Atgaivinant etnini tapatum4:
individas, simbolis, vieta
Auksuoli itp oitiend
Etni5kumas yra stabilus ir kartu nuolat judantis reiSkinys. Iprasta manyti,
kad stabilum4 uZtikrina paWarios tapatumo strukturos. Tadiau keidiantis

aplinkybems, pavyzdLiui, politin6ms, vyksta j,igq persiskirstymas lvairiuose lygmenyse, suaktualindamas poreiki i5 naujo perZvelgti tapatumtl
prasmes bei jq hierarchij4.
Straipsnio tikslas - nagrineti veiksnius, modeliuojandius ekrinio tapatumo
persitvarkymus. Remiamasi poZi0riu, kad etninis tapatumas yra viena i5

klasifikaciniq sistemq, etniniu pagrindu iforminandiq suvokiam4 r0Sini
esmingum4, kurio turini sudaro ir visuma jausmq bei vaizdiniq apie vertybes, simbolius ar bendras istorijas. Straipsnfe siekiama aptarti situacijas, sureikdminandias tapatumo kategorijq bei jos Zymenis. Jame kalbama
apie individualius bei institucinius tapatinimosi aspektus; simboliniq strukttrrq gyvybingum4 ir jq kultUrini metafori5kum4; gimtosios vietos kaip
vieno i5 prigimtiniq veiksniq vaidmeni bei rydi tarp lokalinio ir etninio
tapatumo. Straipsnfe nagrinejamas Lietuvos atvejis, sutelkiant demesi
ties tais istoriniais laikotarpiais, kai etninis tapatinimosi poreikis buvo
ypad aktualus: tai XIX a. 9-10-asis - XX a. 1-2-asis deSimtmediai, sovietines okupacijos pradZia bei XX a. 9-10-asis de5imtmediai.
Dr. Auksuole Cepaitiene, Lietuaos istorijos institutas, Etnologijos skyrius, Krali4 5, LT-2001 Vilnius, eL padtas: auksuole@cepaitis.aiaa.lt

Neseniai vienoje konferencijoje teko iSgirsti klausim4, kaip mes, lietuviai,
iSgyvename pokydius, vykusius Zlugus Sovietq S4jungai. Kaip mes i5 pavaldZios etnines grupes, kokia buvome Sovietq S4jungoje, pereiname i dominuojandi4, kaip tai i5gyvena kitos Lietuvoje gyvenandios etnines grupes, kuriq
padetis keidiasi kartu su lietuviq padetimi, kaip vyksta tokia tapatumq hierarchijos kaita ir kokie procesai lydi 5i reiSkini?
I5 tiesq, pasikeitus politinems aplinkybems vyksta galios persiskirstymas
ne tik politiniame, bet ir etniniame lygmenyje. Nors Sis procesas, atrodytq,
pirmiausia liedia hierarching strukttrr4, susiklosdiusi4 tarp etniniq grupiq ir
bendrijq, tadiau jis tiesiogiai suaktyvina ir individ4 i5 naujo apibreZti savo
tapatum4 ir perZilrreti ji itvirtinandi4 veiklos strategij4. Taigi esminis politinio,
o platesne prasme ir sociokulhirinio konteksto pasikeitimas tampa reikSmingu stimulu, gal net spaudimu lvertinti savo autenti5kaji ,,a5". Naujos situaciTIETWOS ETNOLOGIJA: socialinds antropologijos
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jos, ivykiai ar tendencijos pai.adina miegandius ir pasleptus tapatumus, skatina ivertinti naujus jq niuansus juos eksponuojant arba, atvirkSdiai, uZdengiant.
Straipsniol tikslas yra nagrineti veiksnius, modeliuojandius etninio luputumo persitvarkymus. Jame siekiama aptarti etninl tapatum4, kaip santyki
tarp individualaus ir institucinio, bei veiksnius, lemiandius individo aktyvum4 etniniame lygmenfe; situacini simboliniq sutartiniq tapatumo struktirq
veiksmingum4 ir jq kultarini metaforiSkumq; gimtosios vietos kaip vieno iB
prigimtiniq veiksniq vaidmeni atgaivinant ir palaikant individo esmingum4
bei ryii tarp lokalinio ir etninio tapatumq. Nagrinejamas Lietuvos awejis,
demesi sutelkiant ties tais istoriniais laikotarpiais, kuriq metu etninio tapatinimosi poreikis buvo ypad aktualus: tai XIX a. 9-10-asis - XX a. 1-2-asiJ deSimtmediai, sovietines okupacijos pradlia bei XX a. 9-10-asis de5imtmediai.
Tadiau Siame darbe svarbiausia yra ne etninio vyksmo istorinis savitumas, bet
ji i5judinantys sociokultdriniai postflmiai.
Straipsnyje vartojamos s4vokos etninis ir etniikumas, kuriq prasmg reiketq
patikslinti2. Tai akademines, pastaruoju metu pladiau vartojamos ir bendrineje
kalboje s4vokos. Terminas etnidkumas kilgs i5 graikq kalbos (ethnikos < ethnos
tauta), tadiau akademiniame lygmenyje jis pradetas vartoti palyginti velai:
pirmasis ii pavartojo amerikiediq sociologas Davidas Riesmanas 1953 metais
(Eriksen 1993: 3). Lietuviq kalboje yra kita etniikumui artima s4voka, tai tautidkumas, reiSkiantis ,,priklausomybg kuriai tautai, buvim4 kurios tautos nariu" (Lietuviq kalbos Zodynas 1991: 1035). Jas abi vartojant nera lengva idvengti painiavos, nes terminas tauta3 vienu atveju gali reikiti etning grupg,kitu
atveju - nacijqa. Remiantis didZiuoju Lietuviq kalbos Zodynu tauta apibidinama kaip ,,istoriSkai susidariusi Zmoniq bendruomene, turinti bendr4 teritorij4,
kalb4, istorij4, ekonominl ir kulturini gyvenim4" (Lietuviq l,ralbos Zodynas
1991: 1032). Nesigilinant i 5io apibreZimo turinls reikia pasakyti, kad Lodlio
normine prasme, pateikiama i,odyne, abipusiSkai susijusi su kalboje vartoja1

para5ytas praneiimo ,,Etninis tapatumas ir tautiniai simboliai", skaityto
istorijos instituto seminare 2001 m. geguZes 16 d., pagtindu. Esu dekinga 5io praneSimo oponentams Vyiiui Ciubrinskui ir Petrui Kalniui uZ diskusiios metu i5sakytas paitubas.
Dekoju Vaciui Miliui, Loretai Kuzmickaitei uZ klausimus ir iSsamius komentarus, trmai Siai$kienei uZ pagalb4 literahrra.
2 Sutinku su Vytio
Ciubrinsko pastaba seminaro metu, kad sEvokos ir terminai. turetq buti
Sis straipsnis
_
Lietuvos

1a{ojami tiksliai apibhdinant konkretq reiikinl. Tai ypad reik6minga teoriniame lygmenfe.
Tadiau empirines medZiagos nagrinejimas kiekvienq kart4 reikalauja papildomal
vartoiamas s4vokas.

pititslintl

3 Zodis tauta brtvo vartojamas jau
M. DaukSos Katekizme ir J. Bretkuno Postileje (Lietuviq
kalbos Zodynas 1991: 1032).
a
_ eia nekalbama

apie skirtingus tautos-nacijos formavimosi aspektus, kurie galdtq pateikti

ir kitas s4vokas - pilietinis ir

etnonacionalinis.
5 Tautos apibreZimo analize nera 5io darbo tikslas.
Reiketq

tik pastebeti, kad didZiajame

Lietuviq kalbos Zodyne pateikiama 5io ZodZio samprata yra panaii

i scivietines

istoriografijos
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ma prasme. Taigi i5 apibreZimo atrodytq, kad Sitokia s4vokos tnuta fu jos
idvestinio darinio tautiikumas samprata lietuviq kalboje yra artimesnd etniikumui, nes tiesiogiai neiveda politinio principo, kuriuo pagristas nacionalizmas
(Gellner 1,996: 13-14). PanaSia etnines grupes sampratai prasme yra vartojami
terminai tautine maiuma ir tautini bendrija. Beje, ir Lietuviq enciklopedijoje
teigiama, kad lietuviikas tautos terminas prieSingai didZiqjq kalbq atitikmenims savaime nereiskia valstybes kaip, pavyzdliui, anglq ar prancuzut natiln
(Lietuviq enciklopedijalg6l:437). Antua vertus, tokie Lietuviq kalbos lodyno
apibreZimo strukturiniai komponentai kaip bendra teritorija, kalba, istorija,
ekonomika ar kultara siuio minti apie politini kulturiniq simboliq panaudojim4, buding4 nacionalizmui (Eriksen 7993: 1,02-104).
Taigi ivertinant ir konkredi4 istorinq tradicij4, susiklosdiusi4 lietuviq tautinio atgimimo metu XIX a. pabaigoje - XX a. pradiioje, kai s4vokos tauta ir
tautidkumas apeme etnines grupes samprat4 ir tos grupes politini nepriklausomybes sieki, jas Siame darbe batq tikslingiau vartoti kalbant apie politiSkai
orientuotE etning grupg, kuri savo boti sieja su valstybingumu. Tadiau Sitoks
atskyrimas yra teorinio diskurso klausimas, nes konkredioje dia aptariamoje
Lietuvos situacijoje tiek XIX a. pabaigoje - XX a. pradlioje, tiek XX a. pabaigoje kategorijos lietuais, lietuaiikas reiSke ir asmeni, priklausanti etninei grupei, ir etnines grupes skiriam4ji bruoi4, ir tautines bendrijos nari ar tautines
politikos demenl. Todel kai kuriais atvejais s4vokos etninis ir tautinis gali atsirasti greta kaip sinonimai arba, tiksliau, kaip vieno rei5kinio skirtingi niuansai. Reiketu pasakyti ir tai, kad lauko tyrimq metu kalbantis su pateikejais
buvo vartojama daugeliui suprantama tautiikumo s4voka. Tuo tarpu etnidkumas elliniams zmonems nera Zinomas Zodis. Vis delto diame darbe yra pasirinktos etninio ir etniikumo kategorijos kaip iSreiSkiandios reiSkinio esmg.
Straipsnis para5ytas remiantis 1998-2000 m. autores atliktais lauko tyrimais vakarq ir vidurio Lietuvoje (ES, b.2177,2178). MedZiaga buvo renkama
lokaliniq etnografiniq ekspedicijq metu Skuodo, Siauliq ir PaneveZio rajonuose vasaromis por4 savaidiq gyvenant vienoje vietoje. Buvo pasirinkti nedideli
miesteliai, lankytasi ir greta miesteliq esandiuose kaimuose. { autores pasirinktus klausimus atsake 69 ivairaus amliauq iSsilavinimo ir profesijos bei
skirtingos lyties pateikejai. Demesys pirmiausia buvo kreipiamas i tai, kaip
pateikejas apibrldino, kas tai yra tautiSkumas, ir kaip jis save ivardijo. Antra,
i5plestinio laisvo pokalbio metu siekta paliesti tautiSkumo simbolinius, kulturinius aspekfus, socialinio solidarumo ir giminystes temas, tauti5kumo santykf su lokaliniu tapatumu, pateikejo patirtl, susijusi4 su tarpetniniais santykiais.
tra-dicijoje vartot4 aiSkinima.
]aii.au jam artimas angliikas Zodis ,,nation,' Longmano anglq
kalbos ir kuttlJo.s i,odyne apibreZiamas irgi pana5iai,, tik gal labiau apibendrin"tai, tiesiofiai
ivardiiant politinio statuso svarbq. Juo vadinama ,,dideld glupe Zmoniq, gyvenandiq vielioje
teritorijoie. ir paprasta-i_turindiq nepriklausomE valstybq" (Longman Dictioniiy of English Laiguage and Culture 1,992:88I).
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Pokalbio metu buvo uZduodami kertiniai klausimai, kuo pateikejas save laiko,
kuri tapatum4 (pvz., lokalini ar tautini) pateikejas laiko pirminiu, kas yra
tautiSkumas, tautiniai simboliai ir kuo jie reikdmingi konkrediam pateikejui.
Tredia, renkant medliag4, nemaZai vietos buvo skirta pateikejo ir jo Seimos ar
gimines biografijai. Pastebeta, kad, konkretizuodami ivairius tautiSkumo niuansus, pateikejai patys iliustruodavo juos savo, savo Seimos ar kitq paZistamq
Zmoniq gyvenimo epizodais. Todel pokalbiuose siekta praplesti ir patikslinti
biografinius duomenis ir ypad tuos epizodus, kuriuose fiksuojama pateikejq
patirtis ir ivairus su tuo susije ivykiai. Ketvirta, stengtasi surinkti medZiagos,
padedandios susidaryti tiriamosios vietoves bendruomenes vaizd4, kuris apimtq ivairius duomenis apie darbing ir kitoki4 veikl4, etninq sudeti, ivairaus
pavidalo bendrijas, atkreipiant demesl ir i istorinio tqstinumo aspekt4. Lauko
tyrimq metu apklausti: 1,) vietiniai vis4 laik4 vienoje vietoje gyveng asmenys,
2) toje vietoje gime, bet ilga laik4 gyvenq kitoje Lietuvos vietoje arba kitoje
Salyje ir vel sugriZq asmenys,3) kitoje Lietuvos vietoveje gimg, bet toje vietoje
apsigyvenq asmeny.s/ 4) vietiniai vis4 laik4 vienoje vietoje gyveng ne lietuviq
tautybes asmenys. Salia Sios lauko tyrimq medZiagos straipinyje naudojamasi
ir ankstesniq tyrimq medliaga i5 Rytq Lietuvos (ES, b. 1992, 2109) bei 19BB1991 m. spaudos publikacijomis. Pasirinkti tie laikraddiai, kurie daugiau demesio skyre politiniams pasikeitimams ir tautiSkumo klausimams - tai ,,Gimtasis kraStas",,,S4jidLio linios",,,Atgimimas".

Kas yra etninis tapatumas?
EtniSkumo ir etninio tapatumo tyrinejimams antropologaiyra rky.e nemai,ai darbq. Dalis ju stengesi argumentuoti poZidrl, kad etnines grupes nera naffiralios rDdys biologine prasme, o Zmoniq sukonstruotos, sukurtos kategorijos
(Gil-\Alhite 2001: 515). Tadiau ir Siandien antropologai susiduria su faktais, trikdandiais toki4 nuomonq. ,,Ziriose yra pilna [duomenq] apie etninius valymus
ir genocid4, kai tuo pat metu anhopologai akcentuoja, kad etniSkumas yra ,,i6rastas", ir pateikia [argumenfus], ,,nuvertinandius" (decentre) 5i4 sampratE", teigia N. E. Levine (Levine 1999: 165, cituota i5 Gil-\tVhite 2001: 515).
Taigi kas yra etninis tapaturnas ivairius niuansus apimandio etniSkumo
kontekste? T. H. Eriksenas (Eriksen 1993:59-60) teigia, kad antropologai ilg4
laik4 Ziurejo skeptiSkai i tas kryptis, ikurias etniSkumo tyrinetojai koncentravosi ties tapatumo aspektu, nes socialines antropologijos objektas yra procesai, vykstantys tarp Zmoniq. Tuo tarpu susitapatinimas yra reiSkinys, egzistuojantis kiekvieno individo viduje. Tadiau tyrinejimai parode, kad vis delto
esama ry5io tarp socialiniq procesq ir asmeniniq tapatumq.
Teigiama, kad etninis tapatumas socialines antropologijos poZifrriu rei5kia
tiek susitapatinim4, tiek atsiskyrim4, fiksuojam4 socialineje plotmeje. Todel
etninis tapatumas net ir individualiame lygmenyje pirmiausia yra klasifikaci-
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nio pobtdZio reiSkinys (Eriksen 1993: 60) ir tuo poZinriu artimas kitiems etni5kum4 iSreiSkiantiems elgsenos variantams, kaip, pavyzdliui, ijungimas ir
i5skyrimas arba etninis klasifikavimas i ,,mes" ir ,,jie". Tadiau etninis susitapatinimas nera tik sisteminis klasifikacinis principas, kuriuo vadovaudamasis
individas ar grupe save ir kitus priskiria konkrediai kategorijai. Jo turini sudaro ir visuma jausmq bei vaizdiniq apie vertybes, simbolius, bendras istorijas ar bendt4 likim4, kuo Zmogus ir grupe Zmoniq i5siskiria arbayrai5skiriama kaip savita (Royce 1982: 18). Siuo poZiUriu yra reikdminga F. Bartho
samprata (Barth 1969: 13-1,5), kad etninis klasifikavimas, t. y. susitapatinimas
arba sutapatinimas, yra socialinio organizavimosi forma ir ribas kuriantis elgesys, kur etnines kategorijos yra tarsi orientyrai, savitai organizuojantys ir
strukttrrizuojantys Zmogaus ir Zmoniq grupiq gyvenim4. Todel etninis tapatumas, budamas viena i5 daugelio Zmogaus ar Zmoniq grupiq tapatumo ru5iq, gali apimti ir platq kitq socialiniq ir kulturiniq susitapatinimq spektr4.
PabreZtinas dar vienas, bene svarbiausias Siam darbui aspektas - tai, kad
etninio susitapatinimo principas yra susijgs su etnines grupes rrlSiniu esmingumu. F. J. Gil-White teigia, kad Zmones etnines grupes suvokia kaip ruSis:
,,Kai Lmogus suvokia etning bendrij4, jis ja laiko tokia ir suteikia jai kaip rfr5iai
toki pavidal4" (Gil-White 2001: 519). Tadiau jis pastebi ir tai, kad etnine klasifikacija - tiek liedianti poZymius, tiek ir narystq - ne visada bfrna aiSki ir
tiksli. Remdamasis L. Wittgensteino teiginiais apie ,,Seiminius panadumus",
,,centri5kum4" ir ,,laipsni5kum4", F. J. Gil-White tvirtina, kad sisteminant vieni rudiniai demenys gali btti reikSmingesni arba tipiSkesni nei kiti. Tokiu
atveju priskyrimas riSiai priklauso nuo btrtinos s4lygos - nuo esmes turejimo

(Gil-\Alhite 2001,: 520-521).
Klasifikacinis identifikavimo principas yra ,,kietas" ir nejudrus, tadiau jo
socialinis funkcionavimas priklauso nuo konkrediq situacijq. Etninis tapatumas gali buti pletojamas, eksponuojamas, ignoruojamas arba juo gali buti
manipuliuojama (Royce 1982: 1B). Be to, jo pletrai reikSmingas institucinis
lygmuo, turintis konkretq pavidal4 tokiuose kontekstuose kaip kolonializmas,
nacionalizmas, imigracija, vidine migracija, kurie savo ruoZtu yra susijg su
galia ir tikslingumu, pavaldumu ar dominavimu (Royce 1982: 4-5). Antra
vertus, pagrindiniai veikejai etnineje erdveje yra konkretus individai. Jie turi
savo siekius, gyvensenos stiliq ir nuolat juda, pasirinkdami prioritetus ir tapatumq variantus, ieidami ar i5eidami i5 pasirinktq grupiq.

Nuo individualaus apsisprendimo link institucinio realizavimo
Galima manyti, kad etninis tapatumas savivokos ir jausmq lygmenyje yra
individualus, o galios lygmenyje - institucinis reiSkinys (Royce 1982). Tadiau
butq klaida Sitaip atskirti Siuos du lygmenis. Nors tam tikrose, pavyzdliui,
etnines prie5prieSos situacijose, kai individas, priskiriantis save vienai etninei
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SruPei/ yra instituciSkai pavaldus kitai vyraujandiai grupei, jie gali bnti atskiri

ir kontrastingi, tadiau net ir tokiu atveju jie yra gretu. iygiai tiip pat ekrines
pletros situacijoje, kai individo asmeninis tapatumas ir in-stitucinis lygmuo ii
esmes neprie5tarauja vienas kitam, iie du aspektai papildo vienas ti-tE.
Individualus sprendimas susitapatinti ir priskirti slve kokiai nors etninei
grupei nera tik vidinis vyksmas, turintis klasifikacinio sisteminimo ar emocinio- i5gyvenimo prasmq ir reikSmingas tik padiam individui. Tai yra pirminis

veiksmas, ivykis arba motyvacrla, skatinanti individ4 veikti pasirir,t?a k.yptimi ir tuo budu instifucionalizuoti savo sprendim4 socialiniame, kuittriniame ir p-olitiniame lygmenyje. Todel nesinori sutikti su A. peterson Royce nuomone, kad institucijos ir individai6 kaip du to paties nepertraukiamumo galai
yra kontrastingi vienas kitam (Royce 1982: 6).-Etninis zusitapatinimas inaividualiame lygmenyje apima ir siekiamybg bei tendencij4 buti institucionalizuotam. Individualus tapatumas lgyja kulturinius konturus ir etninq prasme,
kai yra iformintas socialineje erdveje. Be to, individas turi asmeninl interesl
plesti etnini vyksm4 ir institucionalizuoti savo vidini tapatum4, Bitokiu budu
perZengiant susitapatinimo kaip individualaus ir pavienlo veiksmo rib4. Taip
individas uZsitikrina pasirinktos veiklos strategij-s sauguma ir savo tapatumui kuria kontekstE. Savo ruoZtu institucionalizuotas grupinis etniikumas
yra socialine aplinka asmeniniams tapatumams atsirasti (Solefeld 7999: 4I7),
Taigi tarp individualaus sprendimo pasirinkti tapatum4 ir jo institucinio realizavimo yra ne tik tiesioginis ry5ys, jungiantis iias pakopur, b"t ir gyvenimo
realijose vieno bendro etninio vyksmo dalys. Toder jq i5skyrimur y* teorinio
lygmens klausimas.
Tai matyti i5 konkrediu, pavyzdziq. Lietuvoje XX a. pradZioje panaikinus
spaudos draudim4 eme steigtis ivairios lietuviq draugijos, besibuiiandios etniniu pagrinduT. Viena jq buvo Lietuviq dailes draugijas. 1907 m. ji buvo
6 Reiketq
patikslinti, kad Anya Peterson Royce daugiau kalba apie institucijas ir individus.
Tiesa, veliau
.ji patikslina, kad ,,terminas ,,institucija" nurodo ir etninq grupg,,.Si nuoroda
IeidZia speti, kad turimas omenyjeir platesnis sociaiinio gyvenimo organiZavimo principas, o
ne vien visuomenines struktfrros. Siame gi darbe nors ir kalbama apie individq ar konlredia
institucijq, bet akcentuojamas individualus ir institucinis lygmuo bei situacijos.
7
Lietuvoje ivairios draugijos, kurios kaip savo tikslus 5alia kitq iraiydavo tautines kulflrros pletojim4, kaip teigia Vytautas Merkys, nelegaliai kuresi jau XIX a. Ii puseje. Tokl vienijim4si skatino spaudos draudimas-ir knygneSiq veikla. Pavyzdiiui,l88g m.
ikurtos nelegalios
,,atgajos" draugijos steigim4, L. vaineikis, prisidejgs prie jos statuto rasymo, taip apibudino:
,,Buvo tai JoniSkio ir Gruzdliu,apylinkiq pradedantiq susiprasti lietuviq susiburimasi (Merkys
1994:26Q. Kita, velesne_ir didesne nelegali ,,sietyno" draugija irgi turejo tiksl4
,,selpti ii"t,rrrybq" (Merkys 1975: 1'6). Pirmoji legali draugija, taip pat siekianti palaikyti tautinl solidarumqir
tauti5kum4, buvo Vilniaus lietuviq Selpimosi draugija, isteigta lSOq
Kiek veliau, 1907 rn.,
^.nariq
lsiknre Lietuviq mokslo draugija, kuri nors tiesiogiai neklasifikavo savo
etniniu principu,
taiiau propagavo, reme ir konsolidavo lituanisting veikl4 $urginis 1975:4g-50).
8 Remiantis Petro RimSos
ir Antano Zmuidzinaviiiaus prisiminimais, straipsniais ,,Vilniaus Ziniose" bei publikuotomis Lietuviq dailes draugijos atiskaitomis (iepaitien61gggi.
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ikurta keliq dailininkq iniciatyva, kurie dar prieS j4 steigiant buvo apsisprendg ir vieSai ne syki parei5kg es4 lietuviai ir Bi sprendim4 iforming ankstesne
veiklae. Buvo akivaizdu, kad kuriantis draugijai profesiniu pagrindu nuo pat
ptadliu'jos tikslai buvo ir etni5kai orientuoti. Tai matyti kvietime steigti driugij4, kur raSoma, kad draugija sieks .pagerinti lietuviq dailininkq egzistencij4
ir pakelti Lietuvoje t4 originali5k4 tauti5kEbeibalnytinq dailg <...> ir susiZinoti su visais pasaulyje i5bla5kytais dailininkais ir juos vienyti" (Rymia 1906).
Draugijos istatuose nedviprasmiSkai iraiyta, kad ,,tikruoju nariu skaitomas
kiekvienas be skirtumo lyties pilnametis lietuvis" (Lietuviq dailes draugija:
{statai 7907: 2). Tokia istatq formuluote suteike draugijai gali4 ir teisq vadovautis etniniu principu priimant narius i tikruosius ir narius remejus ar atrenkant dailininkus dalyvauti parodose. Taip dailininkai sieke didinti analogiSkai
save identifikuojandiq ir veikiandiq Zmoniq skaidiq, stiprinti tarpusavio solidarumE. Tokie tikslai buvo reikimingi ir draugijos nariq profesiniams interesams. Antra vertus, kiekvienas dailininkas, noredamas dalyvauti draugijos
organizuotose parodose, furedavo priimti individualq sprendimE apie savo
etninq priklausomybg. InstituciSkai fiksuotas jq dalyvavimo faktas buvo ir
individualaus etninio susitapatinimo poZymis. Akivaizdu, kad draugijos veikla buvo tas kontekstas, kuriame individualus tapatumai buvo institucionalizuojamibesiplediandiame grupiniame tapatume ir kuris individus skatino rinktis tinkam4 susitapatinimo variantq.
Etnines pletros ar konflikto situacijose lvykus individualiems apsisprendimams i5kyla aktyvus veikejai. Jie yra tie veiksniai, kurie kaip varikliai judina etniSkumo pletros mechanizm4ir yra 5io proceso iStekliq Saltinis. Tadiau
ne visi etr:rines grupes individai yra vienodai akt1wfls. Tokiu atveju kyla klausimas, kurie jq tampa veikejais etnineje arenoje?
NemaZai ra5yta apie inteligentijos, intelektualq, emigracines inteligentijos
ar kitokio elito aktyvqji vaidmeni tautiniuose judejimuose (Royce 1982:
'1.05-1.07;
Fishman 1983, Berreman 1983). Ne vienas tyrinetojas teige, kad tautiSkumo ir nacionalines s4mones pletra yra tiesiogiai susijusi su modernios,
iSsilavinusios, t. y. raStingos ir skaitaniios, visuomenes atsiradimu (Smith 1994,
Gellner 1996, Anderson 1999). Tai patvirtina ir XIX a. pabaigos - XX a. pradZios
lietuviq tautinio atgimimo ir jo veikejq pavyzdys (iepenas 1977: 2TJ-27g,
Vebra 1990, Merkiene 1994).
Taip pat lauko tyrimq patirtis Leidlia teigti, kad dabartineje Lietuvos visuomeneje net ir eiliniq Zmoniq lygmenle esama ry5io tarp i5silavinimo ir
tautiSkumo diskurso. Tai buvo matyti jau pirmame tyrimq etape iedkant

v

y9l-"

Mintis steigti Lietuviq dail6s drauglj4 kilo lietuviq dailininkams, kurie studijavo Krokususiburq i lietuviq studentq draugij4 ,,Ruta" (iepiitiene 1999:

iI buvo etniniu pagrindu

110-111).
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pateikejq ir veliau kalbantis su jais apie tai, kas yra tautiikumas. Zemesnio
iSsilavinimo pateikejai nelabai turedavo k4 pasakyti Siuo klausimu. Atviresni
pasakydavo, kad nelabai supranta Sito klausimo ir neZino, apie kq reiketq
kalbeti, iSskyrus tai, kad jie lietuviai. Galima speti, kad buvo ir tokiq, kurie
nenordjo kalbeti, tadiau tiesiai to nepasake, nes, daugelio nuomone, tai sritis,
artima politikai ir valdZiai. Cia reiketq atkreipti demesi i vieio ir paslepto,
individualaus ir institucinio etniSkumo niuansus. Vis delto labiau Gsilaving
zmones turejo vienoki4 ar kitoki4 nuomone. Jq pasakojimai budavo ilgi. Saha
teiginiq ir svarstymq jie pateikdavo konkrediq pavyzdzi't4, argumentuojandiq
jq nuomonq.
Tadiau matyti, kad ne formalus iSsilavinimas yra reikdmingas demuo, o
radtingumas, Zinojimas, Zinios ir apskritai domejimasis ta sritimi. P. Subadius,
kritiSkai vertindamas XIX a. pradLios Zemaidiq kultarini s4jr1di, atkreipe demesi I tai, kad tq laikq kulttrros veikejq tautine raidka buvo labiau panasi i
rai5kq ,,Zingeidumo, kuri didLia dalimi paskatino vakarietiSkos miniies tendencijas atliepqs mokslinis Variuvos mokslo bidiuliq draugijos ir su ja susijusiq
Vilniaus universiteto profesoriq demesys regiono kulttrq individualumui"
(Subadius 1999:30).
Taigi smalsumas, kuris suaktualina konkredias gyvenimo sritis bei tendencijas, yra svarbus socialinis veiksnys. Tadiau Salia jo yra ir kitas demuo tai tikslingumas (Royce 1982: 5-6). Jis nukreipia smalsum4 norima linkme.
A. D. smithas, kalbedamas apie Siandieni etnini atgimim4 vakaruose ir naujojo autonomizmo socialinq bazg, teigia:
,,Technikai, planuotojai ir socialiniai inZinieriai, nuo socialines globos
darbuotoju iki miestq planuotojq bei agronomq, susibflre prie nacionalizmo
veliavos; ir jie suteike judejimui prakti5kesni ir profesiSkesni pobhdi. Tai lemia polinkis I geroves socializm4. Judejimo vadai privalo ieskoti bodq, kaip
geriau realizuoti jq neiSnaudotus talentus, planuodami ,,racionalesng,,, t. y.
lokaliai tinkam4 ekonomik4 ir visuomeng" (Smith 1994:202).

Siekis patenkinti, A. D. Smitho i.odliais tariant, ,,ambicijas ir nepanaudotus talentus" (Smith 1994: 203) skatina visuomenes narius pabrdLti ir pletoti
savosios etnines grupes rtSini savitum4. Nors poZiuris, teigiantis tiesiogines
s4sajas tarp etniniq autonominiq tendencijq ir individq praktiniq interesq, yra
supaprastintas, tadiau negalima ignoruoti to, kad tikslingumas savo daugialypiu pavidalu gali bUti reik5minga individq aktyvumo varomoji jega.
Lauko tyrimq metu pastebeta ir tai, kad tikslingumas ivairiai veikia socialini kontekstq. Zmonems, kuriq demesys yra labiau sutelktas ties kasdienybei
svarbiais dalykais, etninio tapatumo ar tautiSkumo klausimai nera tiesiogiai
aktualus, o tapatumq susidirimo situacijose net pavojingi kaip griaunantys
kasdienio gyvenimo stabilum4lo. Tokiq poLiirir4, kuriuose ry5kesnes adap10

Apie kasdienio gyvenimo tikroves siekiamybq integruoti problemi5kus afvejus i neproblemi5k4 kasdienybes rutin4 ra5e P. L. Bergeris ir T. Luckmaruras (Berger, Luckmann 1999:3840).
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tacines tendencijos, pasitaike ir tarp menkesnio i5silavinimo Zmoniq, ir tarp
baigusiq auk5t4ji moksl4. DaLnai su tokiais pateikejais pokalbis apie tautiSkum4 uZsibaigdavo, kai jie pasisakydavo esq lietuviai ar priklausa kokiai kitai
etninei grupei. Viena moteris, gyvenanti nedideliame miestelyje Vakarq Lietuvoje, savo buvim4 nuoSaleje taip paaiSkino:
,,Kai ui.6jo ta Lietuva, a5 sakiau neikim ant to parado, tik ant kapq.
Sakiau, koks dZiaugsmas dia bus? Buvom tokie Saltakraujai <...> Mes tokie
atsilikgll esam" (ES, b. 2177,1.28).

Buvo pastebdta ir tai, kad nuo5aleje esaniiq Zmoniq kategorija, kaip ir
nernala dalis menkesnio iSsilavinimo ar kaime gyvenandiq Zmoniq, daLniau
paklusta institucijq ar autoritetq primestam identifikavimui. PavyzdLiui, jatt
po 1990 m. nepriklausomybes atkurimo Jonavos rajone kalbantis su kaimo
moterimi, kuri lenkiSkai kalbejo taip pat gerai ar dar geriau nei lietuviSkai,
paklausiau, kokios ji yra tautybes. Ji atsake, kad neZino, kad turblt jos tautybe
yra tokia, kokia lraiyta pase.
Taigi nors institucinio realizavimo lygmenyje etninis vyksmas turi siekiamybe plisti ir btti visuotiniu rei5kiniu, konkrediame socialiniame kontekste jis
yra dalinis. Individualus susitapatinimo veiksmas ir ypad tolesnes veiklos strategijos pasirinkimas lemia tai, kad Zmoniq aktyvumas etnineje plotmeje yra
reljefiSkas. Vieni etnines grupes nariai savo veikla aktyviau i5rei5kia rudinl
esmingumE, kiti iSlieka neutralfls ,,Saltakraujai" ir laikosi nuo5aleje. Tadiau
instituciniame susitapatinimo lygmenyje Sios abi etnines grupes nariq kategorijos priklauso tai padiai rudinei savasdiai. Siq kategorijq iSskyrimas yra tos
padios rtr5ies vidines strukhiros ir hierarchijos klausimas.
PaZeisto tapatumo galia

Galima pritarti M. Sokefeldo nuomonei, kad jis, E. Durkheimo tradicijos

ir socialiniq antropologiniq poZifiriq i5aukletas, tyrinedamas etniSkum4

Siau-

res Pakistane, buvo linkgs koncentruotis ties grupemis, o ne ties veikiandiais
individais ar asmenimis, tadiau konkrehfs epizodai priverte jipripalinti veikliqjq individq svarb4 (Sokefeld 1999: 419). Su tuo sutinkant iSkyla klausimas,
kokie Zmones tampa aktyviais etnineje arenoje? Kas skatina pavieniq etnines
grupes nariq veiklum4, siekim4 ginti ar plesti savo tapatum4?
Lauko tyrimai parode, kad reik5mingas veiksnys yra Zmogaus dramatiSka
asmenine patirtis ir i5gyvenimai, fiksuoti biografijos pokydiuosel2. Nordtqsi

li

Manau, kad moteris, vartodama Zodi ,,atsilikg", norejo pasakyti, jog jie nepriklauso
tiems, kurie glwenime buna pionieriai, eina priekyje.

tt Ryii tarp individo asmeninio tapatumo, laike i5sidesdiusiq asmeniniq patirdiq, biografiniq schemq nagrinejo T. Luckmannas (Luckmann 1983:67-9I).
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pateikti konkredius Pavyzdlius i5 vieno maZo Lietuvos miesteliol3. Ieikant
jame pateikejq, su kuriais brrtq galima pasikalbeti apie tauti5kum4, daugelis
vietiniq gyventojq nurode kelet4 asmenq, kurie buvo aktyvus Lietuvos pirsitvarkymo s4judyjela ir veliau. vienas ju, gydytojas, 1941m. tremtinys, tame
miestelfe apsigyveno gaves darb4 pagarpaskyrim4. Jo tevas pries karq turejo
vandens maldnE, motina buvo mokytoja. Tevas buvo daulys ir dar 19401941 m. okupacijos metu buvo pasodintas i Kauno kalejimq. Besikalbant ad
paklausiau, kokie Zmones puoseleja tautidkum4, gal inteligentai? Tadiau jis
paprie5taravo ir pateike vietiniq pavyzdliq:
.Kai prasidejo [Atgimimas], tai miestelio inteligentai kaip peles po dluota. Mokytojai nelabai dalyvavo, jie paskendg buity. o plrmieli du buvo akilinkai. Jie ir po Siai dienai tokie. su sajodziu pradejo, jie vis4 laikE buvo.
Kurie pirmi pradejo, visi buvg tremtiniai. Nors iijq prisitaikiusiq irgi yra, bet
vis tiek tremtiniai visumoje pirmi', (ES, b. 2172,l. i_g).

Kiti pateikejai taip pat teige, kad palaikant ir pletojant tautiikum4 akty-

viausi buvo tremtiniai - ,,niekas nera uz juos tautidkesnis" (ES, b. 21Tg, r. 10).
Tai kaip svarbiausi4 savo pareig4 ir uiduoti suvoke ir jie patys. Tremtiniai
savo aktyvum4 motyvavo tuo, kad ,,del tauti5kumo daug skausmo buvo nekaltai pa$re" GS, b. 2178,l. 10).
Tadiau pastebeta, kad ne priklausomybe tremtiniq ar politiniq kaliniq kategorijai bes4lygiSkai skatino Zmoniq veiklum4, bet patirtas esminis bei prievartinis jq gyvenimo paZeidimas. Tarp tq dviejq tkininkq, kurie buvo pirmieji ir aktyviausieji mineto miestelio SajndZio grupes dalyviai ir iktrrejai, vienas
yra buvgs tremtinys, kurio Zmona politine kaline. Tuo tarpu antrojo biografija
kitokia (ES, b. 2177,1.76-86). Jis gime pried kar4 nedideliame miestelyju, buig"
a5tuonias klases. Jo tevas tame miestelfe turejo parduotuvg, o netoliese kaime - Zemes, kur po karo veliau gyveno pateikejas, dirbdamas kotukyje. Ii jo
pasakojimo matyti, kad ir tevas, ir motina buvo politiSkai orientuoti. Pateikejas teige, kad tevas - kairiosios pakraipos laisvamanis ir aktyvus sio judejimo
dalyvis, motina - desiniqjq paLiirq, kriksdione. Jq abiejq skirtingi politiniai
tapatumai buvo apriboti priklausomybe tai padiai etninei ir lokalinei bendrijai. skirtingos paZiuros netrukdd Seimai sekmingai tvarkyti gyvenimq: tevas
13

Tai nedidelis Lietuvos miestelis. Senifrnijos duomenimis, jame gyvena 1235 gyventojai ir
yra 530 ukiai (visoje seninnijoje yra 4100 g)rventojq, tarp kuriq 98,9"h'lietuvi.l vyrq ir moterq
santykis maldaug lygus). Daugiau nei puse miestelio gyventojq yra melioracijos metu atsikelg
i5 gretimq kaimq. Jame taip pat gyvena kelios latviq Seimos, i5iikusios nuo XIX a. pabaigos.
Prie5 Antrqji pasaulini kar4 jame gyveno ir Zydq. Vietiniai gyventojai Siuo metu daugiaisia
Pragyvena i5 savo ukiq. Yra dvi uZdaros akcines maisto gamybos bendroves, pienine,5 pirduotuves. Seniunijoje yra 1 vidurin6, 3 pagrindines ir 2 pradines mokyklos, 5 bi6hotekos, i ambulatorija (miestelfle) ir 3 medicinos punktai (F;5,b.2177,1. 1-4).
1a Visuomeninis
politinis judejimas, kilqs 1988 m. vasarE ir savo politiniu tikslu pasirinkes
Lietuvos nepriklausomybes atkurim4.
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daugiau uZsieme prekyba, o motina mego nipintis trkiu. Tadiau pagrindinis
uzdarbis buvo prekyba. Po L940 metq sovietines okupacijos deima i5gyveno
krizg, kuri turejo esming itak4 vertybiniq orientacijq pasikeitimui ir iSgiyninimui. Prasidejus okupacijai, tais padiais metais jq parduotuve, iki tol buvusi
sekminga, naujosios valdZios buvo nacionalizuota. Vykstant nacionalizacijai,
motina dar bande gelbeti prekes. I5 anksto suZinojusi, kad jau tvarkomi dokumentai/ pasidmusi arklivisas prekes i5siveZe i kaima. Tevas tame nedalwavo,
kaip pateikejas sake, buvo baikitus. Tevo pasyvumas suprantamas, nes naujoji valdZia ir jos politika, atitikdama tevo anksdiau pasirinkt4 politing pakraip4, tarsi turejo sudaryti s4lygas ir jo asmeninio gyvenimo sekmei. Tadiau
atsitiko priedingai - sekmingas Seimos gyvenimas buvo suardytas. Seima id
miestelio persikrauste ir liko gyventi kaime, pakeitusi ne tik pragyvenimo
Saltini, bet ir gyvensenA. Todel galima speti, kad netiketa valdZios intervencija, esmingai paZeidusi Seimos ir jos nariq gyvenim4 bei socialini ir kulhrrini
tapatum4, sujauke ir tevo iki tol turet4 aiiki4 vertybinq hierarchij4.
Po 5iq ivykiq Seima nebeatsigavo. Tevas iisiskyre su motina ir pabego i
kit4 rajon4. Seima nuvaZiuodu,ro jo aplankyti, betlf,+g m. jis mire nub infirkto. Pateikejas, pasakodamas Siq dramatiSkq istorij4 , teige, kad ,,kai krautuvq
nacionalizavo, tevui iSgaravo visos komunistines idejos" (ES, b. 2127,I. g0). Jis
perpasakojo ir tevo anuo metu pasakytq minti, kad ,jei komunizmq butq
paemusi kultcrringa tauta, tai but kitaip buvq, o kai paeme azijatai, tai matom
kas i5ejo" (ES, b. 2177,l.80). Etnines kategorijos, atsiradusios iiame pasakyme
Salia politiniq s4vokq, rodo, kad politinio pasikeitimo metu paZeidus individq
socialini ir kulturini tapatum4, jie ima iedkoti papildomq paai5kinimrt, nusakandiq naujos situacijos esme. Todel etninis konfliktas ir okupacijos s4lygomis
kintantis santykis tarp vyraujandiq ir pavaldZiq etniniq grupiq tampa aisakymq ir prasmiq Saltiniu.
Sis socialinio tapatumo paZeidimols atvejis, atrodytq, yra dvehresnis nei
tremtiniq ir politiniq kaliniq, kurie buvo ne tik iStraukti i5 savosios socialines
bei kulhrrines aplinkos, bet ir perkelti i kita geografing erdvq, apgyvendinti
tarp kitq etniniq grupiq nariq. Tadiau bfrtent jis patvirtina, kad ne tik teritorinio, bet lygiai taip pat ir socialinio bei kultarinio tapatumo esminis paLeidimas, vykstantis prieSprieSos situacijoje, kuri4 Zmones interpretuoja kaip etnini
konflikt4, sukuria s4lygas etniniam tapatumui kristalizuotisl6. eia reiketq griZti
15

. Vartoju s4vokq pa\eidimas, noredama akcentuoti ne tik galios, jdgos ar vyravimo veiksnius, ardandius tapatumus, bet ir
teisetumo ar neteisdtumo aJpektq,'k-uri pabieZe pateikejai.

A. |acobson-Widding buvo pasirinkusi neutralesnl ir talpesni i:odi ardymas ldisturbance), kuri
vartojo apibrldindama platesnl reiSkini - tiek struktflrini tapatumo suirdym4, susijusi su jega,
vyravimu, paZeminimu, iniciatyva, autonomija ir savigarba, tiek kokybini tapatumo ardyriq,
susijusi su kultlrrines ir socialines sqveikos sugriovimu (Jacobson-Wiaaing fOSe: 30-31).'
16 Tai nepaneigia
kitq tapatumo formavimosi variantq. Negalima, pavyzd.Liui, ignoruoti
laiko kaip vieno i5 reik5mingq tapatumo formavimosi ar formavimo ieiksniq. fafr telgia
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prie M. sokefeldo poziiurio,kad individ as, arbatiksliau ,,ad",kaipkult1ra yra
visuma (Sokefeld 1999: 439), todel esminis tos visumos paZeidlmas skat-ina
individus reaguoti i ja pazeidusi4 aplink4. Toki ,,ai" paLeidim4, kuri individas suvokia kaip esmini ir kuris gali tureti pasekmiq ne tik sugriaunant
isivaizduojamus, kultarinius ar socialinius, bet ir fizinius komponentus, paliediandius kon4 ir frztng Zmogaus egzistencij4, galima butq priskirti strukhiriniam
tapatumo paZeidimui (]acobson-widding 1983: 3012). Bfltent tokio paZeidimo pavojus skatina i5 naujo perZitrreti ir stiprinti ,,as" visumos esmes bei jas
apsaugandias strategijas, ivedant naujus kokybinius demenis, bet svarbiausia
iSgryninant struktDrini tapatumo pavidal4.
Reikbminga tai, kaip vyksta 5is tapatumq pasikeitimas. {vykiai, kuriq metu i5 pagrindq pasikeidia iprastas Zmoniq gyvenimas, suteikia tiems Zmonems
naujos patirties bei autenti5kq ispiidZiq ir prapledia jq Zinojimo erdvg. Antra
vertus, tie lvykiai, sugriaudami stabiliai fiksuotq geografiniq, socialiniq ir kulhiriniq tapatumq ribas, iSmesdami Zmones i5 ankstesniq erdviq ir atneSdami
naujq socialiniq, kultariniq, politiniq patirdiq, id tikrqjq tiesiog pakeidia tas
ribas. Naujq patirdiq veikiamos buvusios stabilios Zmoniq tapatumq esmes
taip pat pajuda i5 savo vietq. Tokius tapatumq kryZkeleje atsidurusius Zmones galima palyginti su ,,pasienio intelektualais" (okeley 2000:27-2g). Siuo
poZiuriu reik5minga E. Saido mintis, kad ,,negatyvus apibreZimas, t. y. paialiedio arba paribio intelektualo statusas, [virsta] pozityviu pa5aukimu, iikasandiu politinius ir epistemologinius turtus" (cituota i5 okeley 20oo:27).
Pastebeta ir kitkas. Zmones jaudiasi igijq vidini teisetum4 ir ilgam idliekandi4 motyvacij4 tapti aktyviais veikejais tuo atveju, kai jie tapatumq pazeidimus suvokia kaip neteis6tus, lvykdytus per prievart4 ir prie5 ju vali4. Butent taip savo aktyvumo prieZastis aiSkino tremtiniai ir politiniai kaliniai,
teigdami, kad del tauti5kumo jie nekaltai daug skausmo buvo patyrq. Lauko
tyrimq metu teko kalbetis su viena vidutinio amZiaus moterimi (E9,b.2177,
1.40-56), gimusia Krasnojarsko srityje. Jos tevai susituoke tremtyje, tevas buvo
nubaustas kaip Lietuvos partizanas, motina i5tremta. Motina buvo kilusi i5
kaimo, tadiau motinos t6vas buvo gimgs Sibire 1893 m., nes senelis buvqs
iStremtas i Sibir4 po 1863 m. sukilimo. Pateikeja pabrdi| motinos pastoviai ir
nuosekliai aktyvi4 pozicij4 palaikant tautiSkum4:
T. Luckmannas, ,,individai brgsta ir gyvena tarp kitq individq. Bet kur bet kuriuo laiku jie
kitus patiria kaip save ir save padius patiria kaip alter ego. Tokia patirtis suponuoja jq ,,vidiniq
laikq" sinchronizavim4, abipusiSk4 atspindejimq, socialing s4veikq ir asmeniniq tapatumq formavim4si, pagrist4 bendrai iSgyvenamu laiku. Individai gimsta konkreiiu laiku konkreiioie
vietoje ateidami i socioistorini a priori. Biografines schemos yra centriniai to a priori komponentai. jos individualq gyvenim4 skirsto i daugiau ar maZiau privalomas tekmes, rutinai ir krizems
suteikia prasmes, sujungdamos jas su visos gyvenimo eigos reik5memis, siekia sukurti visos
gyvenimo tekmes Prasme, gyvenimo 1aik4 susiedamos su transcendentiniu, ,,istoriniu" laiku"
(Luckmann 1983: 89).
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,,Mamai tautiSkumas buvo Sirdy vis4laik4. Mes nebuvom istoje i pionierius, i komjaunuolius. Mama grieLtai pasake, darykit k4 norit, bet nestokit.
<...> Mama vis4 laikq, kai mokemes istorij4, pabrly'davo, vaikai ne taip buvo,
ne taip. <...> Per vestuves gimines budavo, kad himnq uZgieda ir mama dr4si
buvo, visada giedodavo, ir koluky savo nuomong pasakydavo" (ES, b.2177,

l.

40-41).

Tuo tarpu isitikinimo savo teisdtumu nebuvimas skatino adaptacines/ arba konformistines, tendencijas. Pateiktame pavyzd)le buvo matyti, kad padios
pateikejos laikysena buvo mink5tesne nei motinos, tarsi tarpine. Anuo metu
ji, skirtingai nuo motinos, nebuvo isitikinusi savo Seimos teisumu:
,,Mokykla dare itak4. Ad jauiiausi, kad buvom kalti. Mokykloj jautesi,
kad nesu tokia kaip visi. Ad viena nebuvau komjaunuole. Nors neprikiSdavo,
bet jautesi. Buvau linkusi i kulttrr4, aktyvi. Tai, kai deklamuodavau eileraSdius, man uZriSdavo kaklaraiSti" GS, b. 2177,1. 4047).

Akivaizdu, kad nelmanoma lyginti motinos ir dukters elgesio, nes dukte
metu
tuo
buvo vaikas ir turejo paklusti mokyklos tvarkai. Tadiau tai, kad ji tai
dabar papasakojo, atkreipdama demesi i skirtingus aktyvumo niuansus, leidZia daryti prielaid4 apie s4saj4 tarp tapatumo paZeidimo suvokimo kaip neteiseto ir vieSo tautiniq nuostatq deklaravimo.
Vis delto ne visais atvejais tapatumq paZeidimai, net ir suvokiami kaip
neteiseti, skatina Zmoniq aktyvum4. Yra pavyzdiit4, kai net kai kurie politiniai kaliniai SajtrdZio metu laikesi nuo5aleje. Nuodugniau perZinrejus aktyvesniq Zmoniq biografijas matyti dar vienas aspektas. Veiklesni yra ne tiek tie,
kurie patiria paZeidim4 individualiai ir asmeniSkai, kiek tie, kuriq yra paleistas institucinis arba grupinis tapatumas. Siuo poZiuriu pati pirmoji ir;altriausia institucija yra 5eima.
Ankstesniame maZo miestelio prekybininko sunaus, aktyvaus SajtrdZio
dalyvio pavyzdyle matyti, kad Seimos socialines padeties esminis paZeidimas
padare itak4 ir pateikejo, kuris anuo metu buvo mal,as vaikas, dabartinems
paZiuroms bei vertybinems orientacijoms. Pokalbio metu pateikejas, pasakodamas apie parduotuves konfiskavim4 ir savo Seimos gyvenimo suZlugdym4,
pabrdld
,,Ta krautuve buvo i5 mano tevo dalies, i5 mano motinos dalies ir penkiq
pir5tq iSdidinta. Bet kai atejo rusas, nieko neZifrr6jo, kaip isigijai turt4" (ES,

b.

2177,

t. 80).

Tq pati i5 tevq patirties igyt4 argument4 jis vartojo ir irodinedamas aplinkiniams 1990 m. nepriklausomybes paskelbimo privalumus aplinkiniams:
,,AS dabar komunistus nkininkus pa5nekinu. Va tu turi savo flki. Kad
taip tavo vaikam Site Uki atimtq ir i5veZtq i Sibir4. Jie sako, velnia, taip negal
bt. AS jiems sakau, bet buvo. Taip, kaip mano tevui" (ES, b. 2I77,l. Bg).

Fastebeta, kad daZnu atveju tevq ir net seneliq dramati5ki likimq pokydiai
ir jq patirtys tapdavo vaikq gyvenimo strategijos gairemis. Matyti, kad vaikai,
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augdami tevq ir seneliq aplinkoje ir gyvendami tuos padius gyvenimus, paveldi daugeli dalykq, tu{p jrl ne tik nuostatas, vertybls u, pozitri.rs, bei ir
dramatiSkus jq likimq epizodus, fiksuotus biografinur" ,.hu*ose (Luck-

mann 1983).
Apie Seimos vaidmenl individo etnineje socializacijoje yra daug radyta.
Tai teige ir P. Kalnius, remdamasis Pietrydiq Lietuvos mi5riq ir vi,entaudiq
Seimq tyrimais (Kalnius 1996, 19gg). Tadiau dia pabreZtina, kad tevai kaip
moralini diskurs4 vaikams perduoda ne tik etnines kategorijas, susitapatinimt
bei sutapatinimo kriterijus, bet ir samprat4 apie savosioi etnines grupes rd5!
nio savitumo esmes bei turini, konkretizuota iq individuala.tr gy,r".ri*o epizoduose. Kaip teige vienas pateikejas: ,,IJ mtsq [ieimos] visi vienos nuomones. NeZinau, kodel taip susikloste, turbflt tevq palikimas,, (ES, b.2rrg,l. g2).
Jis pats yra buvqs politinis kalinys ir buvgs ikalintas uZ dalyvavim4 partizaniniame kare, jo brolis taip pat buvo ikalintas kalejime uZ pogrinding veikl4
sovietineje kariuomeneje XX a. 6-ojo deiimtmedio pradZioje. roli jq akfium4
pateikejas vadino ,,patriotizmu" ir aiikino tevo nuostatq perimamumu:
,,Tevelis buvo iSbuvqs vienuolika metq Rusijoje. Jis buvo siuvejas. Mate
revoliucijE. Jis zinojo, kas tai yra. Ir mums skiepijo. Nesusidrrgs zu tokiais
dalykais kaip isivaizduosi" (ES, b. 2178,l. Zg).

Seimos nariq dramati5kos patirties ir tapatumu paZeidimq paveldejimo
niuansai galbut padetq suvokti ir tuos atvejus, kai id lietuviq-lenkq, kaip ir
kitokiq miSriq 5eimq, kilo aktyviq lenkq arba lietuviq tautiniq veikejq (Kalnius L998: 152).
Taigi etnines prie5prieSos kontekste vykstantis socialiniq, kulturiniq, teritoriniq tapatumq paZeidimas, suvokiamas kaip neteisetas, sukuria s4lygas etniniam tapatumui kristalizuotis. Tokie Zmones jaudiasi tarsi igijq padaukim4 ir
gali tapti aktyviais etni5kumo esmes neSejais.

Politinis simbolis, kultflrind metafora ir etninio jausmo atgimimaslT
Judriame etniniame vyksme yra situacijos, sureik5minandios etnini susitapatinim4: ,,Yra momentai, kurie sukviedia" (ES, b. 2177,I.7). Tokiais momentais etninis diskursas tampa akivaizdus, o materiatioje erdveje pagauseja simboliniq objektq ir praktikq, kuriais Zmon€s siekia i5reik5ti etnines kategorijas
ir tapatumq savitumus. Tadiau kodel ir kaip tq objektq funkcionavimas veikia
kitq grupes nariq bei individq tapatumus ir kokias prasmes simboliniai daiktai i5reiSkia?

yra p_rane5imo, skaityto 6-ojoje Tarptautines etnologijos ir folkloro draugijos
.^___1t.Sit 9kyrius
(SIEF) konferencijoje i998 m. Amsterdame ir straipsnio ,,Lietuviq tautiniai simboliai: ktriiras,

prasmd

ir

galia" (Cepaitiene 2000) variantas.
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Pradedant ieSkoti atsakymq, reiketq pabrdLti, kad etninis simbolizmas
tampa lemiamas itvirtinant tapatumE tuo metu, kai susitapatinimq ribos patiria gresmq ir spaudim4. Tuo metu joms ypad svarbios ivairios tq ribq
itvirtinimo formos (Eriksen 1993:64). Lauko tyrimq medhiaga rodo, kad etnines
ir tautines identifikacijos aktualumo protrokis Lietuvoje buvo ypad suaktyvejgs sovietines okupacijos pradiioje po Antrojo pasaulinio karo.-Etninio susitapatinimo poZiuriu anuomete sifuacija buvo dviprasmidka. Ji buvo tarsi padalyta-i vie54, okupacines valdzios aprobuotE, ir pogrindini_lygmenis, kurie
akademiniame kontekste atitiktq etnini ir tautini disk.tts.ts. 5i" an iygmenys,
atrodytq, nesiskyre embleminiu lvardijimu, nes abiem atvejais buvo kalbama
apie lietuai{kumL, tadiau jie turejo skirtingas prasmes, skirtingas politines
perspektyvas ir sav4sias simbolines praktikas. ioki atskyrim4 galima iliustruoti
trumpu vieno pateikejo pasakojimu, kuriame jis sugretino tiutiSkum4 sovietiniais ir nepriklausomybes laikais ir netiesiogiai paiode tarp j14 esant hierarchini ry5l. Pasakojime pastarasis aspektas atsiskteiaZia vartojamuose skirtinguose, laipsniSkumo atspalvi turindiose s4vokose tautiikumas ir grynai tauti{kumas:
,,[Apie tauti5kum4 sovietiniais laikais? pavyzdLiui,] Maskvoje 6-ame deSimtmetyje vyko [LTSR kulttrros ir meno] dekada. tcaip tais liikais turejo
bflti, vienas kolektyvas vaZiavo iB kaimo. Tai, kaip Ziuresi tai.
i
Jeigu Zmones
vaiiavo, buvo tauti5kumas ar nebuvo. Jie didZiavbsi, propagavo t4"lietuviik4
dain4, lietuviSk4 rflb4, galq gale su azerbaidLianiediu liet-uviskais ladiniais
dalinosi. Ir tai yra tautiikumo aprai5ka. Jei einu i tautinl Bokiq bnre[, jei
velkuosi rubus, propaguoju Lietuvq. Todel negali sakyti, kad viskas taipnumirg_. Grynai tautiSkumo [Lietuvoje buvo] 30 metq: 20 metq nepriklausomybes [priei karq] ir I0 daba/,(ES, b. 2177,1.1,0\.

Sovietiniu laikotarpiu matyti, kad etnines kategorijos buvo priskiriamos
politi5kai neutraliems kulturiniams demenims, kaifminetu atveju maistui ar
drabuZiui. Tai buvo ypai akivaizdu vieSame kontekste. Tuo tarpu tautini simbolizm4 iprasmino ir rib4 tarp diq skirtingq praktikq iymejo politinis kulturiniq Zenklq panaudojimas (Eriksen 1993: 103). pabrehtina. kad tautiniame
lygmenle funkcionavo tie patys etniniai kulturiniai Zenklai, tadiau tautiskumo atspalvl jiems suteikdavo politiniai jq funkcionavimo ar pavidalo niuansai.
PaZymetina, kad toks ultimatyvaus etninio ir tautinio sihbohzmo protrtkis pokariu buvo akivaizdus tarp rczistentq, politiniq kaliniq ir tremtiniq.
suvoktas tautos esmingumo paZeidimas skatino zmones ne tik ginkluotam
politiniam pasipriesinimui, bet ir ivairioms tauti5kumo manifesticijoms per
simbolinius objektus ir praktikas. Ypad i5skirtinai elgesi politiniai kalinial ir
tremtiniai, t. y' tie, kurie patyre strukturini tapatumo paZeidimq. GrieZtos
drausmes, uldaro bei minimalistinio gyvenimo satygomis kalejimuose ir tremtyje, kur pagrindinis poreikis tarsi bdtq idsaugoti-gyuybe,jie iieke idlaikyti ir
tuos materialius daiktus bei praktikas, kurie simbolizavo jq kaip etnines grupes ru5inio savitumo esme. Politiniai kaliniai ir tremtiniai slapti dare
ivaiiius
rankdarbius, Zenkliukus su tautine simbolika, dainavo liaudidkas dainas,
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giedojo religines bei patriotines giesmes, Svente arba, tiksliau, mindjo tradicines kalendorines ir valstybines Sventes (eepaitiene 1994;2000: 472474; Milius
2000). Buvgs politinis kalinys taip pasakojo apie lietuaybds palaikym4 lageryje:
,,Vasario L6-oji, Velykos, Kal6dos, visas valstybines Sventes Svgsdavom.
Sueinam, kalbam, kaip bus, kaip tvarkysim6s, dar tikejomes laisvos Lietuvos.

Pasidarydavom stal4, kas kE turi. Gaudavom siuntinius, bet ir i5 tq padiq
maistq [pasidarydavom]. Kai nueme relimE, Sunis, numerius [geriau buvo].
Turejom roZandiq, Gedimino stulpus, vdliavq. Buvo ir pas mus Zenkliukai
trispalviai, prisidti ar kur pakavoti. <...> Zenkliukus artimiem parodai. Kam
anq laikysi, kad nieks nematys. Patriotines [dainas] dainuodavom. Himnas,
,,Marija, Marija", per geguZines litanij4. UZ ko griebsies daugiau. Dainas,
giesmes tai tankiai giedodavom. O kS veiksi" (ES, b. 2178,l.78-79).

{kalinimas skatino simboliniq objektq ir praktikq poreiki: ,,Nelaisve dar
labiau i,adina tautiniq simboliq poreiki" GS, b. 1932,L 29); ,,tautine atributika
buvo labai brangi, Zinojom, kad uZ tai sedim" (ES, b. 1932,I. 37); ,,ivairis
simboliai buvo brangus. Kiekvienam sava sodyba, savas kraitas tremty labai
brangus, toddl ir vaizdavo" (ES, b. 1932,l. 35).
Tarp tautiniq Zenklq, kuriuos turejo arba neSiojo politiniai kaliniai, daLna
buvo trispalve veliava arba jos spalvos (eepaitiene 1994). Kaliniai pasidarydavo trispalvius Zenkliukus i5 kartono, audinio arba i5sisiuvinedavo sitlais. Kartais tiesiog kur nors nematomoje vietoje jie prisiudavo tris siulus. Jiems tie
Zenklai buvo ebrinio susitapatinimo forma: ,,Siuvinejom veliavytes, kad bttq
lietuviSkas simbolis atlyrndtas" (ES, b. 1932, l. 29). Kartu tai buvo objektai,
simboliSkai palaikantys solidarum4 tarp savosios etnines grupes nariq. Pateikejai teige, kad jie tuos po apykaklemis pasleptus Zenkliukus parodydavo vieni
kitiems taip tarsi itvirtindami pasitikejimo ry5i talp lageryje kartu buvusiq draugq
ar draugiq lietuviq (ES, b. 2108,1.54). Tautiniai Zenklai buvo ir simbolinis saitas,
jungiantis kalinius ir tremtinius su abstrakdiai suvokiama, kitoje nei jie erdveje
esandia tautine bendrija: ,,Kai esi atpleSta nuo tevynes, net rnal,as audinio
gabalelis atrodo brangi tautine Sventenybe" (85,b.1932,1. 30); ,,Tautinti atributika buvo labai svarbi, kad i5laikyti ryii" GS, b. 7932,l. 37).
Taigi politinio ikalinimo ir tremties situacijoje etninis simbolizmas turejo
politinio pasiprieSinimo, etnines ir tautinds identifikacijos bei solidarumo itvirtinimo bruoZq. Galima speti, kad dviejq lygmenq - politinio ir simbolinio s4veika turi socialines jegos bei gyvybingumo skatinant prislopintus etninius
jausmus. Tai buvo matyti ir S4jtidZio laikais, kai vie5as uZdraustq tautinitl
simboliq pasirodymas 1988 m. vasar4 daugeliui sukele jausmq audr4 ir politiniq pasikeitimq strategijai suteike kondensuotq tautiSkumo atspalvl (Cepaitiene 2000: 469471). eia galima bfltq pacituoti antrojo SajfldZio mitingo Vingio parke apra5ymus ,,S4jndlio Ziniose". Siame mitinge tautiniai simboliai
sovietines administracijos veikejq buvo vie5ai pnpaLinti ir socialiai iteisinti.
Nors apraSymai ,,S4jidZio Ziniose" yra Zurnalistiniai tekstai, tadiau juose akivaizdlios ir asmeninds radandiqjq emocijos, kurios tiksliai iSreiSkia tuometg
socialinq atmosfer4 bei dalies Zmoniq nuotaikas ir nuostatas:
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,,Liepos 9 diena - Tautos, Lietuvos ir visq geros valios Zmoniq iventd.
{vyko tai, ko daugelis nebesitikejo isvysti. {vyko sTEBUKLAS. <...> [Rodos]
nieko tokio ypatingo vingio parke nei5girdome ir nepamateme. Tik sugriZg
i5 atostogq ar kurkitur vis4 menesi praleidg iSplestomis akimis Ziarejoine
i
tautines vdliavat Gedimino stulpus ir vydio Zenklus. <...> viespatie, iituoju
po sakini [i5 kalbq], o reiketq pilnus kalbq tekstus imesti i kie^kvien4 pad'to
drizutg. Bet ir to neuztektq. Juk tarp eiludiq nei6girsi plojimq ir skandavimq,
dai.ntl ir juoko, nepamatysi giedrq veidq ir tautiikai aprengtq vaikq, nepamatysi, kaip visi dainuodami susieme uZ rankq, nepajusi spengiandios tylos ir
kvap4 gniauZiandio vienybes jausmo,, (SajodZio Zinios tbAAhZ rc).
,,T4,pavakarq vingio parke galutinai patyreme savo gali4. sajudis ir visa
Lietuva bunda naujam doroviniam gyvenimui. Nebe administracinis potvarkis, o moralinis tautos balsas ima lemti politinius {vykius. AkivaizdZiausias
pavyzdys - Tautos veliava, kuri4 mes dr4siai i5keleme. Dabar tik beliek pripaZinti j4 (nebe pirmq kart4!) de jure...,, (SajddZio Zinios Ig88 07 16).
sajudZio laikais simbolinis tautinio tapatumo eksponavimas tapo visa apimantis, vie5as ir intensyvus. Zmones gatvese, darbo ii"tor", eidami svedius
i
ir kitur masiSkai ne5iojo trispalvius ir kitokius tautinius Zenkliukus. Trispalves veliavos plevesavo ivairiuose renginiuose, net roko muzikos koncertuose
ar ekologiniuose Zygiuose. Spaudoje pasirode nemaZai straipsniq, apraiandiq
ne tik tautines veliavos iSkelim4 ivairiuose renginiuose, bef ir Zmoniq, dalyv-avusit4 Siuose ivykiuose, emocijas. Trispalve veliava buvo pirmuose laikraddiq ar Zurnalq vir5eliq puslapiuose. Laikraidiq redakcijos gaudavo lvairiq laiikq, kuriuose buvo komentuojamas tinkamas ir netinkamas kitq elgesys su
tautine veliava. Dauguma to meto straipsniq paraSyti romanti5kai,-veiiavai
metafori5kai suteikiant net antropomorfiniq savybiq.
Suprantama, kad tai buvo vie5i veiksmai, rei5kiantys simbolini galios demonstravim4 ir politini tikslingum4. Be to, simboliniq objektq pasirodymas
vie5umoje tarsi sutelke i5sklaidytus etninius jausmus ir tapo imperatyvu ii"*s
etnines grupes nariams, kurie buvo linkg laikytis nuodaieje. Tidiau paiym6tina, kad socialine jega mobilizuojama tuo atveju, jeigu visi kolektyvo nariai
vienodai suvokia simbolio prasme bei jame esandi4 informacinq Zini4 ir iSgyvena fuos padius jausmus.
Reikia pasakyti, kad i5 tikrqjq tautine veliava tera tik dekoratyvinis audinys, kuris, kaip teige D. I. Kertzeris, politineje erdveje ikunija taut4, t. y. veliava apibiidina taut4 taip pat, kaip ir tauta apibrtdina veliavE (Kertzer oes: 21.
Akivaizdu, kad veliava yra dirbtinai sukurtas apdiuopiamas daiktas, kurio
simboline prasme s4moningai ideta i sutartines formas-bei spalvas ir Zinoma
tik konkreiiam skaidiui Zmoniq. susitarimas ir sprendimas, tygiai taip pat
kaip ir oficialus patvirtinimas, 5l daikt4 paverdia simboliniu. foJef rnptur,tuma, kad iSlieka ir individualus Zmoniq susitapatinimol8 su tokiu simboliu
klausimas, i5keliantis visuotinumo bei dalinio itstovavimo aspektus.
18

Tokie Zmoniq individualaus susitapatinimo momentai gali tureti ivairius asmeninius,
politinius, kasdienybes ar kitokius kontekstus bei prasmes. P-avyzdiiui, prancflzijoje 1g4g m.
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Antra vertus/ tokius analogiSk4 funkcinq prasmg turindius objektus ir praktikas kuria ivairios Zmoniq bendrijos - ne tik etnines grupes, bet ir sociilines
klases ar jaunimo subkulttros. Taip siekiama save apibfrdinti ir iSreikSti parodant savitus vartojimo iprodius ir skonius, aprangos stilius, kalbejimo manieras, religines praktikas ar kitokias simbolines formas (Harrison 1999:200).
veliavos, kaip ir himnai, dainos, emblemos, herbai, banknotai, paminklai, devizai, regalijos ar uniformos, atstovauja sukonstruotam ir suprojektuotam tapatumo vaizdiniui ir yra s4moningo sprendimo rezultatas (Cerulo 1995: S;
Harrison 1999:200).
Tai rodo ir lietuviq tautines veliavos pavyzdys. Sprendimas sukurti veliav4 ir parinkti jai tinkamas spalvas: gelton4, 2ali4 ir raudon4 buvo priimtas
Pirmojo pasaulinio karo metais, kai 1977-1918 m. iSkilo reali Lietuvos nepriklausomybes skelbimo galimybe. Tai buvo politinis sprendimas, priimtas spaudliant laikui ir politinems aplinkybems (eepaitiene 2000: 466468). vieias
argumentas pasirinkti tokias spalvas buvo tas, kad jos vyrauja liaudies dirbiniuose - tekstileje. T. Daugirdas, kurio pasiulymas buvo artimiausias patvirtintam projektui ir kuris dalyvavo komisijoje lietuviSkai veliavai nustatyti,
1917 m.,,Lietuvos aide" taip pagrinde spalvq pasirinkim4:
,,Spalva raudona ir y',aIiayra d o m i n u o ja n d i o s spalvos musq
spalvotuose a u d i n i u o s e ir, jei ardiau prisiZiiresime, tai pamatysime,
kad prie tq dviejq yra pridedama ir nedaug Sviesiai geltonos spalvos" (Daugirdas 1917)1e.
Gerokai veliau nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje kilus naujai diskusijai del tautiniq simboliq ir ypad del veliavos spalvq, 1938 m. M. DobuZinskis,
priedtaraudamas anuomediam 5iq spalvq pasirinkinimui, teige, kad toks etn'ografinis argumentas yra netinkamas ir gindytinas, nes tas padias spalvas galima
matyti ne tik lietuviq, bet ir vengrtl, dekq ar lenkq liaudies mene (DobuZinskis
po monarchijos Zlugimo prancuzrl revoliucionieriai pasiule keisti trispalvg

i vienos spalvos
raudon4 veliavq. Visuomeneje kilo plati polemika, pasiekusi kulminacijq Pranc[zijos parlamente. Tadiau ji nutrnko po jaudinandiq poeto, veliau uZsienio reikalq ministro Alphonse de Lamartine Lodliu' kai jis pasake, kad trispalve apkeliavo pasauli iprasmindama tevynes vardq,
Slovq ir laisvq, ir jeigu ,jds afimsite i5 mangs trispalvg veliavE, jus atimsite i5 mangs pusg
Prancfizijos galios, dia ir anapus jos sienq" (Cerulo 1995: 11). Salia tokio svaraus, asmeni5kai
sureik5minto argumento poveikio galima pateikti kitoki pavyzdi, kai simboLiniq Skandinavijoje
objektq funkcionavimas reikimingesnis tampa asmeninio Zmoniq gyvenimo nei valstybiniame
lygmenyje. O. Lofgrenas, teigdamas, kad tautind vdliava populiariu simboliu tapo palyginti
velai, pastebi, kad nors oficialus veliavos iSkelimas yra ribotas ir i5 jo pasiSaipoma, tautiniq
veliavq naudojimas asmeniniame lygmenle dabartinese Skandinavijos Salyse yra daZnesnis
nei kuriuose nors kituose kraStuose. V6liavq stulpus galima aptikti daug kur Salia vasamamiq,
sodq nameliq ar autopriekabq stovyklavieiiq, ir veliavos keliamos ivairiomis progomis nuo
Seimos nariq gimtadieniq iki ]oniniq Svendiq (L6fgren 1989: 8), Beje, tokiq pavieniq atvejq bfrna
ir dabartineje Lietuvoje.
le

Apie veliavos sukurimo aplinkybes ivairiq autoriq nemaZai ra6yta, tadiau dia nagrindjami straipsniai, ra5yti tuo konkreiiu, su veliavos sukurimo ivykiais susijusiu laikotarpiu. Jie
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1938a: 411413; 1938b: 437438). Jis siule ii esmes keisti tautines spalvas id
geltonos, Zalios ir raudonos i balt4, raudon4, gelton4 (arba atvirk5ddi). Savaji
projekt4 jis pagrinde istorine valstybines heraldikos tradicija20.
Tadiau akivaizdu, kad abiem atvejais argumentai del tautiniq spalvq tinkamumo buvo s4moningai pasirenkami, siekiant suteikti jiems svarumo ir
irodyti siulomo varianto tinkamum4. Antra vertus, tautine veliava yra simboIis, kuriamas politinemis aplinkybemis ir naudojamas politiniams tikslams.
Todel priimant galutini sprendim4 reikdmingas, o gal net lemiamas veiksnys
galejo biti sprendZiandios daugumos politines koncepcijos ar uZd.uotys. pavyzdLiui, Jungtines Karalystes veliavos projektas simboliSkai suvienijo tris
skirtingus Salies politinius subjektus, suderings raudon4 Anglijos globilo dv.
Jurgio kryZiq su baltu Skotilos globejo 5v. Andriaus ir raudonu Airijos giobejo
5v' Patriko kryZiais. PanaSiai Airijos tautine veliava simboliSkai sujunge Salies
religines bendruomenes: Zalia juosta simbolizavo katalikus, oranlinb- protestantus, o balta tarp jq - taikq Siq dviejq grupiq sugyvenim4 (Cerulo tggs: tg).
Galima speti, kad politini atspalvl turejo ir dviejq lietuviq tautines veliavos projektq variantq:l,alios, baltos ir raudonos bei vienos raud.onos (su Vytimi) spalvos atmetimas. T. Daugirdas apie pirmaji variant4 anuo metu ,,Lietuvos aide" raie:
,,Zalios, baltos ir raudonos spalvos veliava todel nepriimtina, kad tokia
jau_rytines Prtrsijos yra vartojama ir Lietuvon pateko per TilZg ir Karaliaudiq,

ir daugelis lietuviq nelabai sutinka su tokia kombinicija" (Daugirdas l9r7).
Diskusijas Lietuvos Taryboje del antrojo varianto ir jo atmetim4 P. Klimas
1917 m. savo dienoraStyje taip apraie:
,,Kilo klausimas ir apie tautines spalvas bei veliav4. J. Basanavidius paskaite savo spausdintE Amerikoje ta tema referat4, kur isrod.oma,
Jog visq
veliavq spalva senoveje buvusi raudona, o ant raudono dugno birmas irklvs
nors

ir lakoni5ki, vis delto skirtingai nuo vdliau ra5ytq yra autentiSki, todel suteikia daugiau

teises interpretuoti.
20

eia pateikiamas M. DobuZinskio pasiulymas, nes buvo nuosekliai i5pletotas ir rimtai
argumentuotas. Taiiau Sis pasiulymas keisti veliav4, pateikiant nauj4 projektq, nebuvo vienintelis. XX a. 4-ojo deiimtmedio viduryje ir antroje puieje diskuslla'dei lreUurror buvo gerokai
platesnd. 1935 m. ji pasieke Seimq (Merkelis 1936). Tadiau, kaip matyti iJ M. DobuZinskio
1938 m. straipsnio, nenutrfiko. Paprastai diskusijos del tautiniq simbotiq kyla politinir4 judejimq metu, kai siekiama iteisinti pasikeitimus tautos valdZios vidaus strukturoje. Tokiq pisikei
timq metu simboliai daZnai bfrna perkuriami arba pakeidiami, norint lforminti tuos potyti.tt
(Cerulo 1995: 16). Lietuvos atveju matyti, kad XX a. 4-asis deiimtmetis tai vidiniq potitiniq
ir socialiniq itampq laikas. Ii uLbaigd sovietine okupacija 1940 m. Tuo laiku buvo pakeista ir

tautine veliava. V. Liuleviiius ra5o, kad kai 1940 m. sovietai okupavo Lietuvq, trispaivq reikejo
apversti: raudona, Zalia, geltona. ,,YdI griZg bol5evikai veliav4 visai pakeite. Sovietines Lietuvos
veliava pagaminta paveikus Rusijos lietuviq itakai, tik apverstas rpil.'q derinys aukdtyn kojom
(raudona-balta-iaIia) ir pakeista (paveikus komunistq
iiakai) spaivq piopo."qu (13:1.:2) ryiurjant raudonai (Liulevidius 1962: 2SI).
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ir

raitelis, kardu uZsimojgs. Pritarta - reikia laikytis istorines tradicijos. Bet
viena raudona spalva paprastose veliavose, kur nera vyties, neiSrasta per
btrtinybq. Priimtas principas: deti dominuojandios liaudies darbuose spalvos,
butent, Zalia su raudona" (Klimas 1988 173).

Galima speti, kad abiem atvejais atmetimo argumentq

- ,,daugelis lietu-

viq nelabai sutinka su tokia kombinacija" arba,,neiSrasta per brltinybq" gilumoje galejo ghideti ir politiniai tikslai, siekimas atsiskirti nuo kitq etniniq
bendrijq ir lforminti savarankiSk4 bei originali4 btti ir tapatum4. Tokia prielaida yra imanoma atmetimo argumentus ivertinus tuomediame politiniame
kontekste. Nepriklausomybes skelbimas vyko Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, Lietuvai esant vienu i5 Vokietijos ir Rusijos konflikto diplomatiniq ir
kariniq objektq, todel suprantamas T. Daugirdo nenoras susitapatinti su spalvomis, naudojamomis rytineje Prusijoje. Be to, tq padiq spalvq veliavas naudojo ir Rusijoje lietuviai pabegeliai, kur, kaip teigia V. Liulevidius, tokiai idejai
galejo padaryti itakos ,,maZlietuviai, kuriq ten daug buvo iStremtq i5 Rytq
Prfrsijos" (Liulevidius 1962:248). Suprantamas ir vienos raudonos spalvos atmetimas, nes ji iprasmino socialistq propaguojam4 klasini poLlnri. Be to, raudonos spalvos simbolik4 Rusijoje tuo metu pladiai naudojo bol5evikinis revoliucinis judejimas ir 7917 m. ivykusi Spalio revoliucija.
Tadiau priimant sprendim4 patvirtinti ar atmesti tautines veliavos projekt4 argumentai gali buti suformuluoti arba pagrlsti ir subjektyviais vertinimais,
ivairiais atsitiktinai sugalvotais paaiSkinimais ar estetinemis graiu/negral,u kategorijomis. Pavyzdliu|1917 m. Vilniaus konferecijos dalyvis A. JakStas ,,Lietuvos aide" taip komentavo tautiniq spalvq tinkamum4 ir pasirinkim42l:
,,Kai del musq tautiniq spalvq - Zalios ir raudonos, visai pritariu T. Daugirdui, Jos reik6tq galutinai priimti ir miisq kraito veliavosna. Labai gaila,
kad Sis klausimas buvo atiduotas Komisijai. Jis reikejo iSriSti padioje Konferencijoje. Ar Siokios, ar tokios spalvos - savaime jos nieko nereiSkia: reikdmes

igyja nuo Zmoniq sutarimo. Delto gi labai gaila, kad per Konferencij4 niekas
nepaklause nariq: kurios veliavos jiems labiau patinka: dvispalvds Zalios ir
raudonos A. Zmidzinavidiaus, ar trispalv6s (Zalios ir raudonos su geltona
juostute per viduri) T. Daugirdo. Mano iBmanymu T. Daugirdo siulomoji trijq
varsq kombinacija labiau tinka, nes, iterpus tarp spalvq Zalios ir raudonos
gelton4 juostelq, gaunama spalvq eile labiau pane5anti i sauld:s spektr4, vadinas/ ir graZesne, negu dvispalve Zaliai raudona kombinacija" Aakftas 7977).

Vis delto retrospektyviai Ziuiint galutinis sprendirnas pasirinkti tautines
spalvas geltonE, i,aliE

ir

raudonE bei vie5as daugelio asmenq sutarimas, kad

ir todel tautinei veliavai tinkamos (Savoniakaite 1998:
L85), nebuvo atsitiktinis. Lietuviq tautinio atgimimo ir tautines kultflros kirimo fone tai logi5kas sprendimas. Nuo XIX a. pabaigos ir ypad XX a. pradZios

jos btdingos, liaudiSkos

21

Tai buvo vienintelis komentaras i5 Salies to meto spaudoje.
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tq atrinktq etnokulttlriniq kategorijq, skirtq lietuviq etniniam savitumui Zymeti ir tautiniam tapatumui iSreikSti. LietuviSkoje visuomeneje toki4 tautines
kulturos koncepcijq propagavo dailininkai, susiburq i Lietuviq dailes draugij4.
Nuo draugijos iknrimo 1907 m. iki Pirmojo pasaulinio karo pradZios 1914 m.
jie buvo surenge aStuonias lietuviq dailds parodas, gausias eksponatq, dalyviq
ir lankytojq. Jose tautodailes meno dirbiniai buvo eksponuojami tautines kulturos savifumui atskleisti. Gausiausia tose parodose buvo ivairiq tekstiles dirbiniq (eepaitiene 1999:113-123). suprantama, kad tokia draugijos veikla, dailininkq ir kitq kulfrros veikejq idejos, vieSos kalbos ir straipsniai spaudoje
formavo to meto Lietuvos visuomenes nuomong apie tai, kas yra tikrai
lietuvi5ka.
Antra vertus, paZymetinas ir asmeninis tautines veliavos kUrejq poZifrris
bei konkreti kultDrine veikla. Spalvas pasiflle ft 1917 m. sudarytoje komisijoje
tautinei veliavai sukurti daiyvavo T. Daugirdas ir A. Zmuid.zinavidius. Abu
jie buvo aktyvts Lietuviq dailes draugijos veikejai (A. Zmuidzinavidius buvo
vienas i5 draugijos steigejq), parodq organizatoriai ir eksponatq rinkejai. Abu
jie tiesiogiai prisidejo ir suformuluojant bei igyvendinant konceptuali4 minti,
kad liaudies menas yra lietuviq tautini tapatumE isrei5kiantis Zymuo23. Tos
padios nuomones laikesi ir trediasis komisijos narys J. Basanavidius, nuo pat
,,Au5ros" laikq savo kultnros politikos strategija ir programine veikla pasirinkqs liaudiSkojo palikimo naudojim4, kuriant tauting kultiir4 ir tautini stiliq
(Cepaitiene 1999: 124-127). LiaudiSkosios kulturos naudojimo idejoje galima
rasti J. G. Herderio kultcrrinio nacionalizmo atSvaitq. Nors panaSiai kultura
buvo ,,nacionalizuojama" (Lofgren 1989) daugelyje kradtq nuo skandinavijos,
Vokietijos iki vidurio ar Rytq Europos, vis delto Lietuvoje, kaip, beje, ir kitur,
5is reiSkinys buvo autentiSkai iSgyventas ir atrastas2a.
Taigi teiginys, kad spalvos geltona, i,aria ir raudona yra vyraujandios lietuviq liaudies tekstileje, yra kulmrine konstrukcija. Tai kulturinio tapatumo

22
Sutinku su Vacio Miliaus pareikSta pastaba LII seminaro ,,Etninis tapatumas ir tautiniai
simboliai" metu, kad negalima vienareik5mi5kai teigti, jog XX a. pradiioje tekstile tapo reik5mingiausia liaudies meno sritis, skirta etniniam savitumui Zymet. Sutinku su tuo, kad jau
XX a. pradZioje teigta, jog kryZdirbyste irgi bddinga lietuviq kulturai.
23

Vienas i5 reik5mingq vienalaikiq su tautines veliavos kurimu susijusiq faktq yra tai, kad
tekstiles eksponatai buvo pasirinkti demonstruoti lietuviq kulturos saviiumq pirmojo pasaulinio karo metu, vokietiq okupacinei administracijai pasifrlius Vilniuje organizuoti nuolatinq
dirbiniq parod4. Butent Antano Zlnrtuidzina(iaus pasiulymu tai buvo juostq ir audiniq skyrius
su juostq dirbtuve. ]is ir vadovavo Siai dirbtuvei.
2a

Noriu pabrdLtr, kad liaudiSkosios kulturos ,,nacionalizavimas" ir liaudies kulturos r:aveldo konceptualizavimas Lietuvoje buvo ne imitacine idejine konstrukcija ar kituose Europos
kraStuose paplitusiq politiniq, ideologiniq, kulturiniq tendencijq megdZiojimas, bet autenti5iai
iSgywenta mintis.
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Zenklas, arba kondensuota kultarine metafora, sukurta iprasminant lietuviq
etning skirtybq. F. Bartho iodliais tariant, tai kulturinis bruoZas, kuri etnines
gruPes nariai laike reikSmingu ir iStrauke i5 visumos, suteikdami jam etninq
kategorij4 ir iprasmino kaip Zenkl4 etninems sienoms lym|ti (Barth 1969: rr).
{ 5i4 ,,i5rast4" (Hobsbawm 1994) kulttrring tradicij4 iejo ir anuometes tautines
politikos bei geopolitikos demuo, kurio esmd buvo kuriant valstybq vadovautis ,,etnografiniu principu": Lietuvos valstybe buvo kuriama vadovaujantis
etnografinemis lietuvittr sienomis, t.y.tos etnines grupes teritorijoje, kurioje
kalbama lietuviSkai ir s4moningai suvokiama save kaip lietuvius (eepaitiene
1999:107-108). Toks politinis kulturiniq demenq iprasminimas budingas nacionalizmui, kur tipiSkais etniniais simboliais siekiama skatinti savojo kulturinio savitumo refleksijas ir taip sukurti tautiSkumo jausm4 (Eriksen 1993: 103).
S4moningai sukurtas tautines veliavos projektas savo konceptualia visuma atitiko tuometi ideologini tautines valstybes projekt4 ir buvo etninio savitumo esmq zyminti kulturine metafora. Kaip teige R. Firth, tautine veliava,
kaip ir himnas ar herbas, yra simboliai, iSreiSkiantys tautos visumini pagrind4, minti ir kultur4 (cituota i5 Lofgren 1989:7-8). Tadiau simboliniai objektai
socialinl gyvybingum4 ir autentiSkum4 igia, kai istorijos eigoje funkcionuoja
etnines bendrijos iSlikimui svarbiuose ivykiuose. Funkcionavimas lemtingose
etnines prie5prieSos situacijose ir centrinese etninio vyksmo vietose suteikia
tiems objektams charizmatinds galios (eepaitiene 2000: 474). Bfltent tuo galima bUtq ai5kinti tautines veliavos socialinq itaig4 atgaivinant ar palaikant
etmni jausm4.

Tarp lokalinio ir etninio tapatumo
Judriame etniniame vyksme Siandien vienas i5 pirminiq demenr4, darandiq poveiki struktlriniams tapatumo pokydiams, yra kilme, tiesiogiai susijusi
ne tik su genealogija, bet ir su vieta. Antra verfus, etniSkum4 ir etnini tapatum4 nagrinejant kaip socialinio organizavimo form4 ir etnines ribas interpretuojant kaip socialines bei kulturines, iprasta, kad teritoriniai, geografines vietos klausimai lieka tarsi nuo5aldje. Tadiau etniniai konfliktai tarp Zmoniq
grupiq, nors ivairiai politiSkai bei ideologiSkai aiSkinami, dalnai vyksta del
konkrediq teritorijq, ddl nuosavybds teisiq i tas teritorijas, del teises i gamtinius iSteklius, esandius tose teritorijose, ar kitq panadiq dalykq.
Vietos ZenkliSkumas susitapatinant Zmonems yra neabejotinas ir reikSmingas. Kalbedamas apie Siandienes tendencijas, T. H. Eriksenas, pratqsdamas j. Friedmano minti apie abipusg globalumo ir lokalumo priklausomybq
ir s4veik4, pastebi, kad nepaisant migracijos ir kitokiq vienijandiq tendencijq
Zmones vis delto gyvena konkrediose vietose ir vientisas pasaulis yra lokaliai
sukonstruotas (Eriksen 1993: 150). Tadiau ir lokalumas yra judri konstrukcija
tiek erdves, tiek laiko poZiuriu. Bet kuris teritorinis darinys, ilg4 laika buvqs
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vientisas, netiketai gali pradeti smulketi arba stambeti, pateikdamas naujas
vietq konfigtrracijas ir naujus jas iforminandius tapatumus.
Lauko tyrimq metu vaZinejant po miesteiius buvo lprasta matyti, kad vir5
vietos administracinio pastato - senitnijos ar savivaldybes plevesuodavo trispalve veliava. Tadiau visai neseniai, 2000 m. vasar4, riaguvoje teko matyti ir
kitoki tos padios vietos simbolini iforminim4. iia vir5 runiuttijor plevesavo ne
trispalve, o PanevdZio apskrities veliava. Daugelyje vietovirt pateikelai pabreia, kad tauti5kumas, tautine savivoka, tautos istorija Jiandien Zmonems yra
suprantamesn6, kai modeliuojama ir pateikiama kaimo, gimines, ar apy[nkes
lygmenfe. Kita vertus, imones patys aktyviai naudojo lokalinius demlnis tai
zuprasdami kaip dalyvavim4 bendrame tautiniame vyksme. Vienas akivaizdZiq lokalinio matmens sureikdminimo pavyzdiit4 uikatnr Lietuvos nepriklausomybe yra akivaizdus Zemaidiq akfyvumas ir konsolidacija. Kaip teigia
P. Kalnius, 5is procesas yra lygiavertis ar net pirminis bendianacionaliies
integracijos poZifrriu. jis pateikra tokio teritorinio demens sureik5minimo pavyzdi teigdamas, kad 1995 m. Zemaidiq kulhrros draugija nutard ,,ruodti
sitlymus, kad b[tq patobulintas Lietuvos administracinis paskirstymas, ialabiau atsiZvelgiant I Lietuvos etniniq regionq ribas" (Kalniui to97: iz).
Taigi savivokos lygmenfe susitapatinimas su konkredia vieta nera vienareikimis. Empirineje konkretybeje, net kai kalbama apie nuo seno vienoje
vietoje gyvenandiq individualiq imoniq savivok4, vietoi sureikiminimas gali
igyti ivairius, net priestaringus aspektus bei tapatumq konturus. Atrodftq,
kad klasifikacinis etninio susitapatinimo principas, apimantis ir teritorini aspekt4, turetq uZdengti smulkesnius lokalinius darinius - gimtosios sodytos,
gimtojo kaimo ar miesto, ,,teviikes" ar ,,krasto" tapatumui. Tudiuu taip nera.
Net konkreti gimimo vieta kaip simboline kategorija gali btrti lokalizuota teritorijoje, kurios ribos gali ivairiai judeti ir apimti siauriau ar pladiau interpretuojamas vietoves bej skirtingas tq vietoviq prasmes. ,,2mogi6k4j1,, erdves
matmenl pabrdl| Z. Baumanas:
,,DaLnai sakoma, ir dar daZniau laikoma savaime suprantamu dalyku,
kad ,,socialines erdves" ideja yra kilusi metaforiskai sukeiius sampratas, susiformavusias igyjant fizing,,,,objektyvios" erdves patirti. Tadiau yra prieiingai. Tas atstumas, kuri mes dabar rinkg vadinti ,,objektyviu,, ir matuoii lygindami su ekvatoriaus ilgiu, o ne su Zmogaus kuno dalimis, su fiziniu kono
greidiu ar tos vietos.gyventojq simpatijomis-antipatijomis, budavo matuojamas Zmoniq kunais ir tarpusavio santykiais gerokai seniau nei metaline lazdele, vadinama metru, dituo beasmeniikumo ir besielidkumo
isikunijimu, saugomu Sevre visq pagarbai ir nuolankumui,, (Bauman t99g:27).

Todel kyla klausimas, ar Zmoniq susitapatinimas net ir tuo atveju, kai
priklausomybe etrinei bendrijai ir tos bendrijos lokalizavimasis geografineje
erdveje atrodytq vienareikSmiai, neturi konkuruojandiq klasifikaciniq sist!mrtr, kurios i esamE strukh1r4 iveda papildomus komponentus ir suteikia
daugiau galimybiq rinktis. Tadiau kaip tokiu atveju pasiskirsto santykiai tarp
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ir etninio bei lokalinio ir regioninio tapatumo ir kaip tie skirtingi
tapatumai iprasmina kilmg, savitus kulttrrinius bruoZus ar savas istorijas?
Viename Zemaitijos miestelfe netoli Latvijos sienos pateikejq paklausus,
kas jie es4, kai kurie i5 karto atsakydavo, kad Zemaidiai. Patikslinus klausim4,
bfldavo papildoma, pabrdZiant prigimtini, gimimo vietos s4lygot4 tapatum4:
,,Pirmiau esu Zemaitis, Zemaitijoj gimiau ir mirsiu" (ES, b. 2177,l.9T), ,,Grynai Zemaitis, lietuviSkq priemai5q nera, tevas i5 VyZontiSkirl, mama id Klauseikiq kaimo. Tevai Zemaidiai, bodiai irgi" (ES, b.2177,1.20);,,Zemaitiikumas
man asmeniSkai nepraeina, igimgs i kraujq" (ES, b. 2177,1.114). IS pateikejq
argumentq buvo matyti, kad pagrindinis demuo apibfldinant savo lokalinl
tapatumq yra kilme, geografineje erdveje sutapatinama su gimt4ja vieta.
Tadiau gimtoji vieta lteisino ne konkredios vietos - kaimo, apylinkes ar
rajono tapatumq, bet platesni Zemaidiq bendruomenes tapatum4, ir tai buvo
esminis skirtumas nuo kito Vidurio Lietuvoje pastebeto atvejo. Pavyzdliui,
Raguvos miestelyje ar Silq kaime Zmones savo vietinq tapatybg aplbrlld pagal gimtEsias vietas. Zmones, kurie buvo gimq Siluose ar Ragurrol" l. juose
gyveno/ save vadino ir kitq buvo vadinami pagal to kaimo ar miestelio pavadinim4 iilaiaiais, raguaiaiszs. Be to, jie atsiskyre nuo kitos - atvaZiavusiq ir ilgai
gyvenusiq atvykeliq - kategorijos pabreZdami, kad pastarieji buvo vadinami
kitaip, prie vietoves pridedant priesagas -ietis, -e: raguaietis, raguaiete. vis delto abiem atvejais konkreti gimimo, kilmes ar gyvenamoji vieta buvo Zmoniq
lokalines tapatybes pagrindas. Tuo Sis atvejis skyresi nuo pateikejq Zemaidiq,
kur prigimtinis geografines kilmes argumentas buvo naudojamas pagristi priklausomybg teritoriniu atZvilgiu platesnei bendrijai, kuri fiksuojama istoriSkai, tadiau Siandien niekaip neiforminta ir egzistuoja isivaizduojamos bendruomenes lygmenyje26.
Antroji kertine poziclja, kuri4 reiketq akcentuoti kalbant apie Zemaidius,
yra kalba. Raguaio tapatybes atveju lemiamas demuo buvo kilmes vieta ir
gyvenimas toje patioje vietoje, suteikiantis Zmogui to kaimo ar miestelio vietinio gyventojo kategorij4. Tuo tarpu iemaiiio tapatybes apibreZimui, be kilmes
tautinio

2s Kaip viena pateikeja teige, dilaiaiai ir raguztiai yra i,odlio lietuaiai
analogija. M. Norkaitien6 rado, kad pavadinitnas raguais yra senas, ir pateikia pavyzdi i5 1900 rn. ,,T€vyn6s sargo":
,,Guz4 gausi, neatsargiai pasipynqs po kojq kokiam ikau5usiam raguviui". Ji taip pat pastebi,
kad tokios darybos yra ir etnonimas lietuais (Norkaitiene 200I:787),
25 Teigini
,,isivaizduojama bendruomen6" vartoju B. Andersono prasme (Anderson 1"999),
siekdama pabrei:ti ne tai, kad, sakykim, Zemaidiq bendrija Siandien nera administraci5kai ar
kaip kitaip iforminta, bet, kaip teigia B. Andersonas, kad ,ji isivaizduojama", nes net nepaZistant daugumos savo tautiediq, nesufikus ir netgi niekada neiSgirdus apie juos, kiekvieno jU
s4moneje gyvuoja ivaizdis, kad jie visi susije" (Anderson 1999: 21). Be to, reikia pasakyti, kad
ZemaitiSka savivoka, Zemaiti5kas tapatumas, Zemaidiq bendrija ar Zemaitija yra istorines kategorijos, Zymindios savit4 vakarineje Lietuvos dalyje gyvenandiq ir savita tarme kalbaniiq imoniq grupq (Kalnius 1997, MediSauskien6 1999, NikZentaitis 1996).
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vietos ypai reikdmingas buvo antrasis demuo - kalbinis savitumas. 5i bruoZ4
pateikejai interpretavo kaip etnokulhrring kategorij4, atskirianiiE juos nuo aukitaidiq, dzrlkq ar suvalkiediq: ,,Kuo skiriasi Zemaidiai? Z\ariu I ruro giminq,
darbai tie patys, siekiai tie patys, skiriasi tik karba" (ES, b. 21TT,r.5g);,,Jau id
misq akcento matyt, kas zemaidiai, aukstaidiai kalba lietuviskai,' (Fj},b.2772,
l. 28). Kai kurie pateikejai kalbing skirtybq laike prigimtiniu ir analogi5ku
gimimo vietai demeniu: ,,Tai prigimimas, taip esam priaugg prie tos kilbos,
kaip galiu nedidZiuoties tokiu savo gimimu. Ab esu krik5tyta baZnydioje, del
ko turiu verstis kitaip. Grynai tas pats kaip krikdtas. Musq kalba id prigimimo,
del ko turiu verstis" (ES, b. 2177, l. T4-7s). Kalbinis savitumas, pateikolq nuomonel reik5mingas ir Zemaidiq grupiniam solidarumui rastis. Vienas vyras
pokalbio metu teige, kad ,,paListam vienas kit4 id kalbos. pried keliolika metq
gydZiausi Kauno klinikose. Ir su bufetininke ZemaitiSka susirokavom valgykloj. Ji Zemaite buvo. Sake, blatas pasidare" (ES, b. 2177,1.70),
Tadiau ZemaitiSk4 tapatum4 pateikejai apibrdid ne tik iiais dviem, jq nuomone/ esminiais - gimtosios vietos ir gimtosios kalbos demenimis, bet ir stereotipais, kurie daZniausiai Zymejo ribas ir dichotomij4 (Eriksen 1993:22-25)
tarp Zemaidiq ir auk5taidiq.
Zemaidiq isivaizduojami kitq (puz., auk5taidiq) neigiami stereotipai apie
juos:
,,Zemaitis ne Zmogus

-

kaimietis. Kas Auk5taitijoje yra pamegta, kad.

Zemaitis esi Siuk5le" (ES, b. 2IT7,7O).

,,Ner neapykantos ar skriaudos aukstaidiui ar suvalkiediui, bet atrodo,
kad tuos Zemaidius biSki pajuokia. Kai reikia k4 nors grubiai pasakyt, tai sako
vis Zemaiti5kai" (ES, b.2177,1. 148).
,,Zemaitis Lemai, auKtaitis aukitai, Zemaiti niekina,, (ES, b. 2772,1.67).

Siurk5tq, tamsq, kaimiedio zemaidio stereotip4 pateikejai apibendrindami
prie5prie5indavo guvaus, daug kalbq mokandio, ponibko aukStaidio vaizdiniui. Tadiau paZymetina, kad vaizdinial kuriais pateikejai apibtrdino socialinius ir kulttrrinius skirtumus tarp Zemaidiq ir aukitaidiq, nera nauji ar originalts. Jie yra tiesiogine analogija istori5kai gyvuojandiq stereotipq, Zymind-iq
priedprie54 tarp lenkq ir lietuviq etniniq grupiq, kur lietuvis tamsus, atsilikqs
kaimietis, o lenkas yra ponas (eepaitiene lgg1). Vis delto individualaus susitapatinimo lygmenyje jie pateikejams buvo autenti5ki, kele ivairias emocijas ir
inspiravo teigiamus stereotipus apie save. DidZiavimasis Zemaiti5ka tapitybe
buvo grindZiamas moralinemis kategorijomis ir pozityviomis savo grrrp"r-ruvybemis.
Teigiami Zemaidiq stereotipai apie save:
,,Zemaiiiai vieningi, karingi, laimejo Zalgirio m[ii,, (ES, b. Z7T7,l.g7).
,,zemaitis uzsispyiimo turl ir padirys k{ nori, o aukstaitis nebus toks,
ranka numos" (ES, b. 2177,l. 67).
,,AukStaitis labiau nosl riedia, kad geresnis, nors ir Bvakesnis yr, o taip
viskE pa6mus Zemaidiai yra geresni- (ES, b. 2177,1. gS).
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,,Zernaiiiai atrodo teisingi, malonios dtrBios Zmones,, (ES, b. 2178,1.6).
Pastebeta, kad Salia stereotipq yra dar viena reikdminga poziclja, Zenklinanti ribas ir ideologiSkai argumentuojanti Zemaidiq atskyrim4. Tai saviti istoriniai epizodai ir simboliai. PavyzdLiui, Lietuvos kunigaik5diq Mindaugo ar
Vytauto istorinius vaidmenis kai kurie pateikejai Zemaidiai vertino prieitaringai ir skirtingai nuo lprastq lietuviams bei oficialiajai Lietuvos istorio grafijai.
viena pateikeja teige, kad ,,mano vyras i Mindaugo kardnavimo minejim4
nejo, nes Mindaugas Zemaidius pardave kryZiuodiams" (ES, b.2177, r. 14g).
Lygiai taip pat buvo pabreZiamas ir ZemaitiSkq simboliq istorinis savitumas:
,,Zemaiiiai ir lietuviai turi atskirus simbolius, nes Zerrraitlja anksdiau buvo
atskira valstybe. Pagrindinis Zemaitijos simbolis - meSka skiriasi nuo seno.
Dabar Lietuva fu Zemartlja viena valstybe" (ES, b. 2177,1. r27). Teigiama, kad
Zemaidiai turi ir savo sosting TelSius (ES, b. 2177,1.29).
Taigi Zemaidiai savo lokalini tapatum4 apibreZe naudodami ne tik geografini gimtosios vietos ZenkliSkum4, bet ir socialinius, kulturinius bei ideologiSkai konceptualizuotus istorinius demenis. Tokioje elgsenoje matyti etninems grupems budingq ribas kuriandio elgesio bruoZq, kurie leistq kelti
prielaid4 apie Zemaidius kaip savit4 ir skirting4 nuo lietuviq etning grupq. Tai,
kad Zemaidiams akivaizdLiai skirtingos grupes buvo aukitaidiai, dztkai ar
suvalkiediai, leistq Zemaiti5k4 tapatum4 priskirti regioniniam lokalinio tapatumo varianfui.
Tadiau savivokos lygmenyje atsiskyrimo tendencijos nebuvo tokios nuoseklios. Pastebeta, kad nors pateikejai vienareikSmiSkai pabrey'davo savo Zemaiti5k4 tapatybg ir atskyrim4 nuo kitq grupiq bei ZemaitiSk4 patriotiikum4,
pokalbiq eigoje i5rySkejo ne vienas, bet keli susitapatinimo ir susitapatinimq
hierarchijos variantai.
Apibendrinus Zemiau esandioje schemoje tai, kaip Zmones lygino save su
priklausandiais kitoms bendrijoms ar grupems, matyti, kad vieniems Zemaidiq
tapatybe buvo analogiSka kategorija kitoms Lietuvos etnografinems regioninems tapatybems: aukStaidiams, dzrikams ar suvalkiediams, kiti Zemaidius
i5skyre i grupq, analogi5k4 etninems lietuviq arba latviq grupems:

Zemaitis

/

auk5taitis, suvalkas, d.zukas

I

Zemaitis

/

lietuvis, latvis

Be to, 5i klasifikacija konkreciais individualaus susitapatinimo atvejais ne
visada buvo stabili. Pavyzdliui, kartais pokalbio pradlioje pateikejas, savo

Zemaiti5k4 tapatybq pateikgs kaip lietuvio prie5prie54, veliau apie Zemaidius
kalbejo priskirdamas juos tai padiai kategorijai kaip ir dztrkus ar aukStaidius.
Ne visais atvejais buvo ai5ki pateikejq vartojama lietuai4 kategorija. Taip buvo
vadinama atskira etnine grupe, analogiSka latviams. Kita vertus, taip vadinami aukStaidiai arba aukstaidiq kalba. Pastarajam poZiuriui artimi ir kai kuriq
pateikejU teiginiai, kad Zemaitis - tai lietuvis patriotas arba kad Zemaitis - tai
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tas pats lietuvis. Jie leidZia manyti, kad lietuair4 kategorija buvo
suprantama

ir
kaip tautybe platesne prasme, apimanti tiek ZemaitiSkq, tiek aukitaitiska
tapatum4.

Lygiai toki pati ivairiaprasmidkum4 buvo gaiima matyti pateikejus klausinejant apie susitapatinimo prioritetus. Hierarchija tarp lietuviiko
fu iemaitiSko tapatumo nebuvo vienareikdme ir nusistovejusi2T. Saha hierarchiniq variantq egzistavo ir tokie atvejai, kai lemaitis ir lietuaisbuvo laikomi
sinonimais
ir vienas kit4 papildandiais susitapatinimais.
Zernaitis

/

Zemaitis
auk5taitis, dzukas

/ aukitaitis, dzflkas

Zemaitis = lietuvis

Vis delto nepaisant susitapatinimo ivairoves bei nestabilumo matyti, kac

ivairiq variantq lokalinis susitapatinimas kai kuriais atvejais tampa konkuruojandia etninio ir tautinio tapatumo kategorija. Konkrediai kalbant apie
i,emaidiq grupg, reiketq sutikti su priestaringa p. Kalniaus nuomone, kad.
,,y',emaidiai gerokai nutolq nuo ,,vidutinio lietuvio" standartq,,, tadiau nepakanka
argumenttl juos pripaZinti atskira tauta (Kalnius 1997: rr-12). Tai, icaa
ri re_
gioninio tapatumo. variant4 galima klasifikuoti kaip esanti tarp lokalinio ir
ehrinio, patvirtina ir dia aptarta pateikejq susitapatinimo hierarchijq
ivairove.
Apibendrin tai lv
regioninis tapatumas, pagristas priglmtiniq de-elgrant,
menq ir kulturiniq skirtybiq
sureikdminimu bei istorine autonomidkumo argumentacija, gali brlti Saltinis savarankiSkai rrlSinei kategorijai rastis. Todel
lokalinis, regioninis ir etninis bei tautinis tapatumai kon"kre3iose situacijose
gali tapti ir atskiromis konkuruojandiomis, ir viena kit4 neutralizuojandiomis

kategorijomis. Bet abiem atvejais palymdtina, kad suaktyvejus susitapatinimo
poreikiui vietos sureiksminimas yra svarus veiksnys, skaiinantis tapatumq
paiedkas ir persitvarkymus.
Baigiamosios pastabos

Judriame etniniame vyksme reikimingi veiksniai, atgaivinantys etninius
sentimentus, yra individq aktyvumas, simboliq socia[nJitaiga ir
vietos sureiksminimas. Etnines prie5prie5os situacijoje
ivykqs neteisetaJteritorinio, socialinio ar kultirinio tapatumo strukturi"is-puzliaimas sukuria ilgalaikes
s4lygas etniniam tapatumui ir grupes rflSinei iavasdiai kristalizuotisl
Individai,
kuriq tapatumai bina paleisti, jaudiasi tarsi igijg paSaukim4 ir gali tapti aktyviais etni5kumo esmes ne5el'ais.
,uj.pastebejo

g-ajame

P. Kalnius. XX a.
deSimtmetle vilniuje, Kaune, Elektrenuose
.. -"
atliekant Seimos tyrimus buv_o atkreiptas demesys tai, kad rcas avyhtio;"
I
u"t"io;" Z";;t,rr.l;
gimg asmenys i klausim4 ,,Jasq tautybe?" atsikydavo
,,lietuvis (iemaitis),, arba ,,lietuvis'_
Zemaitis" ir retais atvejais ,,Zemaitis - lietuvis". Autorius teigia, kad
susitapatinimo dvilypumas
tapo dar aktyvesnis idkilus Lietuvos nepriklausomybes peipekfiai (Kainiu
s rgg1: 1,if.
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Etninio aktyvumo metu materialioje erdveje pagauseja simboliniq objektq
iSreiSkia etnines kategorijas ir tapatumq savitumus. Taip siekiama save apibfldinti, parodant savitus lprodius ir skonius, stilius, manieras ar kitokias simbolines formas. Simboliniai objektai atstovauja
sukonstruotam ir suprojekfuotam etnines grupes tapafumo vaizdiniui ir yra
etning skirtybg iprasminantys kulttrinio tapatumo Zenklai, arba kulturines
metaforos. Socialinio gyvybingumo ir autenti5kumo jie Lgya, kai istorijos eigoje funkcionuoja centriniuose etnines bendrijos iSlikimo ivykiuose.
Vietos ZenkliSkumas judriame etniniame vyksme yra svarus ir kartu prieStaringas veiksnys. Atrodytq, kad klasifikacinis etninio susitapatinimo principas, apimantis ir teritorini aspekt4, turetq uZdengti smulkesnius lokalinius
darinius, tadiau gimtosios vietos tapafumas, sureikiminantis kultnrinius ir
socialinius demenis prigimtiSkumo lygmenyje, gali brrti Saltinis savarankiSkai
rudinei kategorijai rastis. Lokalinis, regioninis ir etninis bei tautinis tapatumai
konkrediose situacijose gali tapti konkuruojandiomis arba viena kit4 paneigiandiomis, taip pat papildandiomis ir viena kit4 pastiprinandiomis kategorijomis. Taigi vietos sureik5minimo sukelta itampa aktyvina ne tik socialiniq
bei kulturiniq skirtybiq, bet ir savosios esmes ie5koiimus.

ir praktikq, kuriais Zmones
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Reviving Ethnic Identity: Individual, Symbol, Place
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Summary
In the present article I discuss the factors which play a significant role in
the reviving of ethnic identity. Although the persistence of demarcation of
ethnic boundaries, considered intertwined with the rigid struchrres of identities, the changing political conditions, and social and cultural contexts, ffidy
challenge the stability of such categorization. Reconfiguration of political and
social Powers questions previous roles and boundaries of existing identities,
as well as their hierarchies. Historical periods of essential political upheavals,
related to the emergence or destruction of the nation-state, as occured in
Lithuania, for example, in 1880s-1910s, 1988-1990s or late 1940s-l9s0s, produce a dynamic context for conceptualisatiori of ethnic identities.
In my study I focus on the factors, and situations, which evoke ethnic
feelings, and actualise the need for identification. I consider ethnic identification as one of the systems of categorizatton, which institutionalise the cognition of ethnic sameness or distinctiveness as "species" categories. In this respect I utilise Gil-White, who writes, "whgn a human perceived an ethnie, it
counted it and processed it as a species" (Gil-\Alhite 2001). But I would like to
add that images and feelings related to the values, symbols, or common histories, and maintained in the content of ethnic identity, are significant in the
understanding of ethnic categorization as well.
In my study I pay attention to the relationship between individual and
institutional aspects of identification. I try to show that the line between individual and institutional is a fuzzy one, because individual self-ascription to
a certain ethnic group goes parallel with the strategy oriented towards institutionalisation of personal decision. The institutionalised individual identities, on the other hand, create a context for new ones to emerge.
Dealing with individuals as the carriers of ethnic "properties", I try to
show how an injury to territorial, social, cultural or political identities of the
individuals in a situation, which they perceive as ethnic conflict, creates the
conditions to crystallize ethnic identity. I suggest that the injury of the essence
of an individual as a "universal <...> Iike culture" (sokefeld 1999:43i0)becomes a precondition for reviewing the criteria and components of self-identification, and imposes on an action the strengthening of defensive strategies
of the ego. In such a process, not only identities are added with new experiences and qualitative components, but also the inner essences are revised, and
previous identity boundaries destroyed. Such individuals with injured identi-
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ties become similar to "border intellectuals", at\d sense a call to become active

agents in the ethnic arena and carriers of essential features of group identity.
Both the perception of illegality of injury and the inheritance of violated biographical episodes within the family framework are significant motivations,
which concentrate the vigour of such people.
The situations of ethnic activity produce the whole complex of social and

cultural interactions in which individuals employ a symbolic language of
material objects and practises to represent their ideologies and politics of
ethnic categofization. In such context, the distinctive cultural features of an
ethnic group may be displayed in various forms of symbolism, including
styles, emblems, songs or, for example, the national flag. Thus the national
flag, even though constructed politically, embraces cultural meanings and
metaphors. But in social space it gains power and authenticity when it functions in crucial events of a nation.
In the process of search for material objectification of ethnic identities, the
symbolism of place is significant in the evocation of ethnic feelings. However,
for example, attachments to the birthplace may produce a variety of contradicting identities that negotiate, contest, add, or cover each other. In my article I discuss a case study of regional identity of Samogitia, based on primordial attachments to locality and language.
In general, I would stress that ethnicity negotiations actually go on between individuals who employ material objects or practices, primordial attachments or gained experiences, to refresh ethnic feelings and to bring the
essence of a "species" group to their identities.
Gauta 2001 m. spalio men.

