigydavo žmonių atmintyje, atitikdavo bendrą apeiginį kontekstą, užsitarnau
davo būti kartojami ir tik per pasikartojimus saugomi." (Ivanauskaitė, 2003, p. 17).

Glaudus apeigos ir folkloro ryšys sykiu reiškė ir atvirkštinį veiksmą - nykstant apeigoms,
nyko ir jas užpildantis, su jomis tiesiogiai susijęs turinys -žodinė ir dainuojamoji tautosaka;
„Tik ryšių su sakralumu nutrūkimas sudarė sąlygas esminiams folkloro pokyčiams, paska
tino folkloro perėjimą į pramogos bei estetinių poreikių realizavimo sritis." (Ivanauskaitė,
2003, p. 17).

Taigi, dainuojamosios tradicijos tvermei turėjo įtakos du pagrindiniai veiksniai: bendruo
menės buvimas ir apeiginio konteksto arba sakralaus religinio išgyvenimo buvimas. Nykstant
bendruomenėms ir desakralizuojantis visuomenei, pamažu nyko ir traukėsi dainuojamoji
tradicija. Dainuojamosios tradicijos traukimasis vyko palaipsniui ir tokia seka: bendruome
nės - Šeimos - individuali dainavimo tradicija.
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Minėti dėsningumai nėra išskirtinis lietuviškas fenomenas. Latvių mokslininkai, tyrinė
dami šių laikų dainuojamąj^ tradiciją, siekia intepretuoti patį dainavimo fenomeną ir paaiš
kinti jo reikšmę dabartinio gyvenimo kontekstuose. Štai religijotyrininke Svetlana Ryžakova,
tyrinėjusi šventumo sampratą latvių tautosakoje ir pasaulėžiūroje, daug dėmesio skiria dai
nuojamojo folkloro raiškai. Pateikiame ištrauką iš tyrimo medžiagos apibendrinimo: „Taigi ir
pati daina, ir dainavimas šiuolaikinėje masinėje latvių liaudies sąmonėje priskiriama šven
tumo ir išaukštinimo kategorijai, atlieka etnointegruojančiąją, gnoseologinę, akseologinę,
etinę ir estetinę funkcijas." (Ryžakova, 2012, p. 231).

S. Ryžakovos straipsnio išvados grindžiamos ne tik istorine ir religijotyrine folkloro me
džiagos, bet ir gyvosios šiuolaikinės folkloro raiškos analize. Autorė remiasi ilgą istoriją turin
čia latvių dainų švenčių tradicija. Čia reikėtų priminti, kad ir latvių, ir lietuvių dainų švenčių
tradicijos įtrauktos j UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo są
rašą. Atrodo, kad mus su latviais sieja ne tik bendros kalbinės šaknys, bet ir panašiu būdu ak
tualizuojamas dvasinis paveldas, kurio stipriausia išraiška - dainuojamasis folkloras. Dainos
ir dainavimo svarbą patvirtina ir mūsų 2013 m.ekspertinio tyrimo duomenys. Vilniuje gimusi
26 metų lietuvė, atsakydama į anketos klausimus apie dainas parašė:

Dainavimas - tai mano gyvenimas, dainuoji - vadinasi esi sveika ir gyva, svarbus tiek
fiziškai tiek dvasiškai, jei nedainuočiau bučiau visai kitas žmogus, primena močiutę - būna
gera. Gera, kad iš manęs eina žodis, garsas.

Šis pasisakymas atskleidžia, kad santykis su daina turi ypatingą - emocinį pagrindą. Taigi,
dainuojamosios tradicijos gyvavimui taip pat turėtų būti tinkamos sąlygos, kurios įkvėptų
atitinkamai emocinei raiškai. Nes daina - tai dvasinės, emocinės raiškos būdas.

1993 m., nepriklausomybės pradžioje, Vilniaus mieste atliktas tyrimas atskleidė įvairių
tautybių vilniečių dainuojamojo folkloro ypatumus. Tyrinėdami miestiškąją dainuojamojo
folkloro raišką, pirmiausia kreipėme dėmesį j asmeninį tiriamųjų santykį su tradicija. Res
pondentams buvo pateikti du klausimai apie liaudies dainas. Buvo prašoma parašyti trijų
mėgstamiausių savo tautos liaudies dainų pirmąsias eilutes. Be to, kitataučių prašėme nuro
dyti pirmąsias eilutes lietuvių liaudies dainų, kurias jie moka.

Tyrimas atskleidė įdomų folklorinių preferencijų paveikslą. Nustatyta, kad tirtuoju lai
kotarpiu, pirmaisiais nepriklausomybės metais, tautinės ir etnokultūrinės identifikacijų ten
dencijos tarp lietuvių ir nelietuvių nesutapo. Lietuvių ji gana vieninga - pasivadinę lietuviais
pažymėdavo ir lietuviškas dainas. Kitų tautybių respondentai - ir lenkai, ir rusai -tarp mėgs
tamiausių parašydavo ne tik savos tautos, bet ir lietuviškų dainų {Vilniečio portretas: socio
loginiai metmenys, 1995, p. 125-131).

Prieš dvidešimt metų atlikto vilniečių tyrimo duomenys rodo, kad lietuviai pralenkia
kitų tautybių apklaustuosius ir nurodytų dainų skaičiumi. Liaudies dainas nurodė 79 proc.
lietuvių, 55 proc. rusų ir 47 proc. lenkų. Ką rodo šie skaičiai? Jie atskleidžia kelis dalykus.
Pirmiausia, tai parodo dainuojamosios tradicijos gyvybingumą: kuo didesnis liaudies dainas
nurodžiusiųjų skaičius, tuo labiau tikėtina, kad ta tradicija yra gyva, kad tos dainos ne tik
egzistuoja žmonių atmintyje, bet ir yra naudojamos. Antra, nurodžiusiųjų liaudies dainas
skaičius parodo respondentų vertybinį santykį su liaudies dainomis. Čia reikėtų priminti, kad
klausimo formuluotėje buvo prašoma pažymėti „mėgstamiausių dainų pirmąsias eilutes".
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Vilniečių mėgstamos dainos 1993 m. (procentais)
1 pav.

Taigi, kuo daugiau ir dažniau dainų nurodoma, tuo tas santykis pozityvesnis. Dainų mokė
jimas parodo santykį su tradicija ir dainuojamojo folkloro svarbą asmens ir bendruomenės
gyvenime. Kaip rodo tyrimo duomenys, vilniečių lietuvių santykis su dainuojamuoju folkloru
gerokai pozityvesnis nei kitataučių- lenkų ir rusų. Vien tik palyginę schemos duomenis ma
tome, kad populiarių liaudies dainų mokėjimu lietuviai du kartus lenkia lenkus. Rusai užima
tarpinę padėtį, tačiau jie taip pat žymiai rečiau parašydavo dainas nei lietuviai.

Kas lemia tokius ryškius skirtumus tarp tautybių ir kaip tai reikėtų paaiškinti? Santykio su
dainuojamąja tradicija pobūdis gali būti nulemtas daugelio aplinkybių. Pirmiausia - liaudies
dainos funkcijų ir jos vaidmens tiriamuoju laikotarpiu ypatumų. Antra, gyvenamosios vietos
specifikos.

Liaudies dainos funkcijos tradicinėse bendruomenėse ir moderniose miesto bendruo
menėse skiriasi. Tradicinėse bendruomenėse dainavimas buvo integrali gyvensenos dalis,
neatskiriamas tiek kasdienio gyvenimo, tiek švenčių atributas. Dainavimas, kaip ir kalbėji
mas, buvo natūralus asmens ir bendruomenės raiškos būdas. Visuomenei modernėjant, kei
čiantis gyvensenos ir darbų pobūdžiui, keitėsi ir santykis su dainuojamąja tradicija. Ji menko,
nykstant tradiciniams kaimo darbams, papročiams, keičiantis gyvenimo būdui. Kalendorinis
metų ratas jau ne tiek veikė gyvenseną, vis mažiau priklausomą nuo žemės ūkio darbų ciklo.
Tačiau didžiausią jtaką dainuojamosios tradicijos raidai, kaip jau buvo minėta, turėjo ben
druomenių ir sakralinės gyvensenos nykimas.

Dainuojamasis folkloras - tai dalis tradicijos, galima sakyti, tik nedidelė dalis. Tačiau ši
dalis yra ypatinga, kadangi joje užkoduotas stiprus emocinis ryšys, išreikštas teksto ir melo
dijos dermėmis, susietas su konkrečios vietovės gamtiniais ypatumais. Gyvenimas nutolus
nuo folkloro gimimo vietos, nuo šaltinio- kaimo arba konkrečios gyvenamosios vietovės ir
nuo bendruomenės - skatina folkloro bei dainuojamosios tautosakos nykimą. Jo gyvavimui
ir tąsai reikalingos tapačios sąlygos arba turi susidaryti prigimtinėms artimos sąlygos. Tokias
sąlygas sukurti gali tik bendruomenės. Atgimimo metu susirinkę žmonės sudarė tą bendruo
menę, kuri turėjo atlaikyti tautai iškilusius iššūkius, susitelkti, rodydama vienybę, stiprybę ir
pasitikėjimą. Ir tam padėjo liaudies dainos. Būtent lietuviškos dainos sujungė budinčiuosius
prie laužų, prie Parlamento ir išsiliejo ypatinga jėga per visaliaudinius mitingus.
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Kalbant apie kitų tautybių - rusų ir lenkų - dainuojamojo folkloro specifiką, reikia pažy
mėti, kad jų santykio su dainuojamąja tautosaka ypatumus taip pat lemia tie patys veiksniai.
Didesnj nutautimą ir gyvosios etninės raiškos nykimą sąlygoja gyvenimas kitoje kalbinėje
aplinkoje. Jei gyvenama nesutelktoje bendruomenėje, tuomet ir kalbos, ir kitų etninę speci
fiką palaikančių elementų išlaikymas mažėja. Tai rodo išeivių tyrimai.

Apklausos, atliktos 1993 m., duomenų kiekybinė ir turinio analizė atskleidė tipiškus vil
niečių mėgstamų dainų pasiskirstymus (žr. 1 paveikslą). Paveiksle pateiktas dainų paskirsty
mas paremtas vilniečių parašytų dainų turinio analize. Dainos, remiantis jų pavadinimais,
suskirstytos pagal jų santykį su tradicija - senumą ir autoryst^. Tokiu pagrindu išskirtos ke
turios dainų grupės. Pirmąją sudarytų autentiškos liaudies dainos, - pagal teksto ir melodi
jos struktūrą etninės kultūros specialistų nuomone, priskirtinos senajam lietuvių folkloro
sluoksniui. Antrąją grupę sudarė daugiausia XX a. liaudies kūrybos dainos, populiarios už
stalių ir bendrų pasibuvimų dainos. Trečiajai grupei priskyrėme autorinės kūrybos dainas^ iš
populiarintas medijų ir virtusias liaudies dainomis. Ketvirtai grupei priskirtos sovietinių laikų
karinės-patriotinės tematikos kūriniai, tarp jų ir sovietiniai TSRS bei LTSR himnai.

Duomenų pasiskirstymas procentais rodo, kad visų tautybių vilniečiai dažniausiai nuro
dydavo dainas, kurias priskyrėme populiarių liaudies dainų grupei. Tai dainos, išpopuliarėju
sios tarpukario ir pokario metais, nesudėtingų melodijų, kartais autorinės kūrybos, tapusios
liaudies dainomis. Pateiksime tokių dainų pavyzdžių: „Atskrend sakalėlis per žalią girelę",
„Augo girioj ąžuolėlis", „Ant kalno mūrai". Šiai dainų grupei priskirtini ir žinomų autorių kū

riniai, virtę patriotinėmis liaudies dainomis. Tai būtų Maironio žodžiais sukurtos dainos „Už
Raseinių ant Dubysos", „Kur bėga Šešupė". Populiariųjų dainų sluoksniui priskirtume ir trem

tinių dainas. Tiek apie lietuvišką populiariųjų liaudies dainų sluoksnį.
2013 m. ekspertinis tyrimas, atliktas praėjus dvidešimčiai metų nuo aprašyto nepriklau

somybės metų tyrimo, leidžia palyginti ir paanalizuoti skirtumus ar panašumus vilniečių dai
nuojamojoje etninės kultūros raiškoje, nulemtus laikotarpio pokyčių. Šio tyrimo medžiaga
rodo, kad, kaip ir ankstesniame tyrime, vyrauja populiariosios vėlyvos kilmės dainos. Per
dvidešimtmetį mažai keitėsi jų sudėtis. Tolesnis kiekybinis tyrimas turėtų atskleisti konkre
tesnius skaičius ir įvardyti tendencijas, bet jau dabar galime išskirti populiariausias dainas.
Ekspertinio tyrimo duomenys rodo, kad daina „Ant kalno mūrai" patenka tarp dažniausiai
minimų. Ją mini ir lietuviai, ir kitataučiai - lenkai, rusai ir kitų tautybių respondentai. Kai ku
rių etnologų nuomone, tai vėlyva daina, kurios melodija ir turinio pagrindinė linija kildinama
iš lenkiškosios „Ant kalno mūrai, joja mozūrai". „Ši daina atkeliavo iš bendros Lietuvos-Lenki
jos valstybės laikų ir yra apie Mozūrijos krašto raitelius", - tvirtina etnologe Gražina Kadžytė
(Pileckas,2008).

Minėta daina, skambėjusi atgimimo metais, savo aktualumo nepraranda iki šiol. Krepši
nio aistruoliai palaiko jos gyvybingumą. Manytume, kad ši daina atspindi lietuvių kovingojo
patriotizmo poreikj. Aktyvi melodija ir jojančių lietuvaičių įvaizdis sudaro prielaidas taip ma
nyti. Antra vertus, reikėtų prisiminti pastaruoju metu populiarėjančią tendenciją krepšiniui
priskirti antrosios lietuvių religijos bruožų (Beresnevičius, 2004, p. 2). Tai patvirtintų išvadas,
kad dainuojamasis paveldas aktyvizuojamas apeigiškai - sakralinėse erdvėse bei laikuose ir
sietinas su bendruomeniškumu.
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Lenkų tautybės vilniečių pažymėtos populiarios dainos - tai lenkų liaudies dainos, iš ku
rių dažniausiai minėtos „Pšibyli ulanie pod okienko", „O muj rozmarinie". Šiai dainų grupei

priskirtini ir lenkiški maršai, šlageriai, tautinės dainos.
Populiariausios rusų tautybės vilniečių dainos- „Kalinka", „Riabina", „Vo pole beriozka

stojala", „Po Donu guliajet".
Dėl nedidelės ekspertinio tyrimo imties sunku palyginti tautinių mažumų dainuojamojo

folkloro raidos tendencijas, jas turėtų atskleisti kiekybinio tyrimo duomenys.
Populiariąsias liaudies dainas dažniausiai nurodydavo visų apklaustų tautybių respon

dentai. Tačiau skiriasi atsakiusiųjų, tas dainas nurodžiusiųjų kiekis. Paprašyti parašyti savo
mėgstamiausių liaudies dainų eilutes jas parašydavo beveik dvigubai daugiau lietuvių
(71 proc.) nei rusų (40 proc.) ir lenkų (36 proc.).

Iš to galėtume daryti išvadą, kad lietuvių šiuolaikinė dainuojamoji tradicija gerokai pra
noksta tautinių mažumų dainuojamojo folkloro raišką. Be to, reikėtų pažymėti, kad minėtu
laikotarpiu - atgimimo metais - dainuojamajai tradicijai susidarė palankios raiškos galimy
bės ir liaudies dainos tapo tautinės vienybės, pasipriešinimo sovietiniam valdymui emoci
ne išraiška. Tokj apibendrinimą galima būtų padaryti remiantis dviem šaltiniais. Pirmiausia
etnokultūrinio sąjūdžio, kurį sudarė žygeiviai, ramuviečiai ir folkloro ansambliai, veikla sovie
tiniais metais. Tą pabrėžė monografijos Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos
galia autoriai, iškeldami etnokultūrinį, folklorinį sąjūdį kaip vieną iš savaimios visuomenės,
pagrįstos bendromis idėjomis ir bendravimu, sudėtinių dalių, sukūrusį sąlygas Lietuvos at
gimimui ir nepriklausomybei: „Visus tris etnokultūrinio sąjūdžio dėmenis-žygeivius, ramu-
viečius, folklorininkus siejo tam tikros simbolinės praktikos ir neįvardijamas, bet akivaizdus
opozicinis santykis su sovietine realybe [...]. Viena iš svarbiausių tokių praktikų buvo liaudies
dainų dainavimas." (Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, 2011, p. 48).

Studijoje pažymima, kad „pagal dalyvių skaičių, išplėtotą struktūrą ir galingą mobilizuo
jamąjį potencialą etnokultūrinį sąjūdį pagrįstai galima laikyti vienu plačiausių ir reikšmin
giausių (jei ne pačiu reikšmingiausiu) savaimios visuomenės sovietinėje Lietuvoje dėmenų"
(Ten pat, p. 50).

Taigi, „dainuojanti revoliucija" buvo pusiau legalios etnokultūrinio sąjūdžio veiklos išda
va, ir dainuojamojo folkloro intensyvi raiška atgimimo metais buvo ne atsitiktinis, o dėsnin
gas reiškinys. Prieš dvidešimtmetį atlikto vilniečių tapatumo tyrimo medžiaga atskleidė skir
tumus tarp deklaruojamo ir esamo arba aktualaus tautinio tapatumo. Tokį neatitikimą rodė
ir skirtumas tarp pase užrašytos tautybės ir deklaruotosios. Pagal paso duomenis, 22 proc.
lenkų, 14 proc. rusų ir 13 proc. baltarusių vilniečių tapatinasi su lietuvių tauta (Vilniečio por
tretas: sociologiniai metmenys, 1995, p. 59).

Išanalizavus parašytų savo tautos mėgstamų dainų turinį, taip pat buvo nustatyti ne
atitikimai tarp pase pažymėtos tautybės ir dainuojamojo folkloro „tautybės". Tokie neati
tikimai būdingi nelietuvių tautybės vilniečiams: 12 proc. vilniečių lenkų kaip savas nurodė
kitų tautų— lietuvių, rusų, baltarusių dainas. Rusų, nurodžiusių kitos tautybės dainas kaip
savas, - mažiau - 7 proc.

Dainų turinio analizė parodė, kad kitataučiai kaip savo tautybės dainas nurodo to paties
laikotarpio dainas, kaip ir lietuviai^ populiarias vėlyvąsias liaudies dainas arba populiarias
autorinės kūrybos dainas.
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Ar praėjus dvidešimčiai metų pastebimi skirtumai folklorinėje dainavimo tradicijoje ir
kokie jie? Ekspertinis vilniečių tapatumo tyrimas patvirtino jau prieš dvidešimt metų nu
statytus kitataučių vilniečių tapatybių netolygumus. Apžvelgus kitataučių vilniečių dainuo
jamojo folkloro turinį, pastebėjome tuos pačius dėsningumus, kokie buvo būdingi lenkų ir
rusų tautybių vilniečių etnokultūrinei raiškai ir prieš dvidešimt metų. Juos parodo pažymė
tų mėgstamų savos tautybės dainų ir lietuviškų dainų pavadinimai. Kaip ir prieš dvidešimt
metų, taip ir dabar kitataučiai respondentai rečiau nei lietuviai nurodo mėgstamas dainas.
Be to, išryškėjo nauja tendencija: savos tautybės dainų nenurodo, bet parašo lietuviškas.
Štai pavyzdys: Vilniuje gimęs 26 metų amžiaus lenkas kaip savos tautos dainas išvardijo lietu
viškas „Ant kalno mūrai", „Mūsų dienos kaip šventė", „Du gaideliai". Tai ne vienintelis atvejis,
dažnai kitataučiai nurodo daugiau lietuviškų nei savos tautybės dainų. Kai kuriais atvejais
galime įžvelgti tam tikras tendencijas, nulemtas apklaustųjų amžiaus ypatumų: vyresnio am
žiaus respondentai nelietuviai pažymėjo ir savas, ir lietuviškas dainas, o tarp dvidešimečių
trisdešimtmečių kitataučių pasitaikė ir tokių, kurie kaip savas nurodo lietuviškas dainas, o
savos tautybės dainų nebepažymi.

APIBENDRINIMAS

Vilniečių dainuojamosios tradicijos tvermei būdingi tie patys dėsningumai, kaip ir ben
drajai etninės kultūros raidai bei raiškai. Jos intensyvumas ir trukmė tiesiogiai susiję su ben
druomeniškojo ir apeiginio/emocinio konteksto aktyvumu.

Tyrimo rezultatai atskleidė vilniečių lietuvių intensyvesnę dainuojamojo folkloro raišką
nei kitataučių.

Nustatyta, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais, tautinės ir etnokultūrinės identifi
kacijų tendencijos tarp lietuvių ir nelietuvių nesutapo. Lietuvių ji gana vieninga - pasivadinę
lietuviais pažymėdavo lietuviškas dainas. Kitų tautybių respondentai- ir lenkai, ir rusai-
tarp mėgstamiausių parašydavo ne tik savos tautos, bet ir lietuviškų dainų.

Ekspertinis vilniečių tapatumo tyrimas patvirtino jau prieš dvidešimt metų nustatytus
kitataučių vilniečių tapatybių netolygumus. Apžvelgus kitataučių vilniečių dainuojamojo fol
kloro turinį, pastebimi tie patys dėsningumai, kokie buvo būdingi lenkų bei rusų tautybių
vilniečių etnokultūrinei raiškai ir prieš dvidešimt metų.
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INIJA TRJNKŪNIENĖ

Folk Songs as a Means of Ethno - Cultural Expression
for the People of Vilnius

Summary

Singing tradition has a strong cultural foundation in Lithuanian culture. Despite its stea-
dy dėdine, sociological studies show the importance of singing traditions in contemporary
urban cultural space. The šame regularities are common both for ethnic cultural develo-
pment in general and singing folklore tradition of cities inhabitants in particular. Its intensity
and duration are directly related to the ritual/emotional life of communities. This paper
presents the results of the study that shovved the peculiarities of singing tradition of dif-
ferent nationalities of Vilnius. It revealed the more strong expression of Lithuanian singing
folklore tradition comparing with other ethnicities. It was found that during the first years
of independence, national and ethno-cultural identities trends among Lithuanian and non-
Lithuanian coincide. The šame tendencies are characteristic to contemporaty inhabitants
of Vilnius.

Key vvords: Folk songs, ethno - cultural expression, ethnic culture.
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