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VIeToJ PRATARMėS, ARBA KoDėL ReNGTA KNyGA, 
SKIRTA MuLTIKuLTūRIŠKuMo KoMPeTeNCIJoS PLėTRAI 
LIeTuVoJe

Įvairių šalių politikų, mokslininkų, žiniasklaidos atstovų ir šiaip besidominančių 
žmonių dėmesys multikultūriškumo temai pastaraisiais dešimtmečiais akivaizdžiai 
išaugo. Viena tokio dėmesio priežasčių yra pasaulyje vykstantys globalūs procesai ir 
šių dienų specifika – tarptautinės migracijos srautų didėjimas, internetas ir nuolat be-
siplečiantys socialiniai tinklai. Viso to pasekmė – daugelyje šalių susiformavusi arba 
dar besiformuojanti daugiakultūrės visuomenės aplinka.

žvelgiant istoriškai, reikia pripažinti, kad daugiakultūriškumo apraiškų galima 
rasti dar ankstyvosiose žmonijos civilizacijose. Pavyzdžiui, toks megapolis kaip Sirijos 
sostinė Damaskas (jo istorija siekia daugiau negu 7 tūkst. metų) arba senovės Persijos 
(dabartinio Irano) sostinė Persepolis (518 m. pr. Kr.), kurie dėl savo geografinės padė-
ties jau žiloje senovėje buvo daugelio kultūrų centrai, ir, kaip senovės egiptas, graikų 
civilizacija ir Romos imperija paliko ryškius pėdsakus formuojantis daugiakultūrėms 
visuomenėms. Pastebėta, kad įvairių šalių (pvz., Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados 
ir kt.) suklestėjimas per pastaruosius šimtmečius taip pat neatsiejamas nuo tų visuo-
menių daugiakultūrių procesų plėtros. Knygos rengėjai, pritardami kai kuriems auto-
riams, pvz., Panikos Panayi (2004, p. 466–480), taip pat įsitikinę, kad prieš pradedant 
aptarti multikultūriškumo temą naudinga išsiaiškinti, 1) kokią įtaką šis procesas darė 
praeities visuomenėms ir 2) kaip istorinis veiksnys gali veikti multikultūriškumo pro-
cesų plėtrą šiuolaikinėje visuomenėje.

Šiuolaikinės visuomenės įvairių etninių grupių tarpkultūrinių skirtumų suvokimas 
suformuotas šią tematiką nagrinėjusių kelių kartų mokslininkų, tokių kaip florence 
R. Kluckhohn ir fred L. Strodtbeck (1961), Andre Laurent (1983), Geert J. Hofstede 
(1980, 1988, 1991), John W. Berry (1984, 1997), fons Trompenaars (1994), Charles 
Hampden-Turner (1991), farid elashmawi ir Philip R. Harris (1993), Diane L. Adams 
(1995), Will Kymlicka (1995), Christopher A. Bartlett ir Sumantra Ghoshal (1998), 
Manuel London ir Valerie I. Sessa (1999), Nancy J. Adler (2002) ir kt., pastangomis. 

Prognozuojama, kad jau netolimoje ateityje kultūriškai monogamiškų valstybių 
bus mažuma, o gyvenimas visuomenėje, kurioje vyrauja kultūrinė įvairovė arba, Joh-
no W. Berry’io žodžiais (1997), „daugialypė visuomenė“ (angl. Plural Societies), taps 
kasdienybe. Kita vertus, atvykstantys į svečią šalį kitataučiai ir siekiantys joje įsitvir-
tinti patiria visuomenės spaudimą savo gyvenimą tvarkyti pagal „naujoje tėvynėje“ 
galiojančias teises ir elgesio normas, susipažinti su šios šalies kultūros tradicijomis ir 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Senov%C4%97s_Persija
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pramokti bendrauti valstybine kalba (uNeSCo, 1985; Kymlicka, 1995). Kad ir kaip 
būtų, tenka konstatuoti, kad skirtingų kultūrų susidūrimas kai kada provokuoja įvai-
rias konfliktines situacijas, nesusikalbėjimą, priešingų stereotipų atsiradimą, dėl to 
užsieniečiai, atsidūrę naujoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje, neretai patiria nei-
giamus fiziologinius ir psichologinius pojūčius, praranda savikontrolę, galiausiai dėl 
prastai ar net visai nepavykusių pastangų pritapti jaučia vadinamojo „kultūrinio šoko“ 
efektą, dažnam tenka susidurti su socialinio ir ekonominio pobūdžio sunkumais.

užsieniečius priimančios šalies visuomenės negebėjimas laiku pamatyti naujus iš-
šūkius dažnai tampa priežastimi multikultūriškumo plėtros trikdžiams, kurie reiškiasi 
išankstiniu nepasitikėjimu kitataučiais arba niekuo nepamatuotais priekaištais ir net 
prietarais jų atžvilgiu, rastis. ursula Liebsch ir Nijolė Petkevičiūtė (2005) tokias išanks-
tines nuostatas vadina iracionaliu nemėgimo ar net neapykantos jausmu, kartais pa-
remtu asmenine neigiama patirtimi arba nepakankamu objekto pažinimu. Panašios 
pozicijos laikosi A. C. „Buddy“ Krizanas su kolegomis (2008), jie sutinka, kad žinių apie 
kultūrų įvairovę trūkumas ir kitų kultūrų nesuvokimas sukuria neigiamus stereotipus, 
todėl neretai vadovaujamasi principu, kad „jie“ kitokie negu „mes“. Tokie reiškiniai lai-
kui bėgant leido suprasti, kad ne tik seniau šalyje susiformavusioms etninėms grupėms, 
bet ir naujai atvykstantiems kitataučiams priimančioji šalis turėtų rodyti supratingumą, 
jautrumą ir toleranciją, ypač kai kalbama apie kitataučių nuostatas ir vertybes. 

Dėl suminėtų priežasčių bet kokios racionalumu grindžiamos diskusijos apie kul-
tūrų įvairovę pasidaro labai sudėtingos, todėl daugiatautės visuomenės keliami iššū-
kiai dažnai tampa keblia tema tyrėjams. Geerto Hofstede’o (1980) pastebėjimu, su-
prasti žmones – tai suvokti jų kilmę, kuri padeda vertinti dabartinį ir numatyti jų bū-
simą elgesį. Vis garsiau skamba siūlymai skatinti visuomenės atvirumą ir lankstumą 
reaguojant į nuolat atsirandančius iššūkius (Adams, 1995; Adler, 2002). Šiuo atveju 
svarbu žmogui ne tik įgyti reikiamų žinių formaliojo ugdymo procese ir taip formuoti 
pozityvias nuostatas kitataučio atžvilgiu, bet ir suvokti, kad įgytos žinios nėra statiš-
kos, kad būtina nuolat tobulinti turimus įgūdžius praktinėje veikloje. Pavyzdžiui, to-
lerantiškumas parodo neutralų žmogaus požiūrį į kitataučių gyvenimo būdą, jų elgesį, 
papročius, vertybes, išpažįstamą religiją, šventes, kulinarinio bei kitokio paveldo ypa-
tumus ir pan., o tai įgyjama tik nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo procese (Adams, 
1995; fantini, 2000; Byram, 2012).

Kultūrų įvairovė šiandien pripažįstama kaip išskirtinė žmonijos savybė ir priski-
riama prie jos bendro paveldo, ji prisideda sukuriant „įvairiapusį pasaulį, kuriame 
daugėja pasirinkimo galimybių, ugdomi žmonių gebėjimai ir žmogiškosios vertybės“, 
ir kaip tik dėl šių priežasčių ši įvairovė „yra pagrindinis bendruomenių, tautų ir vals-
tybių darnaus vystymosi akstinas“ (Jungtinių Tautų konvencija dėl kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo, 2005). 

Pritardami specialistų nuomonei dėl mokymosi ir tobulėjimo svarbos, turime 
omenyje, kad imigrantus priimančiajai valstybei bent pirminiame bendravimo su 
kitataučiais etape vienas iš svarbesnių momentų yra gebėjimas susikalbėti visiems 
suprantama kalba. Tiesa, Darla K. Deardorff (2009) pažymi, kad užsienio kalbos mo-
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kėjimas dar nebūtinai rodo žmogų esant tarpkultūriškai kompetentingą, nes tai nėra 
vienintelis asmens multikultūriškumo įvertinimo rodiklis. 

Statistikos duomenimis, pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai daugėja užsienie-
čių, kertančių kitų valstybių sienas turistiniais tikslais. Turistų kasmet jau yra šimtai 
milijonų, todėl kiekviena vienuolikta darbo vieta šiandien steigiama turizmo sekto-
riuje (uNWTo. Tourism Highlingts. 2015 edition, http://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284416899). Tokie užsienio turistų skaičiaus augimo tempai kelia 
papildomų reikalavimų turizmo sektoriaus darbuotojams gebėti dirbti įvairiakultūri-
nėje aplinkoje. 

Multikultūriškumo plėtrai poveikį daro pastarųjų kelerių metų situacija su euro-
pą užplūdusiais pabėgėliais ir nelegaliais migrantais iš Azijos, Artimųjų Rytų bei kai 
kurių Afrikos šalių (pvz., Afganistano, Sirijos, Irako, eritrėjos, Sudano ir kt.), todėl 
neatsitiktinai pradėta kalbėti apie globalią migracijos krizę ir ją lydinčius neigiamus 
padarinius. Plečiantis žmonių tarpvalstybinei migracijai, pirmiausia nereguliuojamai 
(nelegalai, pabėgėliai ir pan., uNeSCo, 2013), kitataučius priimančioms šalims tai 
tapo rimtu išbandymu, nes tenka ieškoti naujų sprendimų, kaip galima būtų adekva-
čiai reaguoti į laiko iššūkius, kaip efektyviai bendradarbiauti su naujai atvykusiais, 
kaip tinkamai priimti menkai žinomas kultūrines ir religines tradicijas ar kaip tole-
ruoti kitokias etiketo normas, nepažįstamą bendravimo būdą. 

uNeSCo 2009 m. multikultūriškumo problematikai skirtame pranešime atkreip-
tas dėmesys į tai, kad besiplečianti globalizacija susiaurina pasaulį, todėl vis daugiau 
reiškiasi įvairių kultūrų1 poreikis glaudžiau bendrauti (http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002197/219768e.pdf. 2013, p. 7). Jungtinių Tautų duomenimis, tarp-
tautinės migracijos apimtis ieškant darbo, susijungiant šeimoms, vykstant studijuoti, 
svetur įsigyjant nekilnojamąjį turtą, asmenims bėgant nuo persekiojimo2 ir kt. vien 
europoje nuo 1990 iki 2015 m. padidėjo 1,55 karto ir sudarė daugiau negu 76 mln., 
arba tai, kad kas septintas europos gyventojas yra imigrantas, kad imigravusių iš kitų 
europos šalių jau yra beveik 40 mln. (http://www.un.org/en/development/desa/po-
pulation/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.shtml?0g0)3.

Laikydamosi Jungtinių Tautų 1948 m. priimtos Visuotinės žmogaus teisių de-
klaracijos ir 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso pagrindinių nuostatų, visos 
valstybės, prisijungusios prie šių tarptautinių dokumentų, turėtų siekti efektyvaus 

1 Deardorff (2006) „kultūrą“ apibrėžia kaip vertybes, įsitikinimus ir normas, būdingus žmonių grupei, 
todėl kultūra formuoja žmonių bendravimo su kitais ir veikimo būdą.

2 Šiuo metu 13 mln. pabėgėlių visame pasaulyje reikia pagalbos (2014 m. Jungtinių Tautų pabėgėlių 
agentūros duomenimis). Labiausiai jaudinanti ir nerimą kelianti yra pabėgėlių iš Sirijos, Irako, Afga-
nistano padėtis. Pabėgėlių skaičius šiose šalyse sparčiai auga, o šis augimas lemia karus Sirijoje ir Irake, 
konfliktus ir nestabilumą Afganistane (http://straipsniai.pabegelis.lt/index.php/naujienos/14-pabege-
liai-europoje-statistika-ir-issukiai). 

3 Migracijos lygio augimas taip pat matomas ir Lietuvoje, pvz., 2010 m. į Lietuvą atvyko daugiau nei 
5 tūkst. imigrantų, o 2014 m. jų padaugėjo 4,7 karto ir buvo 24,3 tūkst. (http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-
rodikliu-analize?portlet form Name=visualization&hash=687e2dfa-2c1b-445b-a7ac-a82292c71913).

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.shtml?0g0
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesgraphs.shtml?0g0
http://straipsniai.pabegelis.lt/index.php/naujienos/14-pabegeliai-europoje-statistika-ir-issukiai
http://straipsniai.pabegelis.lt/index.php/naujienos/14-pabegeliai-europoje-statistika-ir-issukiai
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portlet%20Form%20Name=visualization&hash=687e2dfa-2c1b-445b-a7ac-a82292c71913
http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portlet%20Form%20Name=visualization&hash=687e2dfa-2c1b-445b-a7ac-a82292c71913
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bendradarbiavimo su naujai atvykusiais, palankiai reaguoti į atsirandančius iššū-
kius, skatinti šalies visuomenę pažinti migrantų kultūrines ir religines tradicijas, jų 
etiketo ypatumus, tuo pat metu teisėtai esantiems šalies teritorijoje užsieniečiams 
padėti integruotis į ekonominę, socialinę ir kultūrinę aplinką (uNeSCo, 2013). 
Valstybės, reikšdamos kitų kultūrų atstovams toleranciją, rodydamos supratingu-
mą, jautrumą ir atvirumą, gali tikėtis nemažai naudos sau (ten pat). Be to, plėtojant 
tarpkultūrinį dialogą, dėmesio centre yra žmogaus teisės, kurios pripažįstamos kaip 
aktuali tema, nes tai siejama su konfliktų prevencija, tolerancijos ugdymu, abipuse 
pagarba ir dialogu, kitaip sakant, priimančios imigrantus valstybės turi reikalų su 
taikos kultūros fenomenu (uNeSCo, 2011a). Kita vertus, europos Tarybos 1995 m. 
vasario 1 d. priimtos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos taikymo sri-
čių komentaruose pažymima, kad visuomenėje vyraujant aplinkai, kurioje „tautinė 
<...> įvairovė yra suprantama kaip „svetima“ arba „importuota“ ir gerokai atitrūkusi 
nuo pagrindinės visuomenės, nesukuriama tinkamų sąlygų tautinių mažumų kul-
tūrų išraiškai, išsaugojimui ir plėtrai“ (TMAPK. 2016 m. gegužės 27 d., komentarai 
Nr. 4, p. 43, p. 16).

Dabarties visuomenės plėtros procesai turi tendenciją plėsti nacionalinių kultūrų 
ribas, spartinti socialinių transformacijų tempus, o viso to pasekmė – kultūrų įvairo-
vė ir tarpkultūrinis bendravimas – tampa daugelio žmonių gyvenimo faktu. Asmens 
multikultūrinių gebėjimų požymiai reiškiasi mokėjimu nagrinėti sudėtingas ir svar-
bias temas – įvairių kultūrinių grupių narių vertybes, įsitikinimus ir požiūrius – taip, 
kad nebūtų sukelta konfliktų. Šiandien dauguma specialistų sutinka, kad tarpkultū-
rinis bendravimas ir šalyje, ir atskiroje bendruomenėje turėtų būti suvokiamas ne 
kaip kliūtis, grėsmė ir pan., o kaip pranašumas ir galimybė pasinaudoti kitos kultūros 
stipriosiomis pusėmis, dėl to valstybių politikos darbotvarkėje siūloma deklaruoti vi-
suomenės tolerancijos ugdymą, žinių apie multikultūriškumo plėtrą naudą, siekį įgyti 
reikiamą multikultūrinę kompetenciją ir pan. (Adams, 1995; London, Sessa, 1999; 
Adler, 2002; Deardorff, 2006). 

Pastaruoju metu multikultūriškumo tyrimai sparčiai plečiasi: nagrinėjami įvairūs 
su šia tema susiję aspektai, tarp jų tarpkultūrinių mokymų efektyvumas (Graf, 2004), 
tinkamo valdymo stiliaus taikymas skirtingose kultūrose (Jacobs, 2005), lyderystė 
daugiakultūrėje aplinkoje, plėtojant sąmoningumą, žinias ir įgūdžius (Connerley, Pe-
dersen, 2005), tarpkultūrinė komunikacija, jos efektyvumas ir modeliai (Liu ir Lee, 
2008), multikultūrinių komandų formavimas ir jų veiklos efektyvumas (Lloyd ir Har-
tel, 2009; oerlemans ir Peeters, 2010) ir t. t. Moksliniuose šaltiniuose vis dažniau mi-
nimos globalaus vadovo charakteristikos (Hurn 1999; Stanek, 2000), ypač pabrėžiant 
jo gebėjimą valdyti kultūrinę įvairovę.

Pradžią multikultūriškumo terminui, apibūdinančiam pakantumą etnokultūriš-
kumui, rasinei ir religinei įvairovei, davė Kanados ministras pirmininkas Pierre’as 
elliottas Trudeau. 1971 m. kalbėdamas šalies parlamente jis paskelbė dokumentą 
„Canada’s Multicultural Policy“, kuriame buvo numatyti naujos multikultūriškumo 
politikos prioritetai ir pirmą kartą suformuluota, kad tautos pamatą sudaro įvairių 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Trudeau
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Trudeau


VIeToJ PRATARMėS, ARBA KoDėL ReNGTA KNyGA, SKIRTA MuLTIKuLTūRIŠKuMo... 13

rasių, religijų ir kultūrų žmonių grupės, o pati valstybė yra atvira kultūriniam pliu-
ralizmui.4 

Visuomenės multikultūriškumas gali būti apibūdinamas kaip dvikryptis judėjimas 
(1 pav.), kai šalyje gyvenančių kitų etninių grupių supratimas vertinamas efektyvaus 
šalies visuomenės ir kitataučių bendradarbiavimo požymiais, tokiais kaip būtinumas 
susikalbėti, kitos kultūros toleravimas, įvairių šalių istorijos pažinimas ir pan. Kitaip 
sakant, kitų etninių grupių supratimas turėtų būti grindžiamas atitinkamos daugia-
kultūrės kompetencijos demonstravimu. Antra vertus, multikultūriškumas yra ne kas 
kita, kaip šalies visuomenės ir kitataučių bendruomenių elgesio abipusio koregavimo 
procesas, kai nuolat dalijamasi tautiniu identitetu, o įvairios etninės grupės tomis pa-
čiomis sąlygomis dalyvauja šalies pagrindinėse veiklose.  

1 pav. Multikultūriškumo pažinimo ir kaitos procesas (sudaryta autorių) 

D. L. Adams, tyrinėdama visuomenės multikultūrinės kompetencijos plėtros 
tendencijas, pastebi, kad šis procesas vystomas etapais ir sietinas su valstybės pasi-
renkamomis strateginėmis nuostatomis, todėl kompetencijos įgijimą ir jos plėtotę 
tikslinga vertinti keliais lygiais (Stages and Levels of Cultural Competency Develop-
ment, 1995):

•	 Sunaikinimas (angl. Destructivenes) – kai valstybės politika ir praktika, pabrė-
žianti pagrindinės etninės grupės kultūrinius ir kitus pranašumus, nukreipta 
į kitų tautinių grupių kultūrų dehumanizavimą ir likvidavimą.

•	 Negebėjimas (angl. Incapacity) – kai valstybės politika ir praktika remiasi pras-
tu arba visišku padėties neišmanymu, todėl dažnai iškraipytu, net destruktyviu 
požiūriu į kitas kultūrines grupes, visuomenėje reiškiasi diskriminavimo atve-
jai ir baimė.

4 a) Library and Archives Canada. Canada. Parliament. House of Commons. Debatai, 28-o Parlamento 
sesija Nr. 3, tomas Nr. 8 (1971 m. spalio 8 d.): 8545–8548, Priedas Nr. 8580-8585.

 b) Government of Canada (2012 m. spalio 19 d.). „Canadian Multiculturalism: An Inclusive Citizenship“. 
https://web.archive.org/web/20140312210113/http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citi-
zenship.asp.

Užsienietis imigrantas, 
pabėgėlis ir kt.):

– tautinės ir kultūrinės kilmės 
pristatymas Ficoncla

– integracija į naują kultūrinę 
ir socialinę aplinką 

– supažindinimas su būdingais 
nacionalinės kultūros bruožais 
ir socialine tvarka

Priimančioji valstybė:

– užsieniečio integracijos į 
vietos bendruomenę
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•	 Aklumas (angl. Blindness) – kai valstybės politikoje vyrauja nuomonė, jog 
praktikoje viskas vyksta nešališkai, nes tautinių bendrijų kultūra, asmens pri-
klausymas socialinei grupei ir jo odos spalva nėra reikšmingi požymiai, todėl ir 
toliau priimtini tradiciškai naudojami metodai.

•	 Pradinė / išankstinė kompetencija (angl. Pre-Competence) – kai valstybė tei-
sinėmis priemonėmis plėtoja pilietinę visuomenę, deklaruoja šalies etninių 
grupių sugyvenimo pozityvią politiką ir visoms tautinių mažumų bendruome-
nėms teikia pagalbą įsitraukti į šalies kultūrinį,  socialinį gyvenimą per moky-
mus bei įsidarbinti ir pan.

•	 Kompetencija (angl. Competence) – kai valstybė pripažįsta tautinių mažumų 
kultūrinius skirtumus, todėl šalies politikoje ir praktikoje formuojamos jaut-
rumo ir supratimo vertybinės nuostatos, nuolat plečiamos žinios ir rengiami 
specialistai dirbti su mažumų klausimais.

•	 Gebėjimas / mokėjimas (angl. Proficiency) – kai valstybė rūpinasi tautinių ma-
žumų kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimu, tam nuolat plėtodama savo 
administracinius gebėjimus, kaupia ir papildo informacinę bazę, organizuoja 
studijų kursus akademinėse institucijose ir skatina organizacijų darbuotojų 
mokymus, siekiant įgyti ir tobulinti multikultūrinę kompetenciją bendrauti su 
šalies tautinių mažumų atstovais ir naujai atvykstančiais kitataučiais.

Adams konceptualus požiūris į multikultūriškumo kompetencijos plėtrą leidžia 
daryti svarbią išvadą, kad, šalies vidaus politikoje vyraujant „sunaikinimo“, „negebėji-
mo“ ir „aklumo“ strateginėms nuostatoms, remiamasi tokiais prioritetais: pagrindinė 
etninė grupė visais požymiais besąlygiškai yra pranašesnė už kitas, dėl to nebūtina 
domėtis kitomis šalyje gyvenančiomis etninėmis grupėmis. Tad tarpkultūrinis ben-
dradarbiavimas nėra svarbus šalies vystymosi veiksnys, ir toliau viskas gali vykti tra-
diciniais metodais. Adams pasiūlytoje multikultūriškumo vystymo etapais koncepci-
joje valstybės, kuriose diegiamas „niekinimo“ požiūris į kitataučius (t. y. „jie kitokie 
negu mes“) ir nesvarstomas bendruomenių, pasižyminčių skirtingomis kultūromis, 
sugyvenimo klausimas, gali būti vertinamos kaip monokultūrinės.

Pripažįstant multikultūrinės visuomenės plėtros etapus (nuo pradinės kompe-
tencijos prie gebėjimo kompetencijos), vienas svarbiausių išankstinių žingsnių tam-
pa pilietinės visuomenės, kurioje vyrauja vienodos žmogaus teisės visoms tautinėms 
grupėms, formavimo idėja. o tautinių mažumų kultūrinių skirtumų toleravimas vals-
tybės politikoje vertintinas kaip svarbus etapas link multikultūrinės visuomenės.

Johno W. Berry’io tyrimai parodė, kad valstybės, formuodamos kitataučių priėmi-
mo nacionalinės politikos gaires, tarpgrupiniuose santykiuose, kaip paprastai, vado-
vaujasi įvairiomis strategijomis (1997, p. 7–11), tarp jų:

•	 Integracija (lot. integratio – įsijungimas, įsiliejimas) – kai teisės aktais ir pa-
sitelkusi infrastruktūrą valstybė padeda kitataučiams ne tik adaptuotis (lot. 
adaptatio), t. y. susiorientuoti naujoje kultūrinėje ir socialinėje aplinkoje, bet 
ir joje integruotis, kartu sudaromos sąlygos atvykėliams išsaugoti savo kultūri-
nį tapatumą ir kalbą. Šio atveju kitataučių integracijos strategija įgyvendinama 
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kryptingai, tam naudojant įvairias kompleksines programas/ priemones. Dėl 
savo sudėtingumo (užsieniečių apgyvendinimas, kalbos mokymas (-is), įsidar-
binimas, profesinis pasirengimas ir kt.) šis procesas dažniausiai yra ilgalaikis. 
Kitataučių integracija sukurią multikultūrinės visuomenės prielaidas, kai visos 
tautinės grupės aktyviai domisi kitos tautinės bendruomenės kultūrinėmis tra-
dicijomis bei papročiais ir glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.

•	 Separacija (lot. separatio – atskyrimas) – kai žmogus siekia išsaugoti savo kul-
tūrą, kalbą, religiją, tačiau valstybė nededa pastangų padėti užsieniečiui adap-
tuotis į naują aplinką bei palaikyti ryšius su kitomis etnokultūrinėmis grupė-
mis, ir tai vėliau gali tapti prastos integracijos priežastimi, sukelti psichologinių 
problemų, atsiskyrimą ir negebėjimą tinkamai įsilieti į naują visuomenę.

•	 Asimiliacija (lot. assimilatio – supanašėjimas) – kai valstybė siekia kitatautį 
savanoriškai ar priverstinai įtraukti į dominuojančią etninę grupę, deda pa-
stangas atsisakyti savo kultūrinio tapatumo, net kalbos ir priimti visuomenėje 
vyraujančias kultūrines tradicijas bei papročius. Kitataučių asimiliacijos atveju, 
kaip paprastai, skirtingų etninių grupių tarpkultūrinis bendradarbiavimas ne-
vyksta, justi atskirtis, net diskriminacija. Tokią valstybės strategiją kitataučių 
atžvilgiu priimta vadinti „lydymosi katilo“ (angl. Melting pot) politika. 

•	 Marginalizacija (lot. eaqueexiens – išstūmimas į „krantą“, už paraisčių) – kai 
valstybė atriboja ar net izoliuoja kitataučius nuo kitų etninių grupių, o užsie-
nietis dėl įvairių priežasčių (darbo trūkumo, skurdo, socialinės atskirties) ne-
deda pastangų išlaikyti savo kultūrą, kalbą, neparodo intereso arba turi menkas 
galimybes domėtis kitomis etnokultūrinėmis grupėmis. Todėl atsiranda nepa-
sitikėjimas kitais visuomenės nariais ir visiškas atsiskyrimas arba, kitaip sakant, 
asmuo išstumiamas į periferiją nuo bendruomeninio gyvenimo.

Šiais laikais jau aišku, kad kalbėti apie multikultūrinę visuomenę yra prasminga tik 
visuomenės narių įgytos multikultūrinės kompetencijos kontekste, kitaip sakant, ar atpa-
žįstami šalia gyvenančių kitų etnokultūrinių grupių ypatumai (jų papročiai, šventės, isto-
rinis paveldas, išpažįstama religija ir kt.), kokie suformuoti gebėjimai plėtoti tarpkultūri-
nio bendravimo kontaktus ir įgūdžiai spręsti dėl to nuolat atsirandančias problemas, ar 
sugebama tarpininkauti ir derėtis jas sprendžiant. Taigi multikultūrinėje visuomenėje turi 
būti matomi asmens tarpkultūriniai įgūdžiai, kurie tampa svarbiais veiksniais, siekiant 
formuoti šalies kultūros politiką ir tinkamai valdyti multikultūriškumo plėtros procesus. 

Be to, Adams (1995, 1997), analizuodama multikultūrinės kompetencijos plėtotės 
aplinkybes, pastebi, kad kitos etninės grupės istorijos, vyraujančių vertybinių nuos-
tatų, išpažįstamos religijos ir kt. pažinimas, padeda formuoti visuomenės sąmonin-
gumo, jautrumo ir supratingumo jausmą bei ugdo atvirumo ir lankstumo gebėjimus 
santykiuose su kitataučiais, taip pat valstybės mastu išplėtojama daugiau gebėjimų 
efektyviai valdyti šiuos procesus. 

Skirtinga įvairių šalių patirtis suformavo daugybę asmeninės multikultūrinės 
kompetencijos įgijimo koncepcinių modelių, tačiau galima teigti, kad visiems būdin-
gas bendras vystymosi procesas (Barrett, 2011):
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•	 Požiūriai (angl. Attitudes) – rodo asmens poreikį pažinti ir toleruoti kitas kul-
tūras, gerbti jas, sąmoningai būti atviram, vengti dviprasmybių bendraujant su 
kitų kultūrų žmonėmis.

•	 Įgūdžiai (angl. Skills) – atspindi asmens gebėjimą klausytis ir bendrauti su kitų 
kultūrų žmonėmis, prisitaikyti prie kitos kultūrinės aplinkos, rodo kalbinius, 
sociolingvistinius ir diskurso įgūdžius, gebėjimą dalyvauti tarpkultūriniuose 
mainuose bei valdyti komunikacijos sutrikimus, rodyti empatiją ir pažinimo 
lankstumą, gebėjimą ne tik kritiškai, bet ir pozityviai vertinti multikultūrinio 
dialogo perspektyvas ir esamas praktikas. 

•	 Žinios (angl. Knowledge) – rodo asmens kultūrinę savimonę ir tarpkultūrinės 
komunikacijos sąmoningumą skirtingose kultūrose, bendras ir specifines ži-
nias apie tam tikrų etninių grupių elgesio ypatumus bei jų perspektyvas, asme-
ninės sąveikos dominuojančius procesus.

•	 Elgesys (angl. Behaviours) – rodo asmens veiksmingumą ir tinkamumą efekty-
viai bendrauti su įvairių kultūrų atstovais, reiškiasi kultūrinio ir komunikacinio 
elgesio lankstumu, dominuoja polinkis veikti visuomenėje, siekiant sustiprinti 
bendrą gėrį, ypač sumažinant išankstines neigiamas nuostatas, diskriminaciją 
ir konfliktus.

Asmens multikultūrinės kompetencijos formavimo procesą Deardorff (2006, p. 7) 
pavadino „mokymosi spirale“ – pats procesas prasideda vidinių ir išorinių poveikio 
elementų (išankstinės nuomonės, tikslo siekimo ir pan.) įvertinimu, paskui pereina-
ma į išankstinių pažiūrų ir nuostatų pasikeitimo etapą (įgyjama tolerancija įvairo-
vei), galiausiai pasiekiamas žinojimo apie kitas kultūras, tarpkultūrinę komunikaciją 
ir konfliktų sprendimo būdų būtinas lygis.5 čia jau kalbama apie asmens gebėjimą 
bendrauti su kitataučiais, jį vertinant multikultūrinės kompetencijos plėtojimo požy-
miais. Anot Alvino e. fantinio (2000), dėl nuolat atsirandančių naujų iššūkių (žmo-
gaus teisių pažeidimų, karo padarinių, nedarbo, stichinių nelaimių ir kt.) įgūdžių for-
mavimo ir tobulėjimo procesas trunka visą gyvenimą. 

Asmuo, palankiai vertindamas multikultūriškumo reiškinį, dažniausiai teigiamai 
priima bendradarbiavimą su kitų etnokultūrinių grupių atstovais, geba mokytis, dirbti 
bei sugyventi kartu. Kita vertus, šiais laikais nepalankus požiūris į multikultūriškumą 
galėtų būti siejamas su kitataučių priėmimo valstybės politikos trūkumais ir atskiro 
individo neigiamais savo kasdieniame gyvenime pavyzdžiais.

Lietuva ilgus šimtmečius formavosi daugiatautės visuomenės (lietuviai, lenkai, 
rusėnai, rusai, žydai, totoriai, karaimai, vokiečiai) aplinkoje, tačiau iki XX a. pradžios 

5 Įvairūs tyrimai rodo, kad, nagrinėjant asmens žinojimo kompetenciją bendrame kontekste, tenka atsa-
kyti į klausimus, kas, kodėl, kaip ir ką. Tokiu būdu asmuo pereina keturias pažinimo stadijas – tyrinė-
jimų, bandymų, kūrimo ir pagaliau meistriškumo. Kaip rodo praktika, asmens pasiekimai kiekvienoje 
šio ciklo stadijoje yra netolygūs, todėl svarbu, kad žinojimas – „kas“ (įgytos žinios) – peraugtų į žinoji-
mo – „kodėl“ lygmenį (supratimą), kuriame „originali mokymosi patirtis integruojasi į profesionalius 
ir asmeninius gyvenimo aspektus“ (Lichtenstein ir Mendenhall, 2002; McDonald ir Hits, 2005, p. 428).
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absoliučiai daugumai žmonių gyvenant kaimo vietovėse (kaime gyveno per 80 proc.) 
valstybėje dominavo valstietiškas pasaulio suvokimas, pasižymintis tautinių bendruo-
menių kultūrinio uždarumo apraiškomis. Nors iki XX a. vidurio viena šalia kitos gy-
venusios tautinės bendruomenės ir turėjo plačias kultūrinės saviraiškos laisves, nebu-
vo vystyta tarpusavio etnokultūrų sąveika, todėl viešojoje erdvėje beveik neskambėjo 
klausimas dėl kontaktų plėtojimo tarp skirtingų tautinių bendruomenių. Valstybėje 
dominuojant valstietiško kultūrinio uždarumo aplinkai itin svarbus yra kiekvieno 
asmens individualumas, o globaliame pasaulyje, sparčiai didėjant miesto kultūrinei 
įvairovei, į pirmą planą iškeliami gebėjimai pažinti ir suprasti mažai žinomų ar visai 
nežinomų kultūrų žmones. Globalėjanti miesto kultūra ir jos daugiakultūriškumas, 
priešingai nei valstietiškas monokultūrinio pasaulio suvokimas, depersonalizuoja as-
mens individualumą, žmonių tarpusavio santykiuose vyrauja kolektyvinis mąstymas 
arba, kaip šiandien sakytume, „tinklo“ narių idėjos, atskiro asmens vaidmuo tampa 
labiau ne tik suvokiamas, bet ir anonimiškas. Kultūrinės įvairovės visuomenėje to-
lerancija kitų tautinių grupių vertybėms, papročiams ir jų elgesio normų pažinimas 
pasidaro ne mažiau svarbus už savuosius ar kiekvienam iš mūsų artimam žmogui. 

Lietuvoje iki XX a. antros pusės trukusio sovietinio laikotarpio, grįsto „sovietinio 
žmogaus“ suformavimo idėja, tuometinė valdžia siekė asimiliuoti ir net marginali-
zuoti daugumą tautinių bendruomenių, ir tai ilgainiui sustabdė jų nacionalinių kul-
tūrų plėtrą.

Įvairių šalių nueitas vystymosi kelias nuo etnokultūrinės iki multikultūrinės vi-
suomenės gali būti charakterizuojamas kaip istoriškai vientisas ir nenutrūkstamas 
procesas, kuriam būdingos tokios plėtros stadijos:

•	 Etnokultūrinė visuomenė – etniniu ir kultūriniu požiūriu uždaro tipo žmo-
nių grupė, gyvenanti vienos genties arba genčių sąjungos teritorijoje, pasižy-
minti paprotinio sugyvenimo principais (nuostatomis, papročiais ir kt.), kurių 
griežtai laikomasi, nėra išvystyta valdžios struktūra, turi ribotus kontaktus su 
kitomis etninėmis grupėmis. Tokia visuomenė būdinga senovės civilizacijoms, 
tačiau jos apraiškų galima rasti ir dabarties žmonių politinėse ir socialinėse 
grupėse. 

•	 Daugiatautė (daugiakultūrė) visuomenė (valstybė) – skirtingų etninių ir kul-
tūrinių grupių bendruomenės, savanoriškai arba kitokiu būdu savo etninėje te-
ritorijoje sudariusios bendros valstybės darinius, turi susiformavusią valdžios 
hierarchiją, dažniausiai pagrįstą šalies valdovo (karaliaus, kunigaikščio, herco-
go ir kt.) vizija dėl valstybės vystymosi prioritetų, griežtai laikosi kiekvienos 
etninės grupės istoriškai susiformavusių kultūrinių tradicijų (kalbos, elgesio 
normų, nuostatų, papročių, švenčių ir kt.), neretai pasižymi atskirų etninių 
grupių kultūriniu uždarumu, neišplėtota švietimo sistema, pasitaiko atvejų, kai 
šalies viena etninė grupė turi politinius, ekonominius, socialinius ir net kultū-
rinius prioritetus, palyginti  su kitomis. 

•	 Multikultūrinė visuomenė (valstybė) – visuomenė, susiformavusi iš daugia-
tautės valstybės ir / arba šalyje imigracijos pagrindais apsigyvenusių kitataučių. 
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Tokioje visuomenėje konstitucija ir kiti teisės aktai pripažįsta vienodas politi-
nes, socialines, ekonomines ir kultūrines teises visoms jos teritorijoje gyvenan-
čioms etninėms ir kultūrinėms grupėms (tautinėms mažumoms) laisva valia 
ir savarankiškumo principais vystyti jų istoriškai puoselėjamas tradicijas (kal-
bą, švietimą, elgesio normas, nuostatas, papročius, šventes ir kt.). Šio atveju 
valstybė teikia paramą tautinių mažumų bendrijoms, siekiant joms sėkmingai 
įsilieti į šalies gyvenimą, tam sukurdama atitinkamus  struktūrinius valstybės 
padalinius bei remdama nevyriausybinio sektoriaus veiklą. Valstybės, kuriose 
nuo seno sugyveno įvairios etninės grupės, kaip paprastai, tokias grupes laiko 
tradicinėmis tautinėmis bendruomenėmis.6

Multikultūriškumo reiškinį tiria įvairių mokslo sričių (istorijos, politikos, ekono-
mikos, sociologijos, kultūros, vadybos ir psichologijos) atstovai, o pastaruoju metu šia 
problema susidomėjo klimato kaitos ir socialinių procesų ryšį nagrinėjantys specia-
listai (Manning ir kt., 2017; Harper, 2017). Pastebėta, kad klimato pokyčiai globaliu 
mastu gali sukelti potencialią grėsmę, nes kaip tik dėl jų atsiranda sausros, kyla gaisrai, 
audros ir potvyniai, ir tai ilgainiui sunaikina žmonių sukurtą infrastruktūrą bei verčia 
juos migruoti ir ieškoti naujų gyvenamųjų teritorijų. Jau visi sutinka, kad tarp dau-
gelio senovės civilizacijų žlugimo priežasčių ne paskutinę vietą užima ir periodiniai 
klimato pokyčiai žemėje. esama nemažai atsakymų dėl klimato pokyčių ir žmonijos 
istorijos raidą apibūdinančios informacijos sąsajų, pvz., ankstyvojo žmonijos periodo 
civilizacijų ir jų kūrimosi ypatumai leidžia naujai suvokti įvairių etnosų priešiškumo 
priežastis Artimuosiuose Rytuose ar Afrikos žemyno kai kuriuose regionuose. Kita 
vertus, žinoma, kad mūsų eros pradžioje prasidėjęs šilto klimato laikotarpis, dar vadi-
namas „romėniškuoju šiltmečiu“, buvo palankus ne tik augalijos ir gyvūnijos naujoms 
rūšims rastis, bet ir žmonių civilizacinei plėtrai, jų kultūroms klestėti. Vėliau, apie 
VI a. vidurį, Šiaurės pusrutulyje dėl netikėto ugnikalnių išsiveržimo ir atmosferos už-
teršimo prasidėjo klimato atšalimas, išprovokavęs barbarų genčių (pirmiausia gunų, 
germanų, kiek vėliau slavų, tiurkų ir kt.) didįjį tautų kraustymąsi iš rytų per Rytų 
europą, Kaukazą, Anatoliją, toliau į vakarus, ir tai sukėlė nemažai kataklizmų ten gy-
venusioms vietinėms žmonių bendruomenėms ir tapo lemiamu epizodu jų istorijoje 
bei kultūrinėje aplinkoje.

Monografijos tema padiktavo informacijos pateikimo struktūrą. Kad skaitytojui 
būtų lengviau suprasti dabartinę multikultūriškumo plėtros procesų Lietuvoje situa ci-
ją, knygoje retrospektyviai aptariamas nuo XIV a. nueitas daugiakultūrės visuomenės 
kūrimosi kelias, kuris, deja, XVIII a. pabaigoje buvo jėga nutrauktas carinės Rusijos 
(truko iki 1918 m.) ir nuo 1940 m. – sovietinio (iki 1990 m.) bei nacistinio (1941–
1944 m.) režimų okupacijų. Tyrimo rezultatai rodo, kad nors istorinės aplinkybės ir 
nepalankios, žengiami tik pradiniai, tačiau rimti žingsniai multikultūrinės visuome-
nės formavimosi link. 

6 Naujausiais laikais reikšmingu multikultūrinės visuomenės formavimo veiksniu tapo tarptautinio tu-
rizmo plėtra ir vykimas į užsienį darbo reikalais.
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Lietuva turi tik trijų dešimtmečių multikultūrinės visuomenės kūrimo patirtį, 
o tai iš dalies riboja platesnius šios temos tyrimus ir sunkina situacijos analizę visos 
europos kontekste. Monografijoje nesiekiama pateikti nuoseklaus Lietuvos istorio-
grafijos dėstymo, nes tai yra istorijos mokslo specialistų, kurie Alfredo Bumblaus-
ko žodžiais, „<...> remiasi istorinių veikėjų sukurtais dalykais ir savo gyvenamo 
meto regionų konstravimo faktais“ (2008, p18), prerogatyva. Šios knygos autoriai 
atstovauja vadybos ir humanitariniams mokslams, todėl įvairiakultūriškumo plėtra 
Lietuvoje aptariama šių mokslų priemonėmis. Reikia pastebėti, kad, nors ir aktua-
li, multikultūriškumo tema ypač menkai gvildenama kompetencijos plėtros aspek-
tu. 2015–2016 m. atliktas mokslinis tyrimas, kurio metu buvo apklausta apie 1200 
respondentų, pirmą kartą leidžia daugiaplaniu rakursu įvertinti multikultūriškumo 
plėtrą ir kompleksiškai aptarti ne tik laimėjimus, bet ir problemas, nusakyti galimy-
bes Lietuvos visuomenėje kryptingai diegti civilizuotam pasauliui būdingas daugia-
taučių bendruomenių sugyvenimo normas. Tam pasitarnauja spartėjančiais tempais 
besiplečianti užsieniečių migracija į Lietuvą ne tik iš europos Sąjungos šalių, bet ir 
iš kitų valstybių. Didėja Lietuvos žmonių kelionių į kitas valstybes geografija, lan-
kymasis kitose šalyse jau apima visus pasaulio žemynus, todėl tampa norma mokėti 
užsienio kalbą kaip pagrindinę bendravimo su užsieniečiais priemonę. Nuolat ple-
čiasi Lietuvos žmonių supratimas apie kitų tautų kultūrą, išskirtinius jų papročius 
bei išpažįstamą tikėjimą, vyraujančias elgesio normas, etiketo reikalavimus, didėja 
poreikis domėtis kultūrine ir net politine situacija kitose šalyse. Leidinyje autoriai 
ypatingą dėmesį skiria tyrime dalyvavusių žmonių požiūriui į multikultūriškumą 
bei jų įgytų žinių ir gebėjimų veikti daugiakultūrėje aplinkoje analizei, aptaria, ko-
kie žmonių prioritetai vystant asmeninę multikultūrinę kompetenciją. Kaip tik šis 
skaitytojams pristatomos monografijos aspektas leidžia teigti, kad atliktas tyrimas 
yra aktualus. 

Rengdami knygą, autoriai rėmėsi moksliniais šaltiniais, Jungtinių Tautų doku-
mentais, nacionaliniais teisės aktais ir informacija, prieinama atviroje interneto erdvė-
je, savo atliktų tyrimų rezultatais. Monografijos autoriai pripažįsta, kad šiuolaikinia-
me pasaulyje kiekviena diena įneša naujovių į šalių multikultūrinį gyvenimą, todėl 
vienoje knygoje ne visada įmanoma aptarti net reikšmingiausius šio nuolat vykstančio 
proceso pavyzdžius.

Tyrimo rezultatus autoriai pristatė Ščecino universiteto (Lenkija, 2016), Prahos 
policijos akademijos (čekija, 2017) ir Mykolo Romerio universiteto (Vilnius, Lietuva, 
2017) tarptautinėse mokslinėse konferencijose, paskelbė straipsnių Lenkijos (2014), 
Serbijos (2014), Slovakijos (2016, 2017), Latvijos (2017) ir Lietuvos (2014, 2017) re-
cenzuojamuose mokslo leidiniuose.

Knygos autoriai dėkoja visiems, kas sutiko dalyvauti tyrimuose. Juk be šių žmonių 
pagalbos vargu ar būtų pavykę atskleisti dabartinę multikultūriškumo plėtros Lietu-
voje situaciją. Šalia to, leidinio rengėjai tikisi skaitytojų supratimo, jei autorių išsakyta 
nuomonė, požiūris į istorinių ir kultūrinio pobūdžio įvykių aiškinimus ne visada su-
taps su jų nuomone. 
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Knygos autoriai taip pat dėkoja buvusiai ilgametei Kultūros paveldo departa-
mento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei ir 
Lietuvos totorių bendruomenei už Lietuvos kulto pastatų, architektūros paminklų ir 
istorinių dvarų padovanotas autorines nuotraukas.

ypatinga autorių padėka už vertingus pastebėjimus, dėl kurių galutinė knygos re-
dakcija įgavo didesnę prasmę ir pagerėjo jos struktūra. esame dėkingi Hope’o univer-
siteto (Liverpulis, Jungtinė Karalystė) vicekancleriui prof. emeritui Billui Chamber-
sui, Royal Roadso universiteto (Torontas, Kanada) prof. emeritui Valdui Samoniui, 
Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkui, Mykolo Romerio universiteto 
prof. dr. Adui Jakubauskui. 

Knygos autoriai dėkoja dr. Ilonai čiužauskaitei už pastangas redaguojant mono-
grafijos rankraštį.

Post scriptum. Jau baigiant rengti knygą spaudai pasaulį sudrebino įvykiai Jung-
tinėse Amerikos Valstijose – dėl policijos pareigūno nepagrįstų veiksmų žuvo juo-
daodis George’as floydas. Protestuojant prieš tokią savivalę ir rasinės diskriminaci-
jos atvejus, daugiatūkstantinės demonstracijos nuvilnijo ne tik JAV miestuose, bet ir 
daugelyje kitų šalių, taip pat ir Lietuvoje. Apie tūkstantį jaunų žmonių Vilniuje išėjo 
į demonstraciją už juodaodžių teises, reikšdami solidarumą su protestais Jungtinėse 
Valstijose ir kitose šalyse dėl afroamerikiečio  floydo žūties. 

Ši žūtis dar kartą priminė pasauliui multikultūrinių visuomenių formavimo svar-
bą – užtikrinti, kad būtų laikomasi visuotinių žmogaus teisių ir kad skirtingų rasių ir 
kultūrų žmonės turėtų lygias galimybes realiai tas teises įgyvendinti bet kurios šalies 
visuomenės kasdieniame gyvenime. 

Knygos autoriai įsitikinę, kad vis dar aidint įvykių garsui parengta monografija 
atliepia skirtingų kultūrų žmonių lūkesčius pašalinti įvairių tipų savivalės formas ir 
diskriminacijos apraiškas.



PAGRINDINIų SąVoKų žoDyNėLIS

Abiejų Tautų Respublika (ATR) – valstybė, sudaryta kaip konfederacinė Abiejų Tautų 
Respublika 1569 m. pasirašius Liublino uniją, apimanti Lenkijos Karalystę ir Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę. Gyvavo iki 3-iojo ATR padalijimo 1795 m.

Abiejų Tautų Respublikos (ATR) seimas – parlamentas, tautos atstovybė, aukščiausiasis 
įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas. ATR seimą sudarė karalius, senatas ir 
atstovų rūmai.

Asimiliacija (lot. assimilatio) rodo: 1) asmeniui būdingų kultūrinio identiteto bruožų sava-
norišką atsisakymą arba priverstinį praradimą ir 2) prisitaikymą prie naujos kultūrinės 
aplinkos (gyvenimo būdo, elgesio, papročių, vertybių, religijos, švenčių ir kt.). Sąvoka 
dažniau vartojama, kai kalbama apie imigrantus ir kitas etnines grupes.

Bajoras – privilegijuoto pasaulietinių feodalų žemvaldžių luomo atstovas.
Baltai – indoeuropiečių tautos ir etninės grupės, kalbėjusios ar kalbančios baltų kalbomis, 

kaip manoma, kilusiomis iš baltų prokalbės.
Etnosas, etninė grupė – istoriškai susiformavusi žmonių grupė, identifikuojanti save kaip 

vientisą darinį ir turinti bendrų kalbos, kultūros ir religijos bruožų, iš kitų etnosų 
išsiskirianti papročiais ir mąstymo išraiška.

Globalizacija (lot. globalization) – šalių (regionų) ekonominės, kultūrinės ir politinės in-
tegracijos bei unifikavimo procesas.

Halacha (hebr. הכלה) – visi judaizmo religiniai įstatymai, jungiantys 613 įsakymų ir daugu-
mą Talmudo įstatymų. Halacha nurodo, kaip žydui gyventi, valgyti, vesti žmoną ir net 
būti palaidotam. https://www.ou.org/torah/halacha/halacha-lmaaseh/what-is-halacha/.

Įvairumas visuomenėje atskleidžia visuomenės judėjimą nuo uždaro tipo, griežtais hi-
erarchiniais ryšiais grindžiamos žmonių santykių sistemos prie „decentralizuotos“ 
santykių sistemos, pagrįstos įvairiomis bendravimo tarp žmonių formomis.

Kahalas (hebr. kahal – susirinkimas, susibūrimas) – 1) pasak Biblijos, religinė arba tau-
tinė Izraelio žydų bendruomenė; 2) žydų autonominė bendruomenė ne žydų šalyse 
(diasporoje); Rytų europoje atsirado ir formavosi nuo XIV a.; į jos autonomiją įėjo 
religinio kulto, civilinio teismo, švietimo, visuomenės šalpos, mokesčių vietos ir vals-
tybės valdžios rinkimo klausimai; Lietuvoje susikūrė XIV a. http://www.lietuviuzody-
nas.lt/terminai/Kahalas.

Kalba – žmonių grupės (etninės, socialinės ir kt.) lingvistinių ženklų sistema, kurios pa-
skirtis – atlikti komunikacinę funkciją ir atsispindėti santykius su kitomis tautomis. 
Kiekvienos tautinės grupės kalba yra jos kultūros kūrimo priemonė, savimonės ir ver-
tybių (elgesio, papročių, mąstymo būdo ir pan.) išraiškos forma. Kalba kaupiamas 
tautos istorinis ir kultūrinis paveldas.

Kitatautis – kitai tautinei ar etninei grupei priklausantis žmogus.
Kompetencija (lot. competentia) – pagrindinės individo charakteristikos ir jo gebėjimai 

ne tik veiksmingai naudotis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais standartinėse situacijose, 
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bet ir tinkamai reaguoti į naujus iššūkius. Kompetencija apima asmeninių charakte-
ristikų visumą – žmogaus savybes, vertybines nuostatas, ugdymo rezultatus (žinias, 
gebėjimus) ir sukauptą gyvenimo patirtį.

Kompetencijų modelis – kompetencijų rinkinys, apibūdinantis vieną darbą arba susiju-
sių darbų grupę ar grupes.

Kompetencijų žodynas – kompetencijų rinkinys, apimantis visas arba didžiąją dalį ben-
drųjų kompetencijų, reikalingų visoms darbo veikloms.

Kultūra – visa tai, ką žmonės per šimtmečius nuveikia, pagamina ir sukuria visose savo 
veiklos srityse.

Kultūrinė tradicija – daugiasluoksnis reiškinys, atskleidžiantis tautos (bendruomenės) 
kultūrinį išskirtinumą, pasireiškiantį iš praeities paveldėta gimtąja kalba, esamais 
daiktiniais artefaktais bei puoselėjamomis vertybėmis, bendravimo įpročiais, taip pat 
kolektyvinio elgesio bruožais (tautiniais drabužiais ir patiekalais, liaudies šokiais, dai-
nomis ir apeigomis, šventėmis, menu ir kt.).

Kultūrinis šokas – naujai atvykusių imigrantų fizinės ir psichologinės būklės neigiami 
pojūčiai, savikontrolės praradimas dėl negebėjimo keistis, susidūrus su nauja kultūri-
ne ir socialine aplinka.

Kultūros įvairovė – įvairūs būdai, kuriais gali būti išreiškiama visuomenės grupių kultūra 
(uNeSCo konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, 4.1 str. 
(2005)).

Kultūros politikos kryptys ir priemonės – vietos, nacionaliniu, regioniniu ar tarptau-
tiniu lygiais įgyvendinamos su kultūra susijusios politikos kryptys ir priemonės, ku-
riose didžiausias dėmesys skiriamas kultūrai arba kurios yra skirtos daryti tiesioginę 
įtaką asmenų, grupių ar visuomenių kultūros raiškos formoms (uNeSCo konvencija 
dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, 4.6 str. (2005)).

Kultūrų mozaika (angl. Cultural mosaic) – etninių grupių, kalbų ir kultūrų derinys, kuris 
reiškiasi visuomenėje tuo pačiu metu. Išsiskiria iš kitų daugiakultūriškumo formų, 
pvz., „lydymosi katilo“ (angl. melting pot), būdingo užsieniečių asimiliacijos politikai.

Lietuvos didysis kunigaikštis (valdovas) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo 
titulas.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) – XIII–XVIII a. egzistavusi feodalinė valstybė. 
LDK XIV–XVI a. didžiausia europos valstybė, kurios sudėtyje buvo dabartinė Balta-
rusija, ukrainos, Rusijos (Smolenskas, Brianskas, Kurskas) ir Lenkijos (Palenkė) dalys. 

Lietuvos Statutas – XVI a. sukurtas trijų dalių teisės dokumentų rinkinys – teisynas, api-
brėžiantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinės sistemos pagrindą, galiojo iki 
pat 1840 m.

Litvakai – Lietuvos žydų tautybės žmonių apibūdinimas; plačiąja prasme pagal teritorinį 
ir lingvistinį požymius jie priklauso žydų aškenazių pogrupiui.

Magdeburgo teisė – Europos viduramžių miestų savivaldos privilegija, kuria karaliai 
ar stambūs žemvaldžiai (kunigaikščiai, baronai, grafai ir pan.) nuo XII a. suteikdavo 
miestams turėti vietos savivaldos organus (magistratą, merą, burmistrą, teismą, iždą), 
savarankiškai tvarkyti vietos teisės, mokesčių rinkimo ir imuniteto klausimus, taip pat 
sprendžiant nepriklausomybės nuo kitų feodalų, žemės nuosavybės, amatų ir prekybos 
lengvatas, kontroliuojant pirklių ir amatininkų cechų veiklą. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_did%C5%BEioji_kunigaik%C5%A1tyst%C4%97
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Migracija (lot. migratio) – persikėlimas nuolat arba laikinai gyventi savo valstybės kitoje 
vietovėje (regione) arba į kitą valstybę dėl darbo, šeimos, sveikatos, studijų arba grės-
mės gyvybei savo nuolat  gyvenamoje vietoje. Migracija skirstoma į vidinę ir išorinę 
(emigracija arba išvykstamoji ir imigracija arba atvykstamoji).

Migrantas (lot. migrantis) – asmuo, keičiantis savo nuolatinę gyvenamąją vietą į kitą, taip 
pat ir persikeldamas į užsienį.

Multikultūrinė kompetencija – individo gebėjimas, remiantis žiniomis, įgūdžiais ir as-
meninėmis savybėmis, sėkmingai bendrauti su įvairių etnokultūrinių sluoksnių žmo-
nėmis savo valstybėje ar užsienyje.

Multikultūriškumas – 1) žmogaus gyvenamosios aplinkos kultūrinė įvairovė (angl. di-
versity), pasireiškianti per bendruomenės rasinį, kalbinį, paprotinį, konfesinį ir kitokį 
mozaikiškumą. Gyvenimas multikultūriškai įvairioje visuomenėje yra glaudžiai susi-
jęs su tolerantiškumu, žmogiškumu, santarve, „kitokio“ supratimu ir kitais vertybinio 
pobūdžio aspektais; 2) šalies politika, nukreipta į kultūrinių skirtumų išsaugojimą ir 
vystymą, tam pasitelkiant tokias priemones kaip istoriškai susiformavusi praktika, tei-
sės normos, teoriniai postulatai, „dienos“ aktualijos ir kt. Šis reiškinys neatsiejamas 
nuo visuotinai pripažįstamų žmogaus teisių. 

Pabėgėlis – užsienio šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris dėl patirto persekioji-
mo savo kilmės valstybėje, susijusio su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai 
socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais, arba dėl baimės patirti tokio pobūdžio 
persekiojimą, negali naudotis savo kilmės šalies gynyba. 

Papročiai – individo, grupės žmonių (šeimos, kolektyvo) ar bendruomenės elgesio visu-
ma. Perduodami iš kartos į kartą kaip vertybių sistema ir reiškiasi per šventes, tradi-
cijas (pvz., tuoktuvių, laidojimo ir pan.), tautodailę, dainas, pasakas, muziką, šokius, 
išpažįstamą religiją ir kt. Papročiai yra individo, žmonių grupės (šeimos, bendruome-
nės) ar visuomenės kultūros dalis.

Pasaulio tautų teisuolis (angl. Righteous among the Nations, hebr. םלועה תומוא דיסח) – garbės 
vardas, kurį suteikia Izraelio valstybė užsieniečiams, gelbėjusiems holokausto aukas.

Pilietinė visuomenė – visuma šalies vyriausybei nepavaldžių, savanoriškų piliečių gru-
pių, organizacijų ir asociacijų, kurios plėtoja socialinius ryšius visuomenėje, iškelda-
mos probleminius klausimus ir ieškodamos jų sprendimų, taip atstovaudamos įvairių 
interesų visuomenės nariams ar jų grupėms.

Politinės teisės – asmens teisė dalyvauti valdant savo šalį arba tam tikrą jos teritorinį 
vienetą tiesiogiai ar per išrinktus atstovus; dažniausiai tai teisė dalyvauti rinkimuose, 
siūlyti įstatymų projektus, rengti peticijas, dalyvauti manifestacijose ir kt.

Prieglobstis – pagalba, teikiama persekiojamam asmeniui gyvenamojoje šalyje dėl savo 
religinių, politinių ir kitokių įsitikinimų, kai jo gyvybei gresia pavojus. Prieglobstis 
leidžia asmeniui gyventi globą suteikusioje valstybėje.

Religinės konfesijos (lot. confessio – išpažinimas) – tikinčiųjų susibūrimas, palaikantis 
tikėjimo išpažinimo ypatumus; pasireiškia per tam tikrą religinį mokymą, pvz., krikš-
čionybė skirstoma į tris konfesijas – katalikybę, protestantizmą ir stačiatikybę.

Socialinės integracijos (lot. integratio) sistema – valstybės nustatyta tvarka, kaip: 1) ats-
kiras asmuo (taip pat užsienietis) priimamas kitų bendruomenės narių; 2) ryšių tarp 
santykinai nepriklausomų ir mažai susijusių tarpusavyje socialinių vienetų (žmogus, 
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grupė, bendruomenė, valstybė) nustatymas, siekiant sukurti santykių bendrumą, kad 
atskiros dalys veiktų suderintai bendrųjų tikslų ir interesų įgyvendinimo labui.

Socialinės teisės – asmens teisė į darbą, palankias ir teisingas darbo sąlygas, teisė į moks-
lą, medicinos paslaugas ir medicinos priežiūrą susirgus, socialinę apsaugą, įskaitant 
socialinį draudimą ir pan.

Tautinė bendrija – žmonių bendruomenė, kurią sieja istorinė praeitis, kalba, kultūrinis 
paveldas (papročiai, šventės, religija, bendravimo ypatumai ir pan.).

Tautinė (etninė) mažuma – valstybės teritorijoje gyvenančių žmonių bendruomenė, ne-
priklausanti šalies pagrindinei tautinei (etninei) grupei.

Tautosaka / folkloras – tam tikros etninės ar socialinės grupės kultūrinės informacijos 
visuma, apimanti pasakas, padavimus, legendas, papročius, apeigas, žodinę istoriją, 
liaudies muziką, šokius ir dainas, raudas, mitus, patarles, pokštus, anekdotus, tikėji-
mus, prietarus, mįsles, burtus ir pan., taip pat ir veiklą, per kurią ši informacija per-
duodama. Sąvoka gali būti suprantama plačiau, įtraukiant aprangą, liaudies dailę, mu-
zikos instrumentus. https://www.delfi.lt/temos/folkloras/.

Tolerancija (lot. tolerantia) – neutralus / kantrus požiūris į kitų žmonių (taip pat ir ki-
tataučių) gyvenimo būdą, elgesį, papročius, vertybes, religiją, šventes, kulinarinio bei 
kitokio paveldo ypatumus ir pan. Tolerancija rodo asmens: 1) kantrumą kito asmens 
kitoniškumui (išvaizdai, manieroms, kalbai, skoniui, gyvenimo būdui, įsitikinimams ir 
pan.), nors šis kitoniškumas nebūtinai gali būti puoselėjamas; 2) palankumą, pagarbą 
ir panašiai kito asmens kitoniškumui. Tolerancija pripažįsta kitataučio teisę būti kito-
kiam, bet kartu nereikalauja  perimti to asmens kitoniškumą.

Tradicija (lot. traditio – perdavimas, pasakojimas) – tautoje (bendruomenėje) istoriškai 
susiformavusių ir įsitvirtinusių kultūrinės raiškos formų (papročių, vaizdinių, simbo-
lių, idėjų) perdavimas iš kartos į kartą.

Unitų bažnyčia (lot. unitas – suvienytas), arba graikų apeigų katalikai, – Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės stačiatikiai. 1596 m. unitai sudarė su 
Romos katalikų bažnyčia Bresto bažnytinę uniją. Šia unija stačiatikiai pripažino Ro-
mos popiežiaus valdžią ir priėmė katalikybės dogmas, bet pasiliko savo liturgiją ir 
bažnytinę slavų kalbą.

Užsienietis – asmuo, kuris nėra šalies pilietis, turintis kitos šalies pilietybę (galiojantį 
pasą), arba asmuo be pilietybės.

Valdovo (šalies, žemės) privilegija (lot. privilegium, lexprivata) – specialus dokumentas, 
skirtas asmeniui, luomui ar etninei grupei, vietovei (regionui), kuriame surašytos iš-
imtinės lengvatos bei teisės disponuoti ir paveldėti valdomą žemę tėvonijos teisėmis, 
laisvai (be valdovo sutikimo) ištekinti dukras ir giminaites už vyrų ir kt., atleidžiantis 
nuo įvairių prievolių ir panašiai. (http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-faktai/
valdovo-salies-zemes-privilegijos/1490).

Vertybės – individo, žmonių grupės ar visos visuomenės istoriškai susiformavę įsitikini-
mai, nuomonės, moralinės normos, tradicijos, vaizduotė, tarpusavio bendravimo ir 
savireguliacijos ypatumai.

Visuomenė – politinių, socialinių ir kitų žmonių grupių organizacijos forma, kuriai bū-
dingi ypatingi tarpusavio socialiniai, ekonominiai, kultūriniai ir tikėjimo ryšiai.
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1.1. SeNoVėS CIVILIZACIJų DAuGIAeTNIŠKuMo 
PėDSAKAIS

1.1.1. Aleksandro Didžiojo „elinizmo“ kultūros laikotarpis

Makedonijos karalius Aleksandras Didysis (gr. Megas Alexandros, 356–323 m. pr. 
Kr.), keršydamas persams už sudegintus Atėnus, nors ir sugriovė „carų caro“ Darėjo 
III rūmus, tapdamas Persijos valdovu, persus pripažino ne tiek pavergta tauta, kiek 
lygiateise su nugalėtojais visuomene. Anot Aleksandro Didžiojo doktrinos, siekiant 
stabilumo sukurtos imperijos valdomoje Persijoje abiejų tautų – nugalėtų persų ir 
nugalėtojų makedonų (graikų) – papročiai turėjo susilieti į bendrą kultūrinę erdvę. 
Tiesa, tuo metu vieningos valstybės susidarymas buvo įsivaizduojamas kaip abiejų 
valstybių valdančiųjų viršūnių susijungimas su graikiškos (makedonų) kultūros do-
minavimu. Aleksandras į žmonas paėmė nugalėto persų karaliaus Darėjo vyriausiąją 
dukrą Statirą (lot. Stateira), o jo karvedžiai, dalyvaudami specialiai rengiamuose ve-
dybų festivaliuose, sukūrė šeimas su persų aukštuomenės atstovėmis.7 Be to, jis skati-
no savo armijos karių ir užkariautų teritorijų gyventojų mišrias vedybas. Aleksandras 
Makedonietis, skiepydamas užkariautose teritorijose makedonų (graikų) kultūrą, 
kartu priimdavo vietos gyventojų papročius, ir tai padėjo jam mokyti vietos jauni-
mą pagal makedonų falangos principus plėtoto karinio meno ir drauge leisti armijoje 
tarnauti kitataučiams. Tačiau administruoti gyvenamąsias vietoves būdavo paliekama 
vietos bendruomenės atstovams (Bosworth, 1994). 

yra žinoma, kad Aleksandras Didysis, užkariavęs egiptą ir plėsdamas makedonų 
kultūrą, atsisakė keisti žmonių vietos papročius bei tikėjimą, prisitaikė prie šalies 
valdymo sistemos, net perėmė faraono įžengimo į sostą tradiciją. Po Aleksandro Di-
džiojo mirties egipto valdymą perėmus karvedžiui Ptolemajui patys graikai integra-
vosi į egiptiečių visuomenę, taip pripažindami daugumą jų papročių. Tokį nugalėtos 
tautos kultūros susiliejimą su makedoniškąja (graikiškąja) šiuolaikinis istorijos ir 
politologijos mokslas apibūdina kaip ypatingą fenomeną, dar vadinamą „elinizmo“ 
kultūros laikotarpiu (ten pat). 

Vienas iš modernios Indijos įkūrėjų Džavaharlalas Nehru (Jawaharlal Nehru, 
1889–1964), vertindamas Aleksandro Didžiojo žygius į Indiją, pastebi, kad dėl glau-
desnio indų ir graikų bendravimo stiprėjo abiejų tautų kultūros (1996). Tiesa, įžengęs 
į Izraelio žemę, Aleksandras Didysis elgėsi kitaip – judėjams jis paliko tik savo religi-
jos išpažinimo laisvę, o tai netrukus sukėlė vietinių gyventojų nepasitenkinimą.8 

7 Pavyzdžiui, Šušo mieste vykusiame vedybų festivalyje 324 m. pr. Kr. Aleksandro nurodymu karvedys 
Ptolemajas (367–283 m. pr. Kr.) vedė persų princesę Atakamą.

8 Nehru, aprašydamas Aleksandro Didžiojo elgesį, sako, kad dažni barbariški jo veiksmai, pvz., sugriaunant 
ištisus miestus ir nužudant jų gyventojus, „<...> sukelia pasibjaurėjimą ir pasipiktinimą <...>“ (1996).

https://lt.wikipedia.org/wiki/356_m._pr._m._e.
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https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0u%C5%A1as
https://lt.wikipedia.org/wiki/367_m._pr._m._e.
https://lt.wikipedia.org/wiki/283_m._pr._m._e.
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1.1.2. Daugiakultūriškumo apraiškos Romos imperijoje

Ankstyvuosiuose Romos imperijos (lot. Imperium Romanum, 27 m. pr. Kr.–
395  m.) raidos etapuose jau galime aptikti daugiakultūriškumo, kaip visuomenės 
vystymosi reiškinio, apraiškų. Klestėjimo laikotarpiu Romos imperija, dominuodama 
didelėse geografinėse platumose (nuo Anglijos šiaurėje iki Maroko pietuose ir Irako 
rytuose), valdė daug įvairių tautų ir genčių, pasižyminčių skirtingais papročiais ir re-
liginiais įsitikinimais. Mūsų eros pradžioje tai buvo apie 70 mln. žmonių.

Nors buvo galingi ir viešpatavo pasaulyje, romėnai naudojosi svetimšalių pagalba, 
taip pat ir vergų, taip daugeliu atvejų tęsdami graikų „elinizmo“ politiką. Be to, romė-
nai buvo pakantūs išpažįstantiems skirtingas religijas, leisdami visoms religijoms vie-
nodai egzistuoti. Toks požiūris į įvairiatautiškumą padėjo Romos imperijoje formuo-
tis daugiakultūrei visuomenei. Neįkainojamą informaciją paliko mūsų eros pradžioje 
gyvenęs Romos konsulas ir istorikas Publijus Kornelijus Tacitas (gimė apie 54–57, 
mirė apie 117–120). Aprašydamas pilietinius karus Romos imperijoje, Tacitas mini 
atvejus, kaip žygiuose dalyvavo tūkstančiai gladiatorių (Tacitas, 1972, p. 60). Pačioje 
kariuomenėje „maišėsi piliečiai, sąjungininkai ir svetimšaliai“, todėl Romos kariuo-
menė buvo įvairiakalbė ir skirtingų papročių (ten pat, p. 90).

Romos imperijos laikotarpis, trukęs 207 metus (27 m. pr. Kr.–180), žinomas kaip 
sąlyginės taikos periodas, istoriografijoje dar vadinamas Pax Romana („Romos taika“) 
ar Pax Augusta („Augusto taika“) vardais. XVIII a. anglų istorikas edwardas Gibbonas 
(1737–1794), analizuodamas šį Romos imperijos tarpsnį, pažymi, kad „įsitvirtinusi 
Romos valdžia suvienijo nuožmiausius barbarus, kurie tuo metu jau naudojo ben-
drą kalbą. <...> vystėsi menai, pastebimai didėjo žmonių giminė, švenčiama miestų 
didybė, gražėja šalies veidas, kuris puošiamas kaip didžiulis sodas; viskas vyko kaip 
ilgas taikos festivalis, kuriuo mėgavosi tiek daug tautų, pamiršę savo senovės vaidus“ 
(2013), o tai neabejotinai gali būti vertinama kaip šios visuomenės kultūrinės įvairo-
vės įsitvirtinimas (https://www.thoughtco.com/what-was-the-pax-romana-120829).

Vis dėlto Romos imperijoje, skirtingai nuo „elinizmo“ istorinio laikotarpio, buvo 
sukurta politinė sistema, kuri ne apsiribojo vien tik vietos vadų ir jų artimųjų „roma-
nizavimu“, bet siekė pavergtų tautų visiškos asimiliacijos, todėl darė didelį socialinį 
bei kultūrinį poveikį tų teritorijų gyventojams. Laikui bėgant pati imperijos sostinė 
Roma ir dauguma kitų miestų sukosmopolitėjo, jų gyventojus daugiausia sudarė išei-
viai iš įvairių imperijos kampelių, o tai sąlygojo poreikį žmonėms bendrauti lotynų 
kalba. Tuo pat metu, kaip pažymi Renesanso epochos filosofas, istorikas, politikas ir 
diplomatas Niccolo’as Machiavellis (1469–1527), Romos imperijos pakraščiuose for-
mavosi naujos kalbos (1973, p. 17).9 Romanų kalbai maišantis su barbarų vietinėmis 
kalbomis, pamažu susikūrė dabartinės romanų kalbos grupė. Kaip tik dėl to ir šian-
dien ne tik Italijoje, bet ir kitose buvusiose Romos imperijos žemėse (Prancūzijoje, Is-
panijoje) romaniškos grupės kalbos yra paplitusios. Tiesa, nors lotynų kalba paplitusi 

9 Machiavellis knygoje „florencijos istorija“ (Istorie Florentine) nuosekliai aprašo Romos imperijos istoriją.
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imperijos teritorijoje, reikia pasakyti, kad istorikas Tacitas jau tada buvo gana kritiš-
kas, vertindamas kitataučių įsitvirtinimą romėnų visuomenėje, nes, jo manymu, dėl 
to „pamažu naikinami protėvių papročiai <...> jaunuomenė išsigimsta nuo kitataučių 
užsiėmimų, pamėgusi gimnastikos pratimus, dykinėjimą, begėdiškos meilės pasisma-
ginimus <...>“ (ten pat, p. 206). 

Romos imperijos istorijos raida patvirtino Tacito nuogąstavimus – jos liūdnas li-
kimas buvo nuspręstas ne tik dėl nuolatinių karų su išorės priešais – barbarais10, bet 
ir dėl daugelio vidinių priežasčių, tarp jų didelės įvairių socialinių sluoksnių turtinės 
nelygybės, gyventojų tautinės įvairovės menko pažinimo ir tai, kad šias aplinkybes 
netinkamai vertino imperijos valdantysis luomas. Kita vertus, kova su barbarais buvo 
lydima vienų vietovių nykimo ir naujų, tokių kaip florencija, Piza, Milanas ir kt., ku-
rios šiais laikais yra multikultūriškumo plėtros centrai, atsiradimo.

1.1.3. Germanų ir judėjų kultūrinės įvairovės pavyzdžiai

Tacitas, aprašydamas germanų11 genčių papročius, pastebi, kad „nėra kitos tokios 
draugiškos ir svetingos tautos, kaip germanai. Nesuteikti pastogės kokiam nors pake-
leiviui jie laiko nusikaltimu. Kiekvienas pagal išgales vaišina tokį svečią puikiai pa-
ruoštais valgiais. Kai viską suvalgo, ką tik buvęs šeimininkas tampa svečio palydovu, 
jie nekviesti nueina į artimuosius namus. <...> Juos abu ten priima vienodai širdingai. 
<...> Išeinančiam, jei jis ko paprašė, pagal paprotį, padovanoja“12 (Tacitas, p. 17). Mi-
nėdamas situaciją su vergais, kurie dažniausiai buvo kitataučiai, Tacitas pažymi, kad 
„vergus, tarp kitko, jie [germanai – aut. past.] panaudojo ne taip, kaip mes [romėnai – 
aut. past.]: nelaiko jų šeimoje ir nepaskirsto jiems pareigų. Kiekvienas vergas šeimi-
ninkauja savo namuose ir savo šeimoje. Šeimininkas jam, kaip kolonui, užkrauna tam 
tikrą duoklę javais, gyvuliais bei drabužiais <...> Retas atsitikimas, kad vergą nuplaktų 
ar priverstų sunkiai dirbti“ (ten pat, p. 19).

Istorijoje žinoma faktų, kai viena tauta perimdavo kitos papročius ne vien tik tada, 
kai būdavo nukariauta. Pavyzdžiui, nors judėjai nuo senovės siekė išsiskirti iš aplink 
gyvenančių tautų berniukų apipjaustymu, o į savo bendruomenę priimdavo tik tuos, 
kurie rodė lojalumą ir išpažino jų religiją, jie pasinaudodavo ir kitų tautų papročiais. 
Judėjai perėmė iš egiptiečių mirusių artimųjų laidojimo žemėje paprotį, o kitos aplin-
kinės gentys savo lavonus sudegindavo (Tacitas, p. 129).

10 Štai kaip Niccolò Machiavellis vertina šį Romos imperijos periodą: „<...> imperatorius [feodosijus – 
aut. past.], spaudžiamas iš įvairių pusių, bandė sumažinti savo priešų skaičių, todėl pradėjo sudarinėti 
susitarimus tai su frankais, tai su vandalais, tačiau tas tik didino barbarų valdžią, plėtė jų įtaką bei 
silpnino imperiją“ (История Флоренции, 1973, p. 13).

11 Germanai (lot. germani) – istorinė indoeuropiečių genčių grupė, kilusi iš Šiaurės europos ir atpažįsta-
ma iš germanų kalbų vartojimo (https://www.britannica.com/topic/Germanic-peoples).

12 Į germanų vaišingumą atkreipė dėmesį ir Gajus Julijus Cezaris („Galų karo užrašai“ VI. 23), nes tai 
buvo nebūdinga romėnams.
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1.1.4. Didžiosios Britanijos senovės laikų kultūrinis palikimas

Didžiosios Britanijos istorijos tyrinėtojas Johnas Healey’is (2014) teigia, kad šiuolai-
kiniai britai13 yra migrantų tauta – migracija iš užjūrio į šią šalį nėra naujiena. 800–700 m. 
pr. Kr. keltų gentys (britai, lot. britto) migravo nuo Reino per Lamanšo sąsiaurį į dabar-
tinę Angliją ir iki V a. suformavo Britanijos populiacijos pagrindą. I a. pr. Kr. Romos 
kariuomenei įsiveržus į Britaniją, vietiniai gyventojai ne kartą protestavo prieš romėnų 
valdžios skiepytą kultūrinio asimiliavimo (lotynizavimo) politiką. 350–550 m. britų sa-
las užkariavo iš Šiaurės vakarų europos atvykę anglosaksai (germanų gentys: anglai, sak-
sai, jutai, fryzai)14, kurie, kaip ir romėnai, vykdė vietinių gyventojų kultūrinio naikinimo 
politiką, todėl dalis britų buvo išstumti į Velsą, Škotiją ir grįžo į kontinentinį Bretanės 
pusiasalį. 800–900 m. Anglija patyrė kelis vikingų15 antpuolius, ir po kurio laiko Šiaurės 
Anglija buvo kolonizuota. Nors kronikose vikingai dažnai vaizduojami kaip piktadariai, 
plėšę vienuolynus, kuriuose buvo daug aukso ir sidabro, kita vertus, dauguma jų buvo 
pirkliai, jie sugebėjo sukurti platų prekybos tinklą ir apgyvendinti kai kurias puldinėtas 
pakrantes. Nemažai vikingų gyveno atskirai savo sodybose. Manoma, taip įvyko dėl tik 
jiems būdingų gyvenimo papročių, pavyzdžiui, skirtingai nei anglosaksai, didelį dėmesį 
vikingai skyrė švaros ir asmeninės higienos palaikymui, maudydavosi šeštadieniais ir ne 
rečiau nei kartą per savaitę. Dėl tokių gyvenimo būdo ypatumų vikingai mažai bendravo 
su vietos gyventojais ir net turėjo tarp jų nekokią reputaciją. Tačiau laikui bėgant vikingų 
asmeninės higienos papročiai paplito ir kituose šios šalies regionuose.16 

Kaip rodo naujausi archeologiniai tyrimai, anglosaksai jau nuo senovės laikų buvo 
daug taikesni, nei iki šiol buvo priimta manyti, o Britanija dar ikimoderniaisiais lai-
kais, kaip pažymi Healey’is (2014), buvo neįtikėtinai daugiakultūrė (ten pat). To prie-
žastis – šalies gyventojai savo kraštą (Angliją, Škotiją, Velsą ir Šiaurės Airiją) matė ne 
tik kalbiškai, bet ir kultūriškai skirtingą. Dėl to dar iki XIX a. pradžios žmonės, kal-
bėdami apie savo „šalį“, paprastai turėjo omeny tik kraštą ar grafystę, kildinamą nuo 
Sasekso arba esekso karalysčių, Jorkšyro arba Lankašyro hercogysčių (ten pat, 2014).

Vienas iškiliausių Švietimo amžiaus atstovų, prancūzų filosofas Voltaire’as (1694–
1778) atkreipė dėmesį, kad Anglija jau tuo metu išsiskyrė šešiasdešimčia religijų (eg-
zistavo anglikonai, katalikai, baptistai, kvakeriai ir kt.). Jo manymu, tai buvo viena 
iš šalies stiprybių. Healey’io (2014) žodžiais, dar iki modernių laikų Britanija tapo 
„kultūrų kempine“, kuri absorbavo praktiškai viską iš viso pasaulio. Galima drąsiai 
teigti, kad daugiakultūriškumas Britanijoje nėra XX a. produktas, jis turi ilgą ir iš 
esmės sėkmingą istoriją.

13 Healey’is (2014) sąvoką „britai“ vartojo apibendrintai, germanų genčių palikuonims – anglams, va-
lams, škotams, kornams, menksiečiams, iš dalies airiams – apibūdinti. 

14 Tiesa, Machiavellis teigia, kad, siekdami apsisaugoti nuo barbarų, patys britai pakvietė anglus, kurie pra-
džioje gynė vietinius gyventojus, tačiau vėliau išvarė juos į Bretanę (История Флоренции, 1973, p. 14).

15 793 m. įvyko pirmasis patikimai dokumentuotas vikingų užpuolimas Lindisfarno saloje, Anglijoje (Vi-
kings, https://www.britannica.com/topic/Viking-people). 

16 Vikings, https://www.britannica.com/topic/Viking-people.
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1.2. MoDeRNIuJų LAIKų MuLTIKuLTūRIŠKuMo PLėTRoS 
TeNDeNCIJoS PASAuLyJe 

Daugiakultūriškumo ankstyvоjo periodо retrospektyva rodo, kad jau nuo seno-
vės civilizacijų laikotarpio šis procesas yra nuolatinis istorijos pažangos palydovas, jo 
negalėtume laikyti tik šiuolaikinį laikotarpį apibūdinančiu reiškiniu, kurio pagrindi-
nis bruožas – skirtingų kultūrų, pasižyminčių savo vertybėmis, papročiais, religiniais 
įsitikinimais, maišymasis. Tačiau naujausioje žmonijos istorijoje šis procesas išsiskiria 
savo apimtimi, turiniu ir plėtros greičiu.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui suvokta, kad nacistinis ir į jį panašūs re-
žimai gali sugriauti istorijos vyksmą ir sukliudyti žmonijai eiti nuolatinio tobulėjimo 
keliu, todėl neatsitiktinai, steigiant Jungtines Tautas, buvo priimta Chartija, kurios 
1 ir 55 straipsniuose suformuluotas esminis principas, jog, sprendžiant „ekonominio, 
socialinio, kultūrinio ir humanitarinio pobūdžio tarptautines problemas“, būtina įgy-
vendinti tarptautinį bendradarbiavimą „ugdant ir skatinant pagarbą visoms žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos bei religi-
jos“, taip pat numatant valstybių pareigą visada gerbti „žmogaus teises bei pagrindi-
nes laisves“ (Jungtinių Tautų Chartija, 1945). Chartijoje žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių deklaravimas gali būti pagrįstai laikomas naujausių laikų multikultūriškumo 
sampratos ištakomis.

Reikšmingu multikultūriškumo suvokimo etapu laikytinas 1966 m. gruodžio 
19 d. Jungtinių Tautų priimtas Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Jame 
deklaruojama, kad „tose valstybėse, kur yra tautinių, religinių ir kalbinių mažumų, 
asmenims, priklausantiems tokioms mažumoms, negali būti atimta teisė drauge su ki-
tais jų grupės nariais turėti savo kultūrą, išpažinti ir praktikuoti savo religiją ar vartoti 
gimtąją kalbą (Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 27 straipsnis).

Visuotinai pripažįstama, kad dabarties multikultūriškumo plėtros proceso pa-
grindiniai varikliai yra didėjantys migracijos srautai ir plintanti globalizacija. Jung-
tinių Tautų duomenimis, tarptautinės migracijos apimtis ieškant darbo, susijungiant 
šeimoms, vykstant studijuoti, įsigyjant nekilnojamąjį turtą svetur, asmenims bėgant 
nuo persekiojimo ir kt. vien europoje nuo 1990 iki 2015 m. padidėjo 1,55 karto ir 
pasiekė daugiau negu 76 mln. žmonių, arba kas septintas europos gyventojas yra imi-
grantas, taigi imigravusių iš kitų europos šalių jau yra beveik 40 mln. (International 
migrantstock, 2015, uN). uNeSCo 2009 m. pranešime, skirtame daugiakultūrišku-
mo problematikai, pažymima, kad dėl globalizacijos vis daugiau bendruomenių, ats-
tovaujančių skirtingoms kultūroms, siekia glaudesnių ryšių (Intercultural Competen-
ces, uNeSCo, 2013, p. 7).

XX a. aštunto dešimtmečio pradžioje Kanadoje ir Australijoje susiformavo multi-
kultūriškumo judėjimas, kiek vėliau šiuo keliu pasuko JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 
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olandija, Švedija ir kitos europos valstybės (Parekh, 1999). Pastebėta, kad šalyse, kur 
įsitvirtino multikultūriškumo sugyvenimo principai, imigrantai ne tik reprezentuoja 
kalbinę įvairovę, bet ir didina priimančiosios šalies gyventojų kompetenciją apie kitų 
kultūrų paveldą, taip pat prisideda prie šalies konkurencingumo ir tarptautinių ryšių 
plėtotės (Intercultural Competences, uNeSCo, 2013, p. 7). Šiandien multikultūrišku-
mas yra glaudžiai susijęs su asmens tapatybės, skirtumų ir pripažinimo politika.

1.2.1. Kanados multikultūriškumo patirtis

Kanada, kurios istorija siekia XV a. pabaigą, formavosi kaip imigrantų šalis, 
prancūzams ir anglams kolonizavus Šiaurės Amerikos čiabuvių (aborigenų) gyve-
namąsias teritorijas. Tačiau net iki XX a. antros pusės šalies vientisumui pavojų kėlė 
frankofoniškos Kvebeko provincijos separatistinis judėjimas17, dėl to vyriausybė, ieš-
kodama šalyje gyvenančioms tautinėms bendrijoms priimtinų bendro sugyvenimo 
sprendimų, turėjo pripažinti visų šalies gyventojų rasinę, etnokultūrinę ir religinę 
įvairovę. Po beveik penkių šimtmečių bandymų įsitvirtinti pasaulio žemėlapyje, 
Kanada tapo pirmąja pasaulio valstybe, XX a. septintame dešimtmetyje viešajame 
diskurse pavartojusi multikultūriškumo sąvoką ir oficialiai deklaravusi multikultū-
riškumo politiką. 

1971 m. spalio 8 d. premjeras Pierre’as elliottas Trudeau šalies parlamente pa-
skelbė dokumentą „Canada’s Multicultural Policy“, kuriame buvo išdėstyti naujos 
politikos prioritetai.18 Šiuo dokumentu Kanados vyriausybė pripažino visų kanadie-
čių (škotų, airių, kinų, ispanų, italų, vokiečių, arabų, portugalų, lenkų, rusų, ukrai-
niečių ir kitų – iš viso per 200 etninių grupių) lygias teises integruotis į visuomenę 
ir aktyviai dalyvauti, sprendžiant socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius 
reikalus.19 Taip pat dokumentas tapo atsaku į iki tol šalies vyriausybės vykdytą dau-
giatautės visuomenės asimiliacijos politiką. Keičiant požiūrį į tautines mažumas, 
Kanados socialinės politikos lozungu buvo paskelbtas šūkis „integracija be asimi-
liacijos“, o multikultūriškumas virto šalies skirtingų etninių ir kultūrinių mažumų 
santykių su pagrindinėmis gyventojų grupėmis (anglakalbiais ir prancūzakalbiais) 
darninimo politine programa (Statistics Canada. Canada’s ethnocultural portrait: 

17 Separatistinio judėjimo Kvebeko provincijoje priežastis buvo prancūzų kalbos išsaugojimas kaip ga-
rantija, kad ateities kartos save laikys frankofonais ir taip išsaugos savo kultūrą daugiausia prancūzais 
apgyvendintoje provincijoje (Kymlicka, Patten, 2003). 

18 a) Library and Archives Canada. Canada. Parliament. House of Commons. Bendruomenių rūmų deba-
tai, 28-o Parlamento sesija Nr. 3, tomas Nr. 8 (1971 m. spalio 8 d.): 8545–8548, Priedas Nr. 8580-8585.

 b) Government of Canada (2012 m. spalio 19 d.). „Canadian Multiculturalism: An Inclusive Citizenship“. 
https://web.archive.org/web/20140312210113/http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizens-
hip.asp.

19 Government of Canada (2012 m. spalio 19 d.). „Canadian Multiculturalism: An Inclusive Citizenship“. 
https://web.archive.org/web/20140312210113/http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizens-
hip.asp.  
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The changing mosaic).20 Naujos praktikos esminis momentas – valstybės socialinėje 
politikoje atspindėti per ilgus metus susiformavusį visų Kanados gyventojų kultū-
rų „mozaikiškumą“21, drauge pripažįstant tautinių mažumų gyvenimo stilių įvai-
rovę, teisę reikšti pageidavimus dėl švietėjiškos veiklos savo etninėse ir kultūrinėse 
bendruomenėse, turėti mokyklose tautines švietimo programas, naudotis literatūra 
nacionaline kalba, išpažinti savo religiją ir pan. Kanadoje susiformavusi multikul-
tūriškumo tradicija pripažįsta asmens laisvą kultūrinių vertybių pasirinkimą – indi-
vidui negalima primesti vadovautis kitos tautinės grupės kultūrinėmis tradicijomis, 
jis neprivalo laikytis ir savo tautinės grupės vertybių. Praktikoje multikultūriškumo 
politikos paskirtimi tapo tolerancija (kantrumas) „kitokiems“, pasireiškusi skirtin-
gų kultūrų pripažinimu, siekimu jų abipusio turtėjimo, pažangaus vystymo visos 
bendruomenės labui. Nuo tada multikultūriškumą pradėta vertinti kaip „kultūrinio 
pliuralizmo“ reiškinį.

Šiuo metu Kanados multikultūriškumo klausimus reguliuoja 1985 m. priimtas ak-
tas „Canadian Multiculturalism Act“.22 Juo deklaruojama, kad Kanados visuomenėje 
skatinama politika: 

•	 pripažįstanti kultūrinę ir rasinę įvairovę, siekiant atspindėti visų visuomenės 
narių savo kultūros paveldą;

•	 pripažįstanti, kad daugiakultūriškumas yra pagrindinis Kanados paveldo ir ta-
patumo požymis, suteikiantis neįkainojamų išteklių formuojant šalies ateitį;

•	 užtikrinanti kiekvieno asmens ir įvairios kilmės šalių bendruomenių visišką 
ir visateisį dalyvavimą Kanados evoliucijos procese, drauge formuojant vi-
suomenėje prielaidas, padedančias panaikinti bet kokias kliūtis tokiam daly-
vavimui;

•	 pripažįstanti bendruomenes, kurių nariai turi bendrą kilmę, bei jų istorinį in-
dėlį į Kanados visuomenę, teisę rūpintis jų plėtra;

•	 užtikrinanti, kad visi asmenys galėtų naudotis lygiomis teisėmis ir gauti vie-
nodą apsaugą pagal įstatymą, kartu gerbiant ir vertinant jų kultūrinę įvairovę;

•	 padedanti Kanados socialiniams, kultūriniams, ekonominiams ir politiniams 
institutams elgtis pagarbiai, atsižvelgiant į visuomenės multikultūrinį pobūdį;

•	 pripažįstanti supratingumą ir kūrybiškumą, bendraujant įvairios kilmės priva-
tiems asmenims ir bendruomenėms;

•	 pripažįstanti ir užtikrinanti įvairioms kultūroms Kanados visuomenėje galimy-
bę reikštis;

20 Anot Sharos Wayland (1997), Kanados vyriausybės daugiakultūriškumo socialinės reikšmės akcenta-
vimas apibūdintinas kaip „multikultūriškumo ideologijos kurstymas“, jo paskirtis – sužadinti visuo-
menės dėmesį ir drauge aktyvinti Kanados nacionalinio identiteto formavimą.

21 Kanados visuomenės kultūrų „mozaikiškumo“ koncepcija pirmą kartą paminėta 1938 m. Kanados 
mokslininko Johno Murray’aus Gibbono knygoje „The Canadian mosaic“ (1938) kaip alternatyva ame-
rikietiškai tautų „lydymosi katilo“ politikai.

22 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/page-1.html. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-18.7/page-1.html
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•	 pripažįstanti, kad šalia anglų ir prancūzų kalbų vartojimo saugomos ir stiprina-
mos kitos kalbos, bet drauge užtikrinanti ir stiprinanti oficialių Kanados kalbų 
statusą ir vartojimą;

•	 pripažįstanti, kad visoje Kanadoje plėtojamas multikultūriškumas turi derėti su 
nacionaliniais oficialių kalbų prioritetais.

Kanada ir jos multikultūriškumo politika nuolat pritraukia didelius srautus užsie-
niečių, norinčių čia rasti savo naujus namus. Kanados pilietybės ir imigracijos tyrimų 
ir vertinimo skyriaus (Canada’s Research and evaluation Branch at Citizenship and 
Immigration) duomenimis, nuo XXI a. pradžios į šalį, norėdami apsigyventi ar gauti 
prieglobstį, kasmet atvyksta apie 250 tūkst. užsieniečių.23 

1.2.2. Australijos multikultūriškumo patirtis

Australija, kurios istorija siekia tik trečią šimtmetį24, yra labiausiai nutolusi nuo 
šiuolaikinį dabarties pasaulį formavusių šalių. Ji susikūrė kaip daugiausia nuteistaisiais 
apgyvendinta Britanijos kolonija, tačiau jau XX a. antroje pusėje pagal pragyvenimo 
lygį tapo viena iš turtingiausių pasaulyje. Nors dar po Antrojo pasaulinio karo „balto-
sios Australijos“ bendruomenė užsieniečių imigraciją kaip nepavojingą tautai dažniau-
siai vertino tik tada, jei šalyje apsigyvendavo europiečiai, ypač jei tai buvo anglosaksai, 
tačiau per septynis dešimtmečius Australija tapo naujais namais beveik 5,5 mln. žmo-
nių, kilusių iš daugiau nei 150 šalių. 1-joje lentelėje pateikiama 2011 ir 2016 m. dau-
giausia atvykusių į Australiją užsieniečių iš 10 valstybių geografija ir skaičiai.

1 lentelė. 10 valstybių, iš kurių daugiausia užsieniečių atvyksta į Australiją

 2011 m. 2016 m.
Gimimo vieta Skaičius, žm. % Gimimo vieta Skaičius, žm. %
1. Jungtinė Karalystė 1 101 081 20,8 1. Jungtinė Karalystė 1 087 756 17,7
2. Naujoji Zelandija 483 398 9,1 2. Naujoji Zelandija 518 462 8,4
3. Kinija  318 969 6,0 3. Kinija  509 558 8,3
4. Indija 295 362 5,6 4. Indija 455 385 7,4
5. Italija 185 402 3,5 5. filipinai 232 391 3,8
6. Vietnamas 185 039 3,5 6. Vietnamas 219 351 3,6
7. filipinai 171 233 3,2 7. Italija 174 042 2,8
8. Pietų Afrika 145 683 2,8 8. Pietų Afrika 162 450 2,6
9. Malaizija 116 196 2,2 9. Malaizija 138 363 2,2
10. Vokietija 108 002 2,0 10. Šri Lanka 109 850 1,8

(https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/
rp/rp1819/Bornoverseas)

23 Canada facts and figures. Immigration overview. Permanent and Temporary Residents 2012,  http://
publications.gc.ca/collections/collection_2013/cic/Ci1-8-2012-eng.pdf. 

24 Pirmoji britų kolonija Australijos žemėje atsirado 1788 m. sausio 18–20 d., į Botanikos įlanką atplau-
kus 11 laivų su maždaug 1350 žmonių įgula, vadovaujama kapitono Arthuro Phillipo (http://www.
australia.gov.au/about-australia/australian-story/european-discovery-and-colonisation).

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1819/BornOverseas
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1819/BornOverseas
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/cic/Ci1-8-2012-eng.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/cic/Ci1-8-2012-eng.pdf
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/european-discovery-and-colonisation
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/european-discovery-and-colonisation
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Kaip matyti iš 1 lentelės, tik dviejų šalių, sudarančių didžiausią atvykstančių į Aus-
traliją migrantų srautą, asmenys artimi šalies kultūriniam ir lingvistiniam paveldui, 
o kitų aštuonių  daugiausia atvykstančių valstybių migrantai atstovauja labai skirtin-
goms kultūroms ir kalboms. Šiuo metu buitinėje aplinkoje tarp populiariausių var-
tojamų kalbų yra mandarinų, vietnamiečių, kinų kalbos kantono tarmė, arabų, italų, 
graikų, korėjiečių, ispanų, turkų ir makedonų kalbos. Gal todėl, apklausų duomeni-
mis, kas penktas Australijos gyventojas namuose kalba ne anglų kalba, o pagrindinė 
to priežastis yra ta, kad jos tinkamai taip ir nepramoko (Access and equity for a Mul-
ticultural Australia).

Masinio užsieniečių persikėlimo priežastimi galima laikyti XX a. šešto ir paskes-
nių dešimtmečių šalies ekonominį bumą, atvedusį visuomenę prie tolerantiško požiū-
rio ne tik į „baltuosius“, bet ir į kitų tautybių bei rasių užsieniečius. Šiandien 2/5 visų 
Australijos gyventojų sudaro pirmos ir antros kartos imigrantai, pirmiausia anglai ir 
airiai, be to, nuo praėjusio amžiaus septinto dešimtmečio – italai, graikai, vokiečiai, 
skandinavai, libaniečiai, o nuo aštunto dešimtmečio – kinai, vietnamiečiai, indai, fi-
lipiniečiai, malajai ir kitų šalių piliečiai, dar vėliau – buvusios Jugoslavijos ir Sovietų 
Sąjungos žmonės. Pastaraisiais metais naujų imigrantų į Australiją atvyksta iš kai ku-
rių Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybių. Dabar Australijoje gyvena 21,5 mln. žmonių, 
kalbančių daugiau negu 260 skirtingų kalbų25 ir savo genealogiją kildinančių iš dau-
giau nei 300 pasaulio tautų, tautelių ir genčių (Access and equity for a Multicultural 
Australia), tarp kurių anglosaksai sudaro kiek daugiau negu pusę šalies gyventojų, 
o čiabuvių (Australijos aborigenų) šiuo metu yra tik 1–1,5 proc. visos populiacijos 
(A Multicultural Australia: The Way forward).

Dar prieš 50 metų Australijos valdžios imigracinėje politikoje dominavo asimi-
liacijos politika, kuri naujai atvykusiems užsieniečiams sukeldavo nemažai sunkumų. 
Vyriausybė, siekdama išvengti uždaro tipo etninių anklavų, imigrantus dažniausiai 
apgyvendindavo ir darbą suteikdavo tarp australų. Taip buvo sprendžiamas ir anglų 
kalbos išmokimo klausimas, o juk kalbos mokėjimas laikytinas pagrindine sąlyga no-
rint įgyti Australijos pilietybę.

1973 m. imigracijos ministrui Alui Grassby’iui paskelbus rekomendacinį doku-
mentą „A multi-cultural society for the future“, požiūris į imigrantus ėmė keistis. 
Nuo tada Australijos oficialiame diskurse pasirodė multikultūriškumo terminas. Imi-
grantų bendruomenės steigė tautinių mažumų asociacijas, kurių pagrindinė paskirtis 
buvo puoselėti savo kultūrą, saugoti kalbą ir paveldą.26 1979 m. priimtu aktu buvo 

25 Kaip pažymima 2012 m. tyrime dėl Australijos vyriausybės tarnybų reagavimo į Australijos kultūri-
nę ir kalbinę gyventojų įvairovę (Inquiry into the Responsiveness of Australian Government Services 
to Australia’s Culturally and Linguistically Diverse Population), tokia lingvistinė įvairovė atnešė daug 
naudos šaliai. https://humanrights.gov.au/our-work/legal/access-and-equity-inquiry-responsiveness-
australian-government-services-australias.

26 Australijos oficialios multikultūralizmo politikos „tėvas“ buvo Imigracijos patariamosios tarybos Socia-
linių modelių komiteto pirmininkas, Krokuvoje (Lenkija) gimęs prof. Jerzy’is Zubrzyckis (1920 01 12– 
2009 05 20).

https://humanrights.gov.au/our-work/legal/access-and-equity-inquiry-responsiveness-australian-government-services-australias
https://humanrights.gov.au/our-work/legal/access-and-equity-inquiry-responsiveness-australian-government-services-australias
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įsteigtas Australijos multikultūrinių reikalų institutas (AIMA), kurio tikslai buvo plė-
toti kultūrų įvairovę valstybėje ir skatinti socialinę sanglaudą, supratimą ir toleranciją 
visuomenėje.

Dėl šių permainų 1989 m. priimta plati Australijos multikultūriškumo politi-
kos įgyvendinimo nacionalinė programa (The National Agenda for a Multicultural 
Australia), visiems šalies gyventojams garantavusi galimybę teisinėmis priemonėmis 
užtikrinti kultūrinės raiškos laisvę, realizuoti socialinius poreikius ir numačiusi atsa-
komybę už galimas diskriminacijos apraiškas. Nuo tada buvo įtvirtinta nuostata, kad 
informacijos prieinamumas ir vienodos galimybės, taip pat dalyvavimo teisė priimant 
sprendimus turi veikti šalies socialinės politikos kontekste.27

Tad nacionalinėje programoje šalies multikultūriškumo klausimu buvo numaty-
tos trys dimensijos: 

1) kultūrinis identitetas – visų australų teisė, neperžengiant apibrėžtų ribų, reikšti 
ir dalytis savo individualiais kultūriniais pasiekimais, įskaitant kalbą ir religiją;

2) socialinis teisingumas – vienoda visų australų teisė į lygybę ir galimybes bei 
kliūčių šalinimas, nepriklausomai nuo rasės, tautybės, kultūros, religijos, kal-
bos, lyties ar gimimo vietos;

3) ekonominis efektyvumas – būtinumas palaikyti, plėtoti ir veiksmingai panau-
doti visų australų įgūdžius ir talentus, nepriklausomai nuo jų prigimties.

Kasdienėje praktikoje multikultūriškumas įgyvendinamas per strategijas, ben-
druomeninio ir kitokio pobūdžio iniciatyvas:

•	 strategijas, padedančias pripažinti migrantų įgūdžius ir turimas užsienio kva-
lifikacijas;

•	 kampanijas, stiprinančias bendruomenių ryšius, kad etninė įvairovė žengtų 
„koja kojon“ su socialine sanglauda;

•	 prieinamumo ir teisingumo strategijų stiprinimą, siekiant įveikti kliūtis, atsi-
randančias tarp migrantų ir vietinių žmonių dėl skirtingos kalbos, kultūros ir 
prietarų;

•	 pagal įstatymą įkurtą specialią transliavimo tarnybą, turinčią nepriklausomos 
korporacijos įgaliojimus;

•	 prieinamumo prie anglų kalbos mokymo migrantams pagerinimą.
Australijos multikultūriškumo sėkmės raktas – atvykusių užsieniečių įsitrauki-

mas, siekiant lygiai su kitais australais aktyviai dalyvauti sprendžiant šalies reikalus, 
laisvai gyventi savo gyvenimą ir išlaikyti savo kultūrines tradicijas.

Prieš kelis dešimtmečius multikultūriškumo klausimui suteikdamos oficialios po-
litikos lygmenį, Australija ir Kanada šiandien pripažįstamos kaip atviriausios užsie-
niečių imigracijai valstybės.

27 A Multicultural Australia. https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-
affairs/publications/fact-sheet-australias-multicultural-policy. 

https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/publications/fact-sheet-australias-multicultural-policy
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/publications/fact-sheet-australias-multicultural-policy
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1.2.3. Multikultūriškumo patirtis Didžiojoje Britanijoje

Nors Didžioji Britanija turi ilgą ir sėkmingą multikultūriškumo istoriją, datuo-
jamą VIII–VII a. pr. Kr., šiais laikais proceso mastai yra milžiniški. Nuo XIX a. dėl 
įvairių priežasčių Britanija patyrė keletą didžiulių imigracijos bangų.

Viena iš jų yra vadinamoji „Sandraugos imigracija“, kuri buvo intensyviausia po 
XX a. vidurio. Didžioji dauguma Sandraugos imigrantų atvyko į Jungtinę Karalystę 
iš dabartinių arba buvusių kolonijų, ypač iš Indijos, Bangladešo, Pakistano, Karibų 
jūros regiono, Pietų Afrikos Respublikos, Kenijos ir Honkongo (Hansen, 2000). Tokie 
imigrantai atvyko į šią šalį daugiausia dėl ekonominių priežasčių.28

Reaguojant į didelį Sandraugos imigrantų skaičių, buvo priimti keli teisės aktai, 
skirti klausimams, susijusiems su naujais atvykėliais, spręsti. Pavyzdžiui, Sandraugos 
imigrantų įstatymai (1962 m. ir 1968 m.) naujai atyvkusiems asmenims nustatė tam 
tikrus apribojimus, tarkime, turėti darbą prieš atvykstant, specialių įgūdžių arba gimi-
nystės ryšių ar protėvių Jungtinėje Karalystėje.29

Kita migrantų banga kilo dėl įvairių prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių. XX a. 
viduryje į Didžiąją Britaniją atvyko daug žydų, bandančių pabėgti nuo persekiojimų 
Vokietijoje, lenkų ir ukrainiečių po Antrojo pasaulinio karo, indų po nepriklau-
somybės atkūrimo 1947 m., somaliečių, pabėgusių nuo pilietinio karo 1980 m. ir 
1990 m., ir t. t.

XXI a. Jungtinės Karalystės gyventojų vis daugėja ir pagrindinė to priežastis yra 
migracija. Viena iš keturių europos Sąjungos (eS) laisvių yra nevaržomas Sąjungos 
piliečių judėjimas, taigi po didžiausios eS plėtros 2004 m. daug imigrantų į Jungtinę 
Karalystę atvyko iš Vidurio ir Rytų europos, Kipro ir Maltos (Doward, Rogers, 2010).

Turint omenyje didžiulį multikultūriškumo mastą Jungtinėje Karalystėje, skirtin-
gai nuo Australijos ar Kanados, ši šalis nepriėmė jokio oficialaus teisės akto dėl mul-
tikultūriškumo. Kaip teigia Maxas farraras (2012), Didžiojoje Britanijoje multikultū-
riškumo diskursas atsirado praėjusio amžiaus septintame dešimtmetyje įgyvendinant 
praktinę rasinės diskriminacijos panaikinimo politiką, paremtą tautinių mažumų so-
cialinės integracijos filosofija. farraras pažymi, kad terminas „multikultūriškumas“ 
vertintas teigiamai, atsižvelgiant į tai, kad įvairios kultūros yra neatskiriama visuome-
nės dalis (ten pat).  

Tačiau didžiuosiuose Jungtinės Karalystės miestuose gyvenančių tautinių mažumų 
patirtis padarė didelę įtaką suvokiant multikultūriškumą kaip viešąją politiką, į kurią 
daugeliu atvejų buvo žiūrima šiek tiek neigiamai (Singh, 2003). Tačiau yra ir teigia-
mų pavyzdžių – 1970 m. „labiausiai rasistinė“ Jungtinės Karalystės vieta Lesteris virto 

28 House of Commons Debate (Bendruomenių rūmų debatai), 2003 m. kovo 19 d., tomas Nr. 401 cc270-94WH. 
http://hansard.millbanksystems.com/westminster_hall/2003/mar/19/immigration#S6CV0401P0_ 
20030319_WH_34.

29 The National Archives, „Commonwealth Immigration Control and Legislation“ (Nacionalinis archy-
vas, „Sandraugos imigracijos kontrolė ir įstatymai“). http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpa-
pers/themes/commonwealth-immigration-control-legislation.htm.

http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/commonwealth-immigration-control-legislation.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/commonwealth-immigration-control-legislation.htm
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pagrindiniu europos pilietinio multikultūriškumo pavyzdžiu. Pasak autoriaus, politi-
nis įsipareigojimas multikultūriškumui kaip politikai yra kritinis kintamasis aspektas 
formuojant pokyčius (ten pat). 

Kai kurie autoriai teigia, kad Jungtinė Karalystė dažnai laikoma multikultūriš-
kumo lydere, ir tvirtina, kad multikultūriškumas vystosi labiau pragmatiška linkme, 
pabrėžiant skirtingų kultūrinių ir tradicinių pažiūrų sąveiką ir dialogą, o ne valdžios 
intervencijų būdu (Taylor-Gooby, Waite, 2014). farraras (2012) taip pat remia įvairių 
kultūrinių grupių dialogo skatinimo idėją.  

Remiantis multikultūriškumo politikos rodikliais, Jungtinė Karalystė yra viena iš 
trijų multikultūriškiausių šiuolaikinės europos šalių, ji surinko 5,5 balo, palyginti su 
Suomija (6 balai) ir Švedija (7 balai) (Tolley, 2016, p. 4).

Multikultūriškumo politikos rodikliai apima tokias vertinimo sritis kaip įtvirti-
nimas, mokyklos ugdymo programa, žiniasklaida, išimtys, dviguba pilietybė, etninių 
grupių finansavimas, dvikalbis ugdymas ir teigiami veiksmai nuo 1980 m. iki 2010 m. 
(žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Multikultūriškumo politikos rodikliai Jungtinėje Karalystėje (remiantis Tolley (2016))

Metai
Įvertinimo sritys / Multikultūriškumo politikos rodikliai

Įtvirti-
nimas

Mokyklos 
ugdymo 

programa

Žinias-
klaida

Išimtys Dviguba 
pilietybė

Etninių 
grupių fi-

nansavimas

Dvikal-
bis ug-
dymas

Teigiami 
veiks-
mai

Iš 
viso

1980 0 0 0 1 1 0 0 0,5 2,5
2000 0 1 1 1 1 1 0 0,5 5,5
2010 0 0,5 1 1 1 1 0 1 5,5

Konstitucinio, teisinio ar parlamentinio multikultūriškumo įtvirtinimo srityje 
Jungtinė Karalystė įvertinta nuliu, nes multikultūriškumas Didžiojoje Britanijoje ne-
buvo oficialiai kodifikuotas jokiais teisės aktais. užuot teisės diskurse vartojus termi-
ną „multikultūriškumas“, paprastai pirmenybė teikiama sanglaudai ir integracijai. Bet 
tai nereiškia, kad šioje srityje nieko nebuvo daryta. Vyriausybė įdiegė keletą strategijų, 
skirtų kovoti su nelygybe: 2005 m. strategiją „Galimybių gerinimas, visuomenės stip-
rinimas“ (Improving Opportunity, Strengthening Society), kuria buvo siekiama didinti 
rasių lygybę ir bendruomenių sanglaudą, ir 2009 m. strategiją „Kova su rasės nely-
gybe“ (Tackling Race Inequalities). Tarp svarbiausių vyriausybinių agentūrų, turinčių 
multikultūriškumo jurisdikciją, yra Bendruomenių ir vietos valdžios departamentas, 
kuris rūpinasi „sanglaudos kūrimu“ ir „kova su antisocialiniu elgesiu ir ekstremizmu“. 
2007 m. įsteigta Lygybės ir žmogaus teisių komisija, kuri domisi teisingumo, diskri-
minacijos ir žmogaus teisių problemomis (ten pat, p. 109).

Pagal kitą multikultūriškumo politikos rodiklį, multikultūriškumas iš dalies buvo 
integruotas į Jungtinės Karalystės mokyklų programas. Nors multikultūriškumo ug-
dymo klausimas keliamas nuo aštunto dešimtmečio, multikultūriškumas integruotas 
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į vietos mokymo programas, o kovos su rasizmu politika priimta tik 1990 m. (ten pat, 
p. 110). Pažymėtina, kad Jungtinė Karalystė nefinansuoja dvikalbio švietimo ar gim-
tosios kalbos mokymo, nors studentai, kurie mokosi anglų kalbos kaip antrosios, gali 
gauti paramą anglų kalbai mokytis (ten pat, p. 113).

Kalbant apie tai, kaip žiniasklaida pristato etniškumą, reikia pasakyti, kad Jung-
tinė Karalystė pasirodė labai gerai. Nors etninio atstovavimo tema žiniasklaidoje 
iki devinto dešimtmečio buvo šiek tiek apleista, per artimiausius tris dešimtmečius 
padėtis labai pagerėjo. Buvo įsteigta daugybė tautinių mažumų žiniasklaidos orga-
nizacijų, remiamos laidos tautinių mažumų kalbomis. Pagal 2003 m. Ryšių įstaty-
mą, Ryšių tarnyba buvo atsakinga už skirtingų etninių bendruomenių ir žmonių, 
gyvenančių skirtingose šalies teritorijose, interesus. Be to, Jungtinės Karalystės vi-
suomeninis transliuotojas BBC yra orientuotas ir į įvairias etnines ir religines ben-
druomenes kaip į savo auditoriją, siekdamas atspindėti etninę, kultūrinę ir religinę 
įvairovę ir supažindinti bendruomenę su kitų grupių papročiais ir įsitikinimais (ten 
pat, p. 111).

Jungtinė Karalystė taip pat nustatė išimtį aprangai (pagal įstatymus ar teismo by-
las) užsieniečiams, kad būtų užkirstas kelias netiesioginei diskriminacijai, pavyzdžiui, 
teisei dėvėti turbaną, ilgą barzdą ar hidžabą (ten pat, p. 112).

Dar viena multikultūriškumo rodiklių vertinimo sritis, kurioje Jungtinei Kara-
lystei sekėsi ypač gerai, leidžia turėti dviejų ar keleto šalių pilietybę. Piliečiams, įgi-
jusiems Didžiosios Britanijos pilietybę, galima turėti bet kurią kitą pilietybę, kurią 
jie turėjo anksčiau, ir atvirkščiai, jei Didžiosios Britanijos piliečiai įgyja kitos šalies 
pilietybę, jiems leidžiama išlaikyti Didžiosios Britanijos pilietybę (ten pat, p. 112).

Jungtinė Karalystė taip pat teikia paramą etninių grupių organizacijoms ir veiklai, 
kuri paprastai turi atitikti specifinius kriterijus, tokius kaip rasės lygybės skatinimas ir 
žalos atlyginimas (ten pat, p. 112).

Galiausiai Jungtinė Karalystė imasi teigiamų veiksmų nepalankioje padėtyje esan-
čioms imigrantų grupėms, nuo devinto dešimtmečio taikydama skirtingas antidiskri-
minacines ir pozityvių veiksmų priemones (ten pat, p. 114).
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1.3. LIeTuVoS žINGSNIAI MuLTIKuLTūRINėS 
VISuoMeNėS LINK

1.3.1. Lietuvos ankstyvojo istorinio laikotarpio aidai

Kiekvienos tautos istorijoje itin svarbiu laikomas pirmas tarptautinis jos vardo pa-
minėjimo faktas. Lietuvos (Lituae) vardas istoriniame dokumente pirmą kartą minimas 
1009 m. kovo 9 d. Kvedlinburgo imperatoriškajame moterų vienuolyne lotynų kalba 
rašytame metraštyje / analuose (2 pav., lot. Saxonicae Annales Quedlinburgenses, vok. 
Quedlinburger Annalen). Jame esama įrašo apie arkivyskupo ir vienuolio šv. Brunono 
(dar vadinamo Bonifacu) žūtį Rusios30 ir Lietuvos pasienyje (Gudavičius, 1999). Vis dėl-
to 1009 m. šv. Brunono misija į lietuvių gyvenamą teritoriją liko tik istorijos akimirka, 
nes po to beveik 200 metų europos politiniame žemėlapyje Lietuva iš esmės neminima.

2 pav. Kvedlinburgo analų kopijos tekstas. Jame pažymėta vieta, kurioje minimas  
Lietuvos vardas: Sanctus Bruno quicognominatur Bonifacius archepiscopus et monachus XI. 

Suæ conuersionis anno in confinio Rusciæ et Lituæ a paganis capit plexus cum suis XVIII,  
VII. Id. Marti jpetijt coelos.

Senovės Romos istorikas Tacitas knygoje „Germanija“ aprašydamas gentis, gyve-
nusias į šiaurę nuo Romos imperijos, bene pirmasis paminėjo aisčius ir jų  gentis 
(aestii, Aestiorum gentes) kaip germanų kaimynus (1972, p. 29–30) (3 pav.). 

30 yra dvi šio įrašo Kvedlinburgo analuose interpretavimo versijos. Dauguma tyrinėtojų mano, kad žo-
džiu Ruscia analuose vadinama Kijevo Rusia. oponentai (daugiausia vokiečių tyrėjai) įsitikinę, kad 
žodis Rusciae („Rusios“) aptariamoje metraščio teksto vietoje atsirado klaidingai perrašius Prusciae 
(„Prūsijos“) (Kvedlinburgo analai. 2007, Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI. Vilnius: Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas, p. 376).

https://lt.wikipedia.org/wiki/1009
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_9
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Metra%C5%A1tis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokie%C4%8Di%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kvedlinburgo_analai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Publijus_Kornelijus_Tacitas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://lt.wikipedia.org/wiki/Visuotin%C4%97_lietuvi%C5%B3_enciklopedija
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3 pav. Lietuvos teritorijoje pažymėta aisčių (aestii) estinų gentis  
(Manesson Mallet žemėlapis, 1685 m.)
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Autorius rašo, kad „dešiniajame savo krante Svebų jūra [dabar Baltijos jūra – aut. 
past.] skalauja aisčių gentis31, jų papročiai ir apdarai yra tokie pat kaip svebų32, o kalba 
artimesnė britaniškajai“33 (1972, p. 29–30) (3 pav.). 

Lietuvos istorikas Adolfas Šapoka dar 1936 m. knygoje „Lietuvos istorija“, nagri-
nėdamas lietuvių etnoso atsiradimą, pažymi, kad „<....> kiekviena tauta paprastai turi 
savą skirtingą kultūrą, ir jeigu kur nors įvyksta tautų pasikeitimas, tai ten aiškiai ma-
tyti ir kultūros pasikeitimas. Mūsų krašte kultūros pasikeitimo archeologai neranda, 
nerodo tautų pasikeitimo nė istorinių laikų šaltiniai, taigi raštuose minimas aisčių 
kiltis tenka laikyti lietuvių kilmės kiltimis“ (1988, p. 18).

Istorinių žinių apie senovės baltus (prabaltus) randama ir vėlesniuose Romos 
imperijos rašytiniuose šaltiniuose (Vaitekūnas, 2006, p. 32). Pavyzdžiui, VI a. aisčius 
mini ostgotų karaliaus Teodoriko sekretorius flavijus Aurelijus Kasiodoras, jis sako, 
kad apie 525 m. ostgotų valdovą Romoje su dovanomis (gintaru) aplankė aisčiai (ten 
pat). Šis faktas akivaizdžiai rodo, kad senovės baltai dėl anais laikais didelės gintaro 
paklausos Romoje dėjo rimtas pastangas pasinaudoti palankiomis aplinkybėmis ir 
užsitikrinti prekybinius ryšius su Roma. Taip bandyta ištrūkti iš „pilkos“ pakraštinių 
teritorijų zonos. Deja, žlugus Romos imperijai ir ostgotų valstybei, situacija pasikeitė 
iš esmės, gintaras pasidarė nepaklausus, todėl ne tik prekyba juo, bet ir užsimezgę 
santykiai ilgam nutrūko.

Dėl tokių istorinių įvykių raidos prie Baltijos jūros baltų gentimis apgyvendin-
ta teritorija buvo laikoma tuometinės europos pakraščiu, kur, nepaisant to, kad, 
anot Tomo Baranausko, „gentys“ dažniausiai išsiskiria savita kultūra“ (2000), jos 
charakterizuojamos kaip uždaro tipo visuomenės su pagoniškais papročiais, todėl 
keliems šimtmečiams ši teritorija liko izoliuota nuo civilizuoto pasaulio. Tik X a. 
prasidėjo naujas kultūrinio pakilimo laikotarpis, kuriam būdinga skirtingų etnosų 
(lietuvių, kuršių, lenkų, vokiečių, rusų) sugyvenimas gretimose teritorijose. Lie-
tuvių gyvenamose teritorijose buvo kuriamos mišrios šeimos, kuriose vyravo dvi-
kalbystė. Pastarųjų metų tyrinėjimai rodo, kad minėtu laikotarpiu atsirado naujo 
tipo gyvenviečių (protomiestų, t. y. miestų prototipų), pvz., tokių kaip dabar po-
puliarėjantis Lietuvos kurortas Palanga, kuriose jau mediniuose namuose gyveno 
įvairių etninių grupių žmonės, besiverčiantys prekyba bei amatininkyste: kalvyste, 
puodžių ir kitų rakandų gamyba (Kiaupa ir kt., 1995, p. 45). Tačiau besikuriantys 
protomiestai iš esmės buvo agrarinio pobūdžio, o juose gyvenančios bendruome-
nės silpnos, dėl to tuometiniai Lietuvos miestai pagal savo paskirtį, urbanizaciją 

31 Tiesa, čia Tacitas suklydo, aisčius (baltus) priskirdamas prie germanų (svebų) genčių.
32 Svebai (lot. Suevi) – senovės germanų tauta / genčių grupė, mūsų eros pradžioje gyvenusi prie Baltijos 

jūros, tarp Vyslos / elbės ir Reino.
33 Tacitas klaidingai manė, kad aisčių žemės yra gerokai arčiau Britanijos negu iš tikrųjų, be to, nepa-

kankamai vertino kalbos svarbą kaip ypatingą požymį identifikuojant aisčių tautinę priklausomybę. 
Pavyzdžiui, e. Jovaiša (2014, p. 222) pastebi, kad „baltų kalbos yra vienos iš seniausių indoeuropiečių 
kalbų. Germanų kalbos, palyginti su baltų, yra jaunesnės apie pusantro tūkstančio metų“.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Baltijos_j%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Svebai
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/adolfas-sapoka/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Germanai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vysla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Reinas
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ir kultūrą tik iš tolo galėjo panėšėti į daugumą europos šalių miestų, tokių kaip 
kaimyniniai miestai Ryga ir Gdanskas, kurie jau naudojosi Magdeburgo, kitaip dar 
vadinama savivaldos, teise.

Baltų gentys ilgą laiką vystėsi monokultūrinėje aplinkoje, bet, nepaisant nuolati-
nės pažangos, jos buvo gana savitos. Tačiau baltai liko paskutiniai europos pagonys, o 
jų bendruomenėms dar kelis šimtmečius buvo charakteringas kultūrinis atsiribojimas 
ir atsilikimas nuo pasaulio, todėl suprantama, kad Katalikų bažnyčia dėjo rimtas pa-
stangas šias gentis apkrikštyti. ypač dėl baltų krikšto Bažnyčia suaktyvėjo po kaimynų 
lenkų krikšto X a. antroje pusėje.

1.3.2. Nuo monoetniškumo prie daugiakultūriškumo – Lietuvos valstybės 
susikūrimas ir plėtra

Kad ir kokie būtų Lietuvos istorijos praeities aidai, galima tvirtai teigti, kad šalies 
baltiškasis pagrindas ir šimtmečius siekiančios tradicijos leidžia Lietuvai skaičiuoti 
savo istorijos antrą tūkstantmetį. Tiesa, manoma, kad Lietuvos teritorijoje 1009 m. 
gyveno ne daugiau nei 170 tūkst. žmonių (lietuvių dalis – 100 proc.), o žmonių tan-
kumas buvo tik 2 žmonės viename km². 1260 m. jau gyveno apie 300 tūkst. žmonių, 
o tankumas padidėjo iki 2,8 žmogaus, tarp jų nelietuvių buvo tik kas dešimtas (Vaite-
kūnas, 2006, p. 42–43). Suprantama, esant tokiam gyventojų tankumui Lietuvos teri-
torijoje dažniausiai kūrėsi tik nedidelės (5–10 namų) kaimo tipo gyvenvietės, o kaimo 
bendruomenės gyveno monokultūrinėje, etniškai uždaroje aplinkoje.

I ir II tūkstantmečio sandūroje baigė vystytis baltų etnosas pavienių bendruome-
nių ir net genčių (kraujo ryšio) pagrindu. Ir tai padėjo ekonominį ir socialinį pamatą 
kurtis Lietuvos valstybei, pasižyminčiai centralizuota valdžia ir turinčiai savo sienas.34 
Lygiagrečiai formavosi ir dabartinės lietuvių tautos tautinis identitetas, genčių val-
domose žemėse atsirado kunigaikščių ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio instituciniai 
vienetai (pvz., taryba ir kanceliarija), tapę valstybinio gyvenimo centru su valdovo 
išskirtinėmis teisėmis (pvz., valdinį bausti ar ne, pasmerkti mirti ar dovanoti jam gy-
vybę, valdžios paveldėjimo tvarka, karybos klausimai ir kt.), iš pavaldinių pradėta 
rinkti duoklę (atsirado įvairūs mokesčiai, pvz., javai, dar vadinami dėkla, kailiai, be-
brai, medus, kitos laukų ir miško gėrybės), taip pat valdiniai neretai turėdavo atlikti 
jiems nustatytas darbo prievoles, pvz., statyti pilis ir pan. 

XI a. Lietuva turėjo priešintis su ja besiribojančios Kijevo Rusios dažnam spau-
dimui, tačiau tuo pat metu su šia valstybe užsimezgė ekonominiai ir politiniai kon-
taktai, padėję pamatus ir civilizacinei Rusios įtakai. Dėl tokių kontaktų XII a. pra-
džioje į lietuvių kalbą pateko nemažai skolinių – iš Kijevo Rusios rusėnų kalbos ir kai 
kurių kitų tolimesnių slavų kraštų per stačiatikybę pirmiausia atėjo tokios susijusios 

34 Anais laikais teritorija tarp Nemuno ir Neries dažnai buvo vadinama „Lietuvos žemėmis“, tačiau jau 
karaliaus Mindaugo valdymo metais prie „Lietuvos žemių“ buvo prijungtos kitos lietuvių gyvenamos 
teritorijos (eidintas ir kt., 2013, p. 13–14).

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vakar%C5%B3_Europa


44 Vladimiras Gražulis, Liudmila Mockienė

sąvokos kaip kreščenije (krikštas), božnica (bažnyčia), bašnia (bokštas), bojarin (ba-
joras), polnij (pilnas) ir kt. Nemažai skolinių atsirado žmonių kasdieniame gyveni-
me, pvz., kapusta (kopūstas), burak (burokas) ir kt. Pasiskolintas net didžiojo kuni-
gaikščio titulo pavadinimas – velikij kniaz byloja, kad Vakarų įtaka lietuvių kalbai 
tuo metu buvo menka. Kita vertus, slavų žemėse funkcionavo ir lietuviški žodžiai, 
pvz., svirnas (sviren), kluonas (klunia), skilandis (skilond) ir kt. 35 Deja, XII–XIII a. 
dar nebuvo lietuviškos raštijos, todėl, gyvendamas ir bendraudamas su žmonėmis iš 
Kijevo Rusios – rusėnais, lietuvių tautos elitas (kunigaikščiai ir kai kurie kiti stambūs 
žemvaldžiai) ėmė prarasti tautiškumo bruožus. Lietuvai išplėtus valstybės teritoriją 
į rytų slavų žemes, anot istoriko Šapokos, „lietuviai visai neliesdavo rastosios rusų 
kraštuose valstybinės ir socialinės santvarkos, todėl ji negalėjo nepaveikti ir pačios 
Lietuvos <...> ir iš tikro lietuviai pasiskolino iš rusų kai kurias valdymo formas. <...> 
net pats didžiojo kunigaikščio titulas yra skolintas iš rusų“ (1988, p. 155). Tuo metu 
vidaus susirašinėjimui pagrindine kanceliarine kalba tapo senoji rusėnų kalba36 su 
kirilikos abėcėle37. Tarptautinei korespondencijai, šalia rusėnų kalbos, vartotos vokie-
čių (Prūsijos ir Livonijos), čekų ir, esant reikalui, arabų kalbos, tačiau diplomatinius 
raštus, kaip paprastai, surašydavo vienuoliai, mokantys lotynų kalbą.38 Manoma, kad 
rusėnų ir kitų minėtų kalbų vartojimas oficialiuose valstybės dokumentuose siejamas 
su krikščionių misionierių atvykimu į Lietuvą ne tik iš stačiatikių Kijevo Rusios, bet 
ir iš katalikiškų kraštų (Bernardinai.lt, 2015). Atvykstantys misionieriai stačiatikiai 
pirmieji lietuviškoje aplinkoje pradėjo propaguoti savo kultūrines vertybes ir tikėjimo 
tiesas, ir tai palengva įsitvirtino Lietuvos valdovų dvare. Šiuo laikotarpiu, kaip pažymi 

35 Senojoje lietuvių kalboje galima aptikti nemažai mums dabar nebepažįstamų archajiškų žodžių, savo 
kilme siekiančių net indoeuropiečių prokalbę, pavyzdžiui, ašva (kumelė), vetušas (senas), nepuotis 
(vaikaitis), avynas (dėdė), priesakis (priešas), penukšlas (penas, maistas), apypenai (nuodai), keltuva 
(galvijas), pekus (banda, gyvuliai) (Senoji lietuvių raštija). 

36 Senoji rusėnų kalba, kaip kanceliarinė, savo vaidmenį išlaikė iki XVII a., kai ją ėmė keisti lenkų kalba.
37 Pirmoji lietuvių kalba parašyta knyga Martyno Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaity-

mo rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“ (sutrumpintai Ca-
techismvsa / Katekizmas) buvo išspausdinta Karaliaučiuje (Prūsija, dabartinis Kaliningradas, Rusija) 
1547 m. sausio 8 d. Šiuo metu išliko tik du jos egzemplioriai, saugomi Vilniaus ir Torunės (Lenkija) 
universitetų bibliotekose. Deja, kaip pažymi Alfonsas eidintas su kolegomis (2013, p. 58), „LDK visuo-
menė tuo metu nebuvo pribrendusi lietuviakalbei knygai“.

38 Valdovo kanceliarijoje (raštinėje) Trakuose, Vilniuje, Smolenske, Polocke, Minske, Gardine, Kijeve, 
černigove ir kituose anuomet LDK priklausiusiuose miestuose rašyti visi valstybinės reikšmės doku-
mentai (privilegijos, trys Lietuvos Statutai, metraščiai, bajorystės patvirtinimo ir įvairių žemėvaldos 
sandorių aktai, testamentai, teismų protokolai ir kt.) bei gaunami raštai buvo kaupiami ir archyvuo-
jami kaip raštinės knygos, kurios į istorijos analus įėjo Lietuvos Metrikos vardu ir vertintinos kaip 
svarbiausias LDK istorinio ir kultūrinio paveldo šaltinis. Lietuvos Metriką sudaro per 600 ranka rašytų 
knygų, ji buvo formuojama nuo XIV a. pabaigos iki 1795 m. Šiuo metu Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institute Vilniuje saugomos tik Metrikos knygų kopijos, nes 1795 m. po 3-iojo Lenkijos ir Lietu-
vos valstybės padalijimo 29 nuorašo lotyniška abėcėle knygos bei kai kurios originalios knygos buvo 
perduotos saugoti Varšuvos vyriausiojo senųjų aktų archyvo Radvilų archyvui (Lenkija), kitos knygos 
saugomos Maskvoje, Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rus%C4%97n%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rus%C4%97n%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lenk%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_8
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Šapoka, „visa valstybė tautiniu ir tikybiniu atžvilgiu dalijosi į dvi dalis: į lietuviškąją 
pagoniškąją, arba tikrąją Lietuvą, ir rusiškąją pravoslaviškąją. Kiekviena jų gyveno 
skirtingą gyvenimą“ (1988, p. 155).

XII–XIII a. susiformavo feodalinė Lietuvos valstybė – Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė (toliau – LDK), kurios sudėtyje buvo etninės lietuvių žemės ir šalia esančios 
lietuviams giminiškos baltų bei slavų kunigaikštystės. LDK atsiradimui pasitarnavo ir 
Lietuvos karinės galios išplėtimas XII a. pabaigoje kaip atsvara stiprėjančiai Maskvos 
Rusiai ir jos užkariavimo politikos grėsmėms. Pirmuoju suvienytos Lietuvos valdo-
vu 1236 m. buvo pripažintas didysis kunigaikštis Mindaugas (apie 1200–1263), kuris 
1251 m. kartu su savo giminaičiais ir kitais artimais vasalais priėmė krikštą, o 1253 m. 
(kaip manoma, liepos 6 d.) tuometinėje gudiškos Lietuvos sostinėje Naugarduke buvo 
karūnuotas pirmuoju ir per visą valstybės istoriją vieninteliu Lietuvos karaliumi.39 Po-
piežiaus Inocento IV Milane 1251 m. liepos 17 d. surašytoje bulėje (lot. bulla) Lietuvai 
buvo pripažintos šv. Petro sosto nuosavybės teisės ir katalikiškos karalystės statusas, 
taip pat Lietuva tapo suvereniu europinės politikos subjektu. Didžiojo kunigaikščio 
Mindaugo pastangos Lietuvą atverti tuometinei europai leido jai atsirasti europos 
istorijos ir kultūros arenoje, o tai, istoriko eduardo Gudavičiaus (2006) nuomone, 
svarbu dėl to, kad tuo metu „beveik niekas nežinojo, kad yra tokia Lietuva. Iki krikšto 
ir karūnavimo Lietuva buvo niekas, nevertinama ne kieno žemė“40.

yra žinoma, kad krikščionybė patyrė nemažai sunkumų įsitvirtindama Lietuvos 
žemėje, nes dėl Vokiečių ordino per didelio kišimosi į paprastų žmonių gyvenimą 
daugiausia tam priešinosi žemaitijos regiono gyventojai. Pats Mindaugas 1260 m. grį-
žo prie lietuvių tradicinės religijos išpažinimo, ir krikščionybės plėtimasis Lietuvos 
teritorijoje daugiau negu visam šimtmečiui buvo sustabdytas. Priežasčių tam buvo 
nemažai. Gudavičiaus tyrimais, „<...> kasdienybė Lietuvoje nepasikeitė. žmonės vis 
dar buvo deginami, krikščionybė brukta prievarta. Jai griežtai priešinosi žemaičiai. 
Masinių krikšto ceremonijų nebuvo. Krikščionybę žmonės priėmė taip, kaip ją supra-
to ir kaip jiems buvo patogiau. Pagonių tikėjimas ir dievai niekur neišnyko – tiesiog 
krikščionių dievas buvo truputį viršesnis. Valdovas irgi tik formaliai laikėsi krikščio-
niškų dogmų, todėl žmonių gyvenimo būdas ar tikėjimas iš esmės nepasikeitė. Lietu-
viams krikščionybė XIII amžiuje buvo svetima ir turėjo praeiti ne vienas šimtmetis, 
kad žmonės priimtų šį tikėjimą“ (Gudavičiaus, 2006). Mindaugo atsigręžimas į tra-
dicinį tikėjimą paskatino tuometinius metraštininkus teigti, kad jo krikštas buvo ap-
gaulingas (Venclova, 2019, p. 80). Kad ir kaip būtų, vertinant visus atsitraukimus dėl 
tuometinių lietuvių sąmonėje gyvybingų pagoniškų papročių, krikščioniško tikėjimo 

39 Tiksli karaliaus Mindaugo karūnavimo diena bei vieta nėra žinomos, nes liepos 6 d. fakto nemini jokie 
istoriniai šaltiniai, o su karūnavimu susiję dokumentai buvo rengiami ne Lietuvoje, o iš dalies Romoje, 
iš dalies Rygoje, Livonijoje. Pasak kai kurių lietuvių archeologų ir architektūros istorikų, Mindaugo 
karūnavimas vyko pirmojoje krikščionių šventykloje Vilniuje.

40 Mindaugui pavyko ne tik apsikrikštyti, bet ir sukurti savarankišką valstybę, o dėl tuometinių krikš-
čioniškame pasaulyje vyravusių nusistatymų šito padaryti nepavyko nei prūsams, nei latviams, nei 
estams, nei suomiams.

https://lt.wikipedia.org/wiki/1200
https://lt.wikipedia.org/wiki/1263
https://lt.wikipedia.org/wiki/Karalius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/1260
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atsiradimas buvo svarbus žingsnis Lietuvoje plėtojant naują kultūrinę tradiciją, padė-
jusią „kertinį akmenį“ jaunos valstybės kelyje į tuometinę civilizuotą europą su jos 
didžiuliais kultūros pasiekimais.41 

Nors viduramžiais Lietuvos etninės teritorijos bendros sienos su Lenkija neturė-
jo42, pradiniai, bet ne visada draugiški lietuvių ir lenkų kontaktai pastebimi jau nuo 
1209 m., kai prasidėjo lietuvių kariniai žygiai į lenkų žemes ir vietinių žmonių pri-
verstinis gabenimas į Lietuvą.43 Darius Baronas (2013) mano, kad lietuviai į nelais-
vę dažniausiai imdavo moteris namų ūkiui tvarkyti ir vaikams prižiūrėti. Su lietuvių 
invazijos į Lenkijos teritoriją pasekmėmis reikia sieti kiek vėliau prasidėjusį pavienių 
lenkų vykimą į Lietuvą. Tuo metu bendravimas su nelaisvėn pakliuvusiais žmonėmis ir 
laisvai atvykusiais į Lietuvą lenkais skatino lietuvius išmokti kalbėti lenkiškai (ten pat). 
Padidėjus lenkų bendruomenei Lietuvos teritorijoje, atsirado poreikis rūpintis lenkų 
sielovada, dėl to Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino (apie 1275–1341) prašymu 
pradėta kviesti mokančius lenkų kalbą pranciškonus, tarp jų, manoma, buvo ir lenkų 
tautybės. 

formuojant valstybės pamatus ir didėjant gyventojų skaičiui, lygiagrečiai vis ak-
tualėjo tą laikotarpį atspindinčių valstybės valdymo formų ir skirtingų etnosų su-
gyvenimo paieškos, todėl visai suprantama, kad Lietuvos didieji kunigaikščiai jau 
pradiniuose valstybės kūrimo etapuose savo privilegijomis garantavo prekybos lais-
vę ir Rytų, ir Vakarų pirkliams. Tai sudarė palankias sąlygas formuotis kunigaikščių 
miestams, tokiems kaip Vilnius, Kaunas, Trakai, kuriuose daugiausia apsistodavo vo-
kiečių ir rusų (rusėnų) pirkliai. XIII a. Lietuva jau prekiavo su Ryga, Venecija ir net 
Artimaisiais Rytais. Atvykę užsieniečiai naudojosi sąžinės laisve ir galėjo turėti savo 
maldos namus apeigoms atlikti.

1322 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, atsakydamas į popiežiaus Jono 
XXII ankstesnį siūlymą krikštytis, jam išsiuntė laišką, kuriame minėjo, kad „mes pas 
save turime brolių iš pranciškonų ordino ir iš dominikonų ordino ir jiems davėme 
visišką laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir atlikinėti kitas šventąsias apeigas“ (Gedi-
minas – Gedimino laiškai, 2017). Didysis kunigaikštis Gediminas, susirašinėdamas su 
popiežiumi Jonu XXII, išreiškė norą priimti katalikų tikėjimą ir įkurti katalikų arki-
vyskupiją, taip pat pranešė, kad Vilniuje ir Naugarduke jau pastatytos trys bažnyčios 
bei atsirado vienuolių misionierių (Viduramžių Lietuva, 2010). Gediminas Lietuvoje 
kūrė ir stačiatikių metropoliją. Deja, tuo metu jo noras krikštytis nebuvo įgyvendin-
tas dėl vokiečių riterių piktadarybių, žemaičių ir stačiatikių dvariškių pasipriešinimo, 
tačiau tokios istorinės aplinkybės nesumažino valdovo ketinimo Lietuvą nukreipti 
europietiškos civilizacijos link.

41 Nuo 1990 m. Mindaugo karūnavimo Lietuvos karaliumi diena – liepos 6-oji – paskelbta Lietuvos Res-
publikos valstybine švente.

42 XII a. pradžioje Lietuvą ir Lenkiją skyrė jotvingių žemės.
43 Tokie žygiai, grobiant žmones, truko iki 1376 m., kai įvyko paskutinis didelis lietuvių kariuomenės 

žygis į Lenkiją.
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Siekdamas priartinti Lietuvą prie europos civilizuotų valstybių, didysis kuni-
gaikštis Gediminas 1323 m. sausio 25 d. iš Lietuvos sostinės Vilniaus44 kreipėsi laiš-
ku į  Liubeko, Zundo, Brėmeno, Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų iki pat Romos 
krikščionis kviesdamas laisvai atvykti į Lietuvos kraštą, gauti žemę, be rinkliavų ir 
muitų pirkliauti: „Visiems krikščioniams, pasklidusiems visame pasaulyje, vyrams ir 
moterims, <...> kiekvienam geros valios žmogui atidarome savo kraštą, valdas ir visą 
karalystę. <...> Riteriams, ginklanešiams, pirkliams, gydytojams, kalviams, račiams, 
kurpiams, kailiadirbiams, malūnininkams, krautuvininkams ir kitiems bet kokiems 
amatininkams – šiems visiems išvardintiems žmonėms mes norime paskirti žemės 
kiekvienam pagal jo padėtį. Tie žemdirbiai, kurie norės atvykti, dešimt metų tedirba 
mūsų žemę be mokesčio. Pirkliai teatvyksta ir išvyksta laisvai, be jokių rinkliavų ir 
muitų, visai be jokių kliūčių. <...> Jei panorės pasilikti riteriai ir ginklanešiai, juos 
apdovanosiu pajamomis ir valdomis, kaip dera“45 (Gediminas – Gedimino laiškai, 
2017). Vertindami šį Lietuvos valdovo kreipimąsi į europiečius mūsų laikų konteks-
te, matome, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas gerai suvokė, jog, siekiant 
jaunos valstybės įsitvirtinimo tuometėje europoje, reikalingas naujas požiūris į ša-
lies politinio ir ekonominio vystymosi prioritetus. Kalbant šių dienų terminologija, 
Lietuvos valdovas „atvėrė duris“ europos ūkininkavimo patirčiai, pagrįstai naujomis 
kompetencijomis, Lietuvos žemėje, drauge deklaravo, kad vienas iš valstybės priori-
tetų yra tapti įvairiakultūrine visuomene.

Valdant Gediminui Lietuva gerokai išplėtė šalies teritoriją ir pasidarė didžiausia 
valstybe europoje (teritorija apėmė apie 350 tūkst. km²), į jos sudėtį po užkariavimų 
arba dėl sėkmingai naudotos vedybinės diplomatijos (neretai ištekinant savo dukras) 
pateko kai kurios slavų žemės (įėjo dabartinių Baltarusijos ir ukrainos teritorija, da-
lis Lenkijos ir Rusijos). Gyventojų skaičius siekė iki 700 tūkst., iš jų lietuviai sudarė 
53 proc., slavai (ukrainai, baltarusiai, rusai, lenkai) – 47 proc. (Vaitekūnas, 2006, p. 43, 
pagal Pakštą, 1968a, p. 451).46 

Kita vertus, naujose LDK teritorijose lietuviai negalėjo primesti kitiems nei savo 
kalbos, nei papročių, nei religinių įsitikinimų dėl to, kad pagonybė buvo nepajėgi rim-
tai konkuruoti su stačiatikybe, kuri turėjo gerokai anksčiau sukurtas administracines 
struktūras ir savo raštiją, ypač paplitusias tarp vienuolių. Šalia to, Lietuvos valstybei 
pradėjus valdyti Rusios žemes, tų žemių vietininkais tapę lietuviai kunigaikščiai neretai 
priimdavo stačiatikybę, pvz., Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo vyriausias sū-
nus Vaišelga (1223–1267) Naugarduke (Juodojoje Rusioje) 1245 m. priėmė stačiatikybę. 

44 Taip pat laiške Vilnius yra minimas kaip Lietuvos sostinė, todėl ši data tradiciškai laikoma Vilniaus 
įkūrimo data, nors tikėtina, kad miestas (gyvenvietė) galėjo egzistuoti jau karaliaus Mindaugo laikais. 
Deja, tuo metu Vilnius buvo pagonių miestas ir dar nedalyvavo europoje susikūrusiame naujos kultū-
ros renesansiniame judėjime. 

45 Su analogiško turinio laišku kunigaikštis Gediminas 1323 m. gegužės 26-ąją kreipėsi į Rostoko, Greifs-
valdo, Ščecino ir Gotlando žmones.

46 Istorikas Adolfas Šapoka nurodo, kad XIV a. pradžioje tikrojoje Lietuvoje galėjo būti apie 300–400 tūkst. 
gyventojų, arba vidutiniškai 4–6 žmonės 1 km2 (1988, p. 165).
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Deja, yra žinoma, kad baltų kilmės valdovai, priimdami stačiatikybę, sparčiai 
rusėjo. etniniu ir kultūriniu požiūriu Lietuva tuo laikotarpiu vis labiau darėsi dvily-
pe valstybe – jos pagrindą sudarė baltiškasis etnosas, o periferinėse teritorijose ėmė 
dominuoti slaviškasis elementas su nuolat besiplečiančia teritorija, kuri greitai tapo 
didesnė už šalies branduolį. Nors valstybės politikos ir ekonomikos centrai Trakai ir 
Vilnius liko lietuviškose žemėse, ilgainiui etninės Lietuvos teritorija susitraukė net 
iki 10 proc. valstybės teritorijos. Tokie faktai rodo Lietuvos valstybės tik nominalią 
valdžią šių teritorijų atžvilgiu, kita vertus, vyravęs pakantumas skirtingų tikėjimų 
žmonėms ateityje tapo rimta prielaida plėtoti tolerancijos pagrindus daugiatautėje 
visuomenėje. 

Prancūzų istorikas Jeanas-Henri Schnitzleris (1802–1871) taip aprašo Lietuvos 
pasiekimus valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui: „XIV amžiaus pra-
džioje Gediminas pakėlė Lietuvą į didžiąsias galybes, tarp kurių ji paskiau greit tapo 
pirmoji visoje Šiaurėje, neišskiriant nei Rusijos, tada vargusios po mongolų jungu, 
nei Lenkijos, kur jau baigėsi garbingas Kazimiero Didžiojo karaliavimas. Lietuvių 
galybė buvo naudinga krikščionybei, kadangi jie mongolams tapo nepereinama sie-
na“ kelyje į Vakarus (cit. pagal Vaitekūną, 2006, p. 48). Lietuvos valstybės įsitvirtini-
mas europos politiniame žemėlapyje leido Gediminui tituluotis „Gediminas, Dievo 
malone lietuvių ir rusų karalius, žiemgalos kunigaikštis ir valdovas“ (Gediminne 
Deigratia Letphanorum Ruthenorum querex, princeps et dux Semigallie) (Senoji Lie-
tuvos literatūra, 1997).

Deja, neišliko dokumentų, kiek asmenų atvyko į šalį po to, kai Lietuvos valdovas 
Gediminas kreipėsi į europos valstybių žmones, tačiau tiksliai žinoma, kada ir kaip 
Lietuvoje apsigyveno žydai ir dviejų tiurkų genčių bendruomenės (totoriai ir karai-
mai), kurių kalbos ir etnogenezės požiūriu priklauso seniausioms tiurkų gentims – 
kipčiakams.

Nors nauja socialinė ir ekonominė aplinka sudarė sąlygas Lietuvos gyventojų 
skaičiui didėti, vis dėlto kol neatsirado miesto tipo gyvenviečių, Lietuva galėjo būti 
priskiriama tik prie monogamiškų ekonomiškai ir kultūriškai uždarų valstybių. XIII a. 
Lietuvoje susiformuoja stambių žemvaldžių socialinis sluoksnis, į kurio priklausomy-
bę pateko dalis valstiečių. Visi šie pokyčiai lėmė naują žingsnį Lietuvos visuomenės 
ne tik socialinėje struktūroje, bet ir ūkiniame  gyvenime, pirmiausia žemdirbystėje ir 
atsiradusiuose miestuose plėtojant amatus, pvz., kalvystę, dailystę ir odinystę. Nors 
Lietuvoje dar ilgokai vyravo natūralus ūkis ir produktų mainai, jau tuo laikotarpiu 
pradėta naudoti pinigus, o tai skatino tarptautinę prekybą ir kultūrinius mainus. Sta-
sys Vaitekūnas pažymi, kad „šiuo ūkio raidos požiūriu Lietuva mažai atsiliko nuo 
kaimyninių žemių“ (2006, p. 39). XIV a. šalies diduomenės gyvenimo būdas vis labiau 
panašėjo į europietišką, tačiau bendras žmonių gyvenimas daug kuo skyrėsi nuo jau 
pasiekto Vakaruose. Tomas Venclova pastebi, kad „šalis dar buvo anapus tikrosios eu-
ropos – jos meno ir literatūros, amatininkų cechų ir pirklių gildijų, teisės, vienuolynų, 
juose rašomų kronikų“ (2018, p. 135). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/XIII_am%C5%BEius


MuLTIKuLTūRIŠKuMo PLėTRA ISToRIJoS KoNTeKSTe 49

Didžiulę politinę ir kultūrinę reikšmę Lietuvos istorijoje turi 1387 m. Lenkijos ka-
raliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos (1348–1434)47 bei Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Vytauto (1350–1430)48 iniciatyva prasidėjęs lietuvių krikšto procesas, 
kurio metu pagonystė kaip etninis tikėjimas su savo papročiais ir dievais garbinant 
saulę, mėnulį, medžius, ugnį ir daug kitų buvo keičiamas į krikščionybę pagal katali-
kiškas apeigas. Priėmus krikštą, katalikybė oficialiai tapo Lietuvos valstybine religija. 
Pirmiausia buvo pakrikštyti Vilniaus ir jo apylinkių didikai bei valstiečiai. Priėmusius 
katalikybę pradėta mokyti krikščioniškųjų tikėjimo tiesų. Dėl viso to jau po dvejų metų 
tuometinis popiežius urbonas VI pripažino Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę krikš-
čioniška valstybe. Nuo to momento jau ne Vokiečių ordinas, o Lietuvos valstybė tapo 
katalikiško pasaulio užkarda Rytuose. Lietuvos istoriografijoje pripažįstama, kad krikš-
tas vertintinas kaip ilgalaikio europeizacijos kelio pradžia, nes „Lietuvai XV a. teko 
atlikti tokį civilizacinį šuolį, su kokiu neteko susidurti nė vienai Vidurio europos šaliai. 
Per šimtmetį tai buvo padaryta. XVI a. Lietuvos visuomenė įsiliejo į Vidurio europą“ 
(Bumblauskas, 2009, p. 35).

Krikšto proga Lietuvos bajorija mainais už prievolę eiti karo tarnybą gavo privi-
legiją laisvai tvarkyti savo valdas, tekinant dukras nereikėjo gauti valdovo sutikimo. 
Su Lietuvos krikštu pradėjo nykti iki tol dominavęs kultūrinis uždarumas ir atsivėrė 
„vartai“ šalies kultūros plėtrai Vakarų europos kryptimi, o tai laikytina viena esminių 
valstybės vystymosi vertybinių tendencijų. Tuo metu Lietuvoje atsirado rašto kultūra.49  

47 Tiesa, Jogailai esant tik Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, dėl jo krikštijimosi buvo susitarta Krėvos pilyje 
1385 m. per derybas tarp Jogailos ir Lenkijos bajorų kaip sąlyga jam vesti Lenkijos sosto įpėdinę Jadvygą 
ir abiem valstybėms pagerinti savo santykius ir suartėti. Viena iš sutarties sąlygų buvo Lietuvos gyvento-
jų apkrikštijimas. Tuo pagrindu 1386 m. tarp Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
buvo sudaryta Krėvos unija, numačiusi artimą bendradarbiavimą, tačiau abiem valstybėms buvo palikta 
nacionalinė administracija bei atskira raštija, savo įstatymų leidyba, iždas su savo pinigais ir kariuomene. 
Kita vertus, tarp Krėvos akto sąlygų buvo Jogailos pažadas „savo Lietuvos ir Rusijos žemes amžinai su-
jungti su Lenkų karalystės karūnos žemėmis“ (cit. pagal  Šapoką, 1936, p. 106), o tai davė pagrindą dauge-
liui Lenkijos specialistų, pvz., Stanisławui Mackiewicziui (slap. Cat) (1975, p. 93), teigti, kad pagal Krėvos 
aktą Jogaila turėjo prijungti Lietuvos valstybę prie Lenkijos (žr. Stankevič, 2012, p. 876). Skirtingi istorinių 
dokumentų vertinimai dėl Krėvos akte vartotos lotynų kalbos iki šiol reikalauja Lietuvos ir Lenkijos speci-
alistų papildomų diskusijų. Jogailos krikštas vyko 1386 vasario 15 d. Lenkijos tuometinės sostinės Kroku-
vos Vavelio katedroje kartu su juo buvo pakrikštyti artimi jo giminaičiai, taip pat ir kunigaikštis Vytautas.

48 Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas už savo nuopelnus kuriant valstybę į Lietuvos istoriją įėjo Vy-
tauto Didžiojo vardu.

49 Kadangi lietuviai, būdami pagonys, savo rašto neturėjo, po krikšto pradiniame etape rašto kultūra vals-
tybėje formavosi pirmiausia vartojant lotynų ir rusų kalbas bei tokių krikščioniškų kraštų kaip lenkai, 
vokiečiai, graikai kalbas. Be to, valstybės raštinėje ilgą laiką dar vartota ir totorių kalba (Venclova, p. 167). 
Tuo metu popierius Lietuvoje dar nebuvo gaminamas, todėl valdovo kanceliarijoje susirašinėjimui nau-
dotas pergamentas ir popierius, atvežtas iš Italijos, Vokietijos ir Prancūzijos. Rytų europos regione iš 
pradžių popierius pradėtas gaminti Lenkijoje – 1491 m. (Krokuvoje), o LDK teritorijoje – 1524 m. (Vil-
niuje) pagal karaliaus žygimanto Senojo (1467–1548) išduotą aktą. Neabejotina, kad popieriaus gamyba 
Lietuvoje žymi svarbų civilizacinį proveržį, nes tiesiogiai siejama su rašto plėtra ir knygų spausdinimu, ir 
tai prisidėjo prie kitų šalių literatūros, istorijos ir kultūros pažinimo (Ragauskas, 2014).

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jogaila
https://lt.wikipedia.org/wiki/1348
https://lt.wikipedia.org/wiki/1434
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Krik%C5%A1%C4%8Dionyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Urbonas_VI
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas
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Kaip pažymi leidinio „Lietuvos istorija“ autoriai (eidintas ir kt., 2013, p. 44), „po 
1387 m. Lietuvos krikšto politiniam elitui perėjus iš pagonybės į katalikybę, kultūros 
svarstyklės tarp katalikiško valstybės branduolio ir stačiatikiškos periferijos <...> apsi-
lygino. <...> politinis elitas pradėjo įgyti ir kultūrinio elito statusą, nes stačiatikiai ne-
teko savo civilizacinio pranašumo“. Į apkrikštytą Lietuvą ilgalaikiam, net nuolatiniam 
gyvenimui atvykdavo vienuolių ir dvasininkų iš čekijos, Lenkijos50 ir vokiečių žemių. 

Taip pat yra žinoma, kad šalia Nevėžio upės, skiriančios Aukštaitijos ir žemaitijos 
regionus, buvo apgyvendinami Lenkijos bajorai, įsipareigoję ginti Lietuvą nuo Vokie-
čių ordino užpuolimų. Atvykstančių užsieniečių sulaukė ir LDK miestai. Pavyzdžiui, 
dar Jogailos valdymo pradžioje Vilniaus viršininku buvo paskirtas vokiečių  pirklys 
Hanulonas (Šapoka, 1988, p. 156), nuo XV a. vidurio Kėdainiuose lankėsi vokiečių

 
Kėdainių senamiestis Kėdainių miesto istorinis centras

Hanzos pirkliai, todėl Kėdainiai tapo svarbiu regioninės prekybos, ekonominio vysty-
mo ir daugiakultūrio gyvenimo centru51 (Kėdainių istorija. Turizmas, 2017). Lietuvos 
europėjimo dvasia buvo matoma daugelyje veiklos sferų, ir tai paskatino didijį kuni-
gaikštį Vytautą steigti valstybės raštinę (kanceliariją), kurti profesionalių diplomatų, 
kurie nusimanytų apie europoje vyravusius tarpvalstybinius santykius, korpusą.

Krikšto laikotarpiu Lietuva dar neturėjo savo rašto, todėl nebuvo ir lietuviškų mo-
kyklų. Siekiant sukultūrinti kraštą, žengti pirmieji žingsniai ta kryptimi. 1387 m. įkū-
rus Vilniaus vyskupystę, įsteigta ir pirmoji Vilniaus katedros mokykla, po kiek laiko 
atsirado daugiau mokyklų prie vienuolynų ir parapinių bažnyčių – iš lotyniškų reli-
ginio ir moralinio turinio knygų buvo rengiami bažnyčios choristai ir patarnautojai. 
Vėliau Krokuvos universitete (Lenkija) pradėję studijuoti lietuviai padėjo pagrindą 

50 Lietuvoje įvedus krikščionybę, buvo įkurtos Vilniaus ir žemaičių vyskupystės, tačiau pirmose kapitu-
lose ir pastatytose bažnyčiose kunigai daugiausia buvo dvasininkai, atvykę iš Lenkijos, kuriems, deja, 
„<...> lietuvių kalba nerūpėjo“ (Kuzmickas, 2015, cit. pagal Zinkevičių). Tik kur kas vėliau bažnyčiose 
pamokslus pradėjo sakyti lietuviai kunigai.

51 Kėdainiai rašytiniuose šaltiniuose kaip žvejų gyvenvietė pirmą kartą paminėti 1372 m. Livonijos ordi-
no metraštininko Hermano Vartbergės kronikoje. 1590 m. Kėdainiai gavo Magdeburgo teises.
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Lietuvos šviesuomenei atsirasti. XVI a. pirmoje pusėje veikė 11 katalikų ir 6 protes-
tantų mokyklos. Tuo pat metu prasidėjo kultūrinis suartėjimas su Lenkija bei šios 
Lietuvos gyventojų dalies lenkėjimo procesas (Šapoka, 1988, p. 157).

Įvedus krikščionybę, pamažu atsisakyta daugelio pagoniškų papročių, tokių kaip 
mirusio laidojimo apeigos (pvz., pagonybei būdingų degintinių palaidojimų) ir pan. 
Kita vertus, kadangi Lietuva krikščionybę priėmė palyginti vėlai, iki šiol valstietiško-
mis tradicijomis grindžiamoje liaudies kultūroje gausu archajiškumo, žyminčio dar iš 
pagonybės laikų išlikusius elementus. Jų esama ir dabarties katalikiškų švenčių papro-
čiuose, pvz., nuo senų laikų ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų europos šalių šven-
čiamos užgavėnės, kurių metu iš kiemo išvaroma žiema ir prisišaukiamas pavasaris, 
tikima, kad per Joninių šventę52 naktį žolės įgauna magiškų galių, o jų gydomosios 
savybės itin suaktyvėja, arba žolinės, kai dar lietuvių protėviai šią šventę skirdavo 
šventoms apeigoms atlikti, didžiajai Deivei gimdytojai Ladai aukodami dalį naujai už-
auginto derliaus vaisių. Apskritai Vakarų multikultūrines tradicijas Lietuva galutinai 
perėmė tik XVI a.

Lietuvos miestams nuo 1387 m. palengva buvo suteikiama Magdeburgo savivaldos 
teisė, kuri leido miestų bendruomenėms savarankiškai tvarkytis, renkant savo miestų 
vadovus ir tarėjus, ir tai padėjo apsisaugoti nuo politiškai ir ekonomiškai galinges-
nių bajorų spaudimo. Be to, Magdeburgo savivaldos teisės suteikimas LDK miestams 
teigiamai pasitarnavo garsinant Lietuvos valstybę tarptautiniu mastu (Ko nežinome 
apie Lietuvos miestų istoriją?, 2014). Didėjantis kitataučių skaičius Lietuvoje taip pat 
sietinas su kunigaikščio Vytauto Didžiojo vykdyta valstybės politika – siekiant pagy-
vinti šalies ekonominį gyvenimą, atvykstantys užsieniečiai buvo įkurdinami vietos 
gyventojų neapdirbtuose žemės plotuose. Šalia to, jie buvo skatinami užsiimti staty-
bos darbais (statyti pilis ir miestus), plėtoti prekybą. Nuošalyje nuo visų permainų 
valstybėje nebuvo palikta ir stačiatikių bajorija, kuriai 1434 m. Lietuvos didysis kuni-
gaikštis žygimantas Kęstutaitis suteikė tokias pat privilegijas, kokiomis naudojosi ir 
katalikų bajorai. Taip valstybės gyvenime pradėta įgyvendinti 1323 m. kunigaikščio 
Gedimino laiškuose paskelbtas privilegijas.

Nors dabarties Lietuvos teritorijoje žydai (aškenaziai) apsigyveno XIV a., pir-
mieji žydų tautybės žmonės besiformuojančios LDK teritorijoje, manoma, atsirado 
jau XI a. pabaigoje, jiems atsikėlus iš vokiškai kalbančių europos pietryčių teritori-
jų (Vokietijos, Silezijos ar Bohemijos) ir ieškant prieglobsčio nuo pablogėjusios žydų 
padėties Kryžiaus karų laikotarpiu (Rosenthal, 1904). Iš pradžių jie kėlėsi į Lenkiją ir 
rytų slavų etnosu apgyvendintus kraštus dabartinėje Baltarusijoje, o iš ten pasiekė ir 
etnines lietuvių žemes. 

Pirmą kartą LDK rašytiniuose šaltiniuose žydai minimi 1388 m., kai didysis kuni-
gaikštis Vytautas seniausiai žydų bendruomenei suteikė Brastos (dabartinė Baltarusija) 

52 Joninių šventė, dažnai siejama su saulėgrįža, paparčio žiedo paieškomis, raganomis, būrimais ir pan., 
yra populiari ir kitų šalių papročiuose, pvz., Latvijoje, estijoje, Suomijoje, Danijoje, net Portugalijoje ir 
Brazilijoje. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Apeigos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lada
https://lt.wikipedia.org/wiki/1388
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Didysis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Brestas_(Baltarusija)


52 Vladimiras Gražulis, Liudmila Mockienė

privilegiją, o po metų tokią pat privilegiją paskyrė dar ir Gardine (taip pat Baltarusija) 
įsikūrusiems žydams (žydai Lietuvoje, 2017). Kiek vėliau Vytautas, o paskui ir kiti 
valdovai (pvz., žygimantas Senasis) privilegijas išplėtė ir kitoms kunigaikštystės teri-
torijoje gyvenusioms žydų bendruomenėms. Privilegijos reguliavo Lietuvos gyvento-
jų ir žydų mažumos tarpusavio santykius, be to, šiuose dokumentuose atskirai buvo 
aptariamos žydų bendruomenės teisės steigti vietos savivaldos instituciją (kahalą), 
laisvai išpažinti judaizmą, atlikti apeigas ir laikytis savo tautos papročių, suteikta teisė 
statyti sinagogas (medines arba mūrines, tačiau ne aukštesnes už pastatytą bažnyčią) 
ir išlaikyti, įsirengti atskiras kapines, nuo senovės pagrindinį žydų bendruomenės eg-
zistavimo dalyką. Suteiktos privilegijos drausdavo niokoti sinagogas ir kapines, skel-
bė žydų apsaugą nuo nepageidautino krikščionių kišimosi ir smurto.53 Privilegijose 
buvo aptariamos ir žydų ūkinės veiklos sąlygos, nustatomi bendruomenei skiriamų 
miesto mokesčių ir prievolių dydžiai, apibrėžiama žydų gyvenamoji teritorija mies-
te. žydai pagal šalies valdovo išleistas privilegijas buvo laisvi asmenys, kriminalinėse 
bylose juos teisė tiesiogiai didžiojo kunigaikščio skirti atstovai, o pačios vietinės žydų 
bendruomenės buvo pavaldžios asmeniškai didžiajam kunigaikščiui. už smulkius 
nusikaltimus žydus baudė vietiniai pareigūnai, jie buvo teisiami lygiomis sąlygomis 
su bajorais ir kitais laisvaisiais gyventojais. Be to, veikė ir religinis teismas (beit din), 
nuo senovės laikų egzistavęs kiekvienoje didelėje žydų bendruomenėje, jis buvo su-
daromas iš kelių (mažiausiai trijų) halachos54 žinovų. Toks teismas galėjo spręsti visas 
žydų bendruomenės narių bylas – turto, šeimos, net kriminalines. XVII a. žydams 
apsigyvenus visoje šalies teritorijoje, buvo įsteigtas pačių žydų renkamas seimas, kuris 
atstovavo bendruomenės reikalams su valstybės valdžia, rinkdavo visoje valstybės te-
ritorijoje įgaliotą mokesčių rinkėją (Šapoka, 1988, p. 243). Lietuvos didieji kunigaikš-
čiai žydams buvo suteikę apie 10 visuotinių privilegijų, 1646 m. karaliaus Vladislovo 
Vazos suteiktoje paskutinėje privilegijoje buvo įtvirtintas iki XVIII a. pabaigos nebe-
sikeitęs žydų „visuotinių laisvių“ sąvadas (žydai Lietuvoje, 2017).

Nors Lietuvoje žydai pagal suteiktas privilegijas oficialiai buvo ginami nuo smurto, 
turto grobstymo ar niokojimo, tai netapo jų integracijos į vietinę visuomenę prielaida. 
Pažymėtina, kad dauguma žydams suteiktų privilegijų buvo neįprastos krikščioniškai 
aplinkai, o ilgainiui Vytauto suteiktos privilegijos sudarė sąlygas žydų bendruome-
nei klestėti. Kita vertus, žinoma, kad kai kuriais laikotarpiais, panašiai kaip ir visoje 
tuometinėje europoje, žydams teko patirti nelygybės apraiškų ir net skriaudų, pvz., 

53 žodis sinagoga žydų kalboje reiškia maldos namus, taip pat bendruomenės susirinkimų vietą maldai 
ir Toros studijoms, kai kada ir bendruomenės tarybos (Kahalo) būstinės vietą. Tiesa, žydų religinės 
bendruomenės viena iš steigimo sąlygų buvo reikalavimas sinagogoje sudaryti minjan (pamaldos gali 
vykti tik dalyvaujant dešimčiai namų savininkų vyrų), dėl to naujoje vietoje įsikūrę pavieniai žydai 
priklausė artimiausiai bendruomenei, turinčiai savivaldos institucijas (urbaitytė, 2007. Kauno žydų 
istorija ir paveldas. http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/680/).

54 Halacha – religiniai įstatymai, kurių pagrindu aiškinamas žydų gyvenimo būdas. Halacha reglamen-
tuoja šventes ir šiokiadienius, maldas sinagogoje ir santykius šeimoje, švietimą ir ekonominę veiklą, 
gimimą, mirtį ir kiekvieną žydo gyvenimo akimirką (http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/202/). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Didysis
http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/268/
http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/680/
http://www.zydai.lt/lt/content/viewitem/202/
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Lietuvos žydų bendruomenė 1495 m. patyrė tiesioginę LDK valdovo Aleksandro 
(1461–1506) skriaudą, kai jis dėl neaiškių priežasčių pareikalavo, kad visi žydai pa-
sišalintų iš Lietuvos teritorijos, tiesa, ta tremtis truko tik aštuonerius metus, paskui 
jiems buvo leista sugrįžti (Venclova, 2018, p. 187). Be to, dažna tuometinė praktika 
europoje buvo būdinga ir Lietuvai – dėl gyventojų pasipriešinimo žydai miestuose 
turėjo gyventi tik jiems skirtuose kvartaluose, getuose (ghetto), ir nešioti specialius 
apdarus ir geltonas kepuraites (Šapoka, 1988, p. 242).55 

Miestų gyventojai nenorėdavo įsileisti į savo apgyvendintą teritoriją potencia-
lių konkurentų. Priežasčių tam buvo įvairių – LDK visuomenė vystėsi gana regla-
mentuotu luominiu pagrindu (su savo teisėmis, pareigomis, veiklos ribomis), o žy-
dai nepriklausė nei miestiečiams, nei valstiečiams, nei bajorams – faktiškai jie buvo 
etnokonfesiniu pagrindu susidaręs atskiras luomas56, atsakingas tiesiogiai Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui (urbaitytė, 2007). Be to, patys žydai nerodė noro integruotis 
į vietos visuomenes, taip pat dėl žydų ypatingo gyvenimo būdo (pvz., žydai nevalgo 
kiaulienos, šeštadienis jiems – ne darbo diena, nes lankoma sinagoga), kurio vietos 
bendruomenės nesuprasdavo, kildavo barjerų jiems įsilieti į visuomenę. Vėlyvas žydų 
įsikūrimas šalies sostinėje aiškinamas miestiečių 1527 m. išsirūpinta „nepalankumo 
žydams privilegija“ (privilegija de nontolerandis Judaeis) (žydai Lietuvoje, 2017).

Manoma, kad XVI a. pabaigoje LDK gyveno apie 15 tūkst. žydų. Jų sparčiai gau-
sėjo tik XVII a. pabaigoje–XVIII a. pirmoje pusėje, kai mažų miestų ir miestelių 
(pvz,, Kėdainių) savininkai dėl patirtų nemenkų demografinių nuostolių ir įvairių 
sukrėtimų siekė atgaivinti ūkinį gyvenimą ir tam kviesdavosi žydus kurtis palankio-
mis sąlygomis (žydai Lietuvoje, 2017). Iki XVIII a. pabaigos Lietuvoje jau buvo apie 
250 tūkst. žydų tautybės gyventojų. Nors žydai aktyviai apsigyvendavo nemažai Lietu-
vos vietovių, dauguma jų gyveno Vilniuje ir sudarė apie pusę jo gyventojų (Venclova, 
2018, p. 292). Dažniausiai žydai vertėsi pinigų skolinimu, prekyba svaigalais, įvairaus 
pobūdžio amatininkyste, pavyzdžiui, siuvimu ir vežėjavimu, todėl dauguma jų užsi-
dirbdavo pragyvenimui ir buvo finansiškai apsirūpinę. Tokia veikla padėdavo žydams 
lengviau prisitaikyti prie vietinės aplinkos ir mokėti nustatytus mokesčius, o tai buvo 
nemaža paspirtis Lietuvos ekonomikai. Dažnas žydas tapo bajorų patikėtiniu, admi-
nistravo jų dvarus. Tiesa, pasitaikydavo, kai žydai buvo vertinami tik kaip konkuren-
tai ir dėl to sulaukdavo kitų gyventojų grupių nepakantumo, net pykčio protrūkių. 
Nors vietiniai gyventojai ir buvo nepakantūs žydams, galima matyti, kad XVIII a. ant-
roje pusėje žydų įkurdinimas Lietuvoje vyko panašiai kaip ir kitose Vakarų europos 
kraštuose, pvz., Prancūzijoje ir olandijoje. Lietuvos valstybė laikui bėgant tapo žydų 
savastimi, jie vadino ja lite, o save – litvakais (eidintas ir kt., 2013, p. 15).

55 Reikia pripažinti, kad žydų tautos istorijoje apsigyvenimas Lietuvoje buvo tik dar vienas daugelį šimtme-
čių trunkančios praktikos atvejis, kai įvairiose valstybėse žydai buvo išstumiami už visuomenės ribų. 

56 žydai, etnokonfesiniu pagrindu susidaręs atskiras luomas, būdingas ne vien Lietuvai – ir kitose šalyse 
per daugelį amžių žydų diaspora formavosi kaip stiprų vidinį solidarumą turinti etninė ir konfesinė są-
junga, paremta religiniais principais. Tai padeda žydams iki šiol išlikti kaip išsibarsčiusiai, bet bendrai 
visumai daugelyje šalių.
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formuojant visuomenės kultūrinę įvairovę svarbus tapo totorių ir karaimų atsira-
dimas Lietuvoje. Pirmosios žinios apie islamą išpažįstančius totorius57 LDK siekia dar 
kunigaikščio Gedimino laikus, kai jie kaip samdiniai dalyvavo karuose su kryžiuočiais 
(Stryikowski, 1846, p. 356–368; Jakubauskas, 2012, p. 5; Lukoševičiūtė, p. 175, cit. pa-
gal Kručinskį, p. 17–18). 1397 m. po Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto žygio už 
Dono į nelaisvę paimti totoriai su savo šeimomis buvo apgyvendinti Vilniaus ir Tra-
kų (tuometinė Lietuvos sostinė) apylinkėse. Tačiau dėl rodyto narsumo ir ištikimy-
bės valdovui jiems buvo patikėta eiti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto tarnybą 
saugojant pilis ir pasienį. yra žinoma, kad Vytautas totoriams dovanojo žemes, jiems 
buvo užtikrinta tikėjimo laisvė, leista statyti maldos namus – mečetes.58 Prie mečečių 
ir didesnėse totoriais apgyvendintose vietovėse Korano studijoms jau nuo XVI a. buvo 
atidaromos mokyklos. Laikui bėgant nemažai totorių iš karių virto amatininkais, pre-
kybininkais, užsiėmė daržininkyste ir dirbo vežėjais (Jakubauskas ir kt., 2012, p. 10, 
13). Valdovų suteiktos privilegijos padėjo daugumai totorių gana greitai apsiprasti  

Trakų salos pilis

nepažįstamoje Lietuvos aplinkoje, o dalis jų net suformavo vietinių feodalų luomą.59 
Totorių atvykimas į Lietuvą buvo ne vienadienis veiksmas. Lietuvos totorių bendruo-
menių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas pažymi: „Kai visa europa ginklavosi 
kalaviju prieš musulmonus, – tuomet išmintingi Lietuvos valdovai su meile ir svetin-
gumu kvietėsi į savo valdas totorius, kurie, klostantis įvairioms nepalankioms aplin-
kybėms, buvo priversti iš savo gimtinės ir laisva valia apsigyventi Lietuvoje“ (2012, 
p. 5). Išlikę dokumentai byloja, kad XV–XVII a. Lietuvos valdovai patikėdavo toto-

57 Lietuvos totoriai yra tiurkų genčių, gyvenusių VI–VIII a. Vidurio Azijoje ir Šiaurės Kinijoje, palikuonys. 
58 Totoriai LDK teritorijoje iš viso pastatė apie 60 mečečių, iš jų 24 – dabartinės Lietuvos teritorijoje.
59 Kaip rašo Jakubauskas su kolegomis, dėl totorių išpažįstamo musulmonų tikėjimo „totoriai taip ir 

negavo politinių šlėktų privilegijų bei teisės rinkti seimus bei karalius“ (2012, p. 10).
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riams eiti raštininkų, vertėjų ir diplomatų pareigas, nes jie, mokėdami arabų kalbą 
ir raštą60, gebėjo atsakingai vykdyti pavestas funkcijas. Dėl to totorių kalba ilgą laiką 
vartota ir valstybės raštinėje (Venclova, p. 167). Atvykę į Lietuvą totoriai kartu atsi-
nešė savo kultūrines tradicijas, tačiau tik XV a. jie sudarė atskirą tautinę grupę ir nuo 
to tada buvo pripažįstami kaip nepasiduodantis asimiliacijai savarankiškas Lietuvos 
etnosas. Kita vertus, Lietuvos totorių bendruomenėje dažniausiai išlikdavo buvusioje 
tėvynėje istoriškai susiformavę hierarchiniai santykiai (Jakubauskas, 2012, p. 10).

Deja, XVII a. pradžioje prasidėjus religiniams katalikų ir reformatų vaidams, nu-
kentėjo ir Lietuvos totorių bendruomenė, jai buvo uždrausta statyti naujas mečetes 
ir restauruoti esamas, kai kurios totorės buvo apkaltintos raganavimu (Vaitekūnas, 
2006, p. 345). Tiesa, draudimų laikotarpis truko palyginti neilgai ir jau XVII a. aštun-
tame dešimtmetyje Lietuvos totoriams buvo grąžintos visos ankstesnės privilegijos. 
Kad ir kaip būtų, totoriai jau tais laikais tapo neatskiriama LDK istorijos bei kultūri-
nio gyvenimo dalimi.

Taip pat daugiau negu prieš šešis šimtmečius Lietuvoje apsigyveno kita tiurkų 
kalbų grupei priklausanti bendruomenė – karaimai, kuriuos, kaip manoma, Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas po žygių į Aukso ordos stepes prie Azovo bei į Krymą 
per kelis kartus (1392–1397 m.) išsivedė apie 380 jaunų karaimų vyrų ir moterų ir 
kompaktiškai apgyvendino tuometinėje sostinėje Trakuose. Lietuvos valdovai už išti-
kimybę ir rodomą narsą, taip pat kaip ir totorius, skirdavo asmens ir Trakų pilies sar-
gybiniais, patikėdavo eiti vertėjų bei tarpininkų pareigas, dėl rytų medicinos paslapčių 
išmanymo leido gydyti žmones. Vėliau karaimai įsikūrė ir kituose Lietuvos regionuose 
(Biržuose, Naujamiestyje, Pasvalyje, Panevėžyje) ir taip sudarė tėvynainių vietines ben-
druomenes, tačiau Trakai pagal valdovų privilegijas visada buvo jų bendruomenės ad-
ministracinis ir dvasinis centras, jį patys karaimai laikui bėgant ėmė suvokti ne tik kaip 
gimtinę, bet ir kaip tėvynę. Turėdami savivaldą, karaimai buvo tiesiogiai pavaldūs savo 
pačių išrinktam Trakų vaitui, turinčiam administracinę ir teisinę valdžią. Savo ruožtu 
vaitas buvo tiesiogiai atsakingas tik Lietuvos valdovui (Vytautas ir karaimai). Karaimai 
gana greitai pritapo prie to laikotarpio Lietuvos aplinkos, tačiau nepamiršo per daugelį 
amžių suformuotų vidinių bendruomeninio gyvenimo principų, papročių, religijos ir 
kalbos. Amžiams bėgant ši Lietuvos gyventojų dalis nenutraukė etninių, kultūrinių ir 
konfesinių ryšių su Krymo ir kitomis karaimais apgyvendintomis teritorijomis. 

Nors istoriniuose dokumentuose neužfiksuota, kada romai pasirodė Lietuvos teri-
torijoje, manoma, kad pirmieji romų protėviai (priklausę kalderašų / kotliarų atšakai) 
LDK apsigyveno apie XV a. vidurį atvykę iš vakarų per Lenkiją į Gudiją, paskui į Lie-
tuvą.61 Jau XVII a. LDK dokumentuose minimi „lietuvių romai“, o jų vartojama kalba 
vadinama „Litovitka roma“. Ji priklauso senovės indų kalbų grupei ir iki šių dienų 
išlaikė indų kalboms būdingas leksikos ir fonetines ypatybes. Lietuvoje apsigyvenę 

60 Kaip pažymi Vaitekūnas, Lietuvos totorių bendruomene siekė apšviesti ir išmokslinti savo jaunąją kar-
tą, tam siųsdavo juos į arabų kraštus mokytis arabų kalbos ir rašto (2006, p. 344).

61 Romų istorinė gimtinė yra Šiaurės vakarų Indija, gimtoji kalba siejama su indų kalbų grupe.
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romai nuo senovės save vadina Lietuvos romais (litovska roma) ir  dauguma jų priski-
ria save prie katalikų. Tiesa, nėra pastebėta, kad jie būtų praktikuojantys katalikai, nes 
iki šiol garsėja pagoniškomis apeigomis ir raganavimu. Romai pasižymėjo klajoklišku 
gyvenimo būdu, ir tai leido jiems išlikti sąlygiškai nepriklausomiems nuo šalies so-
cialinės sistemos, kuriai, deja, romai niekada nerodė pastangų priklausyti. Lietuvo-
je romų bendruomenė, analogiškai kaip ir kitos tautinės bendrijos, 1501 m. gegužės 
25 d. gavo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos valdovo Aleksandro (1461–1506) privilegiją, 
įteisinusią savivaldą. Privilegija suteikė romams judėjimo laisvę po visą valstybės te-
ritoriją, o jų pačių rinktiems vadovams (vaitams) buvo suteikta teisė prižiūrėti, kaip 
bendruomenės nariai laikosi nustatytų pareigų, bei leido spręsti kitus klausimus, taip 
pat ir dėl teisės rinkti mokesčius. Tiesa, valstybė stengėsi apriboti romų klajoklišką gy-
venimą, ragino juos apsigyventi „gerųjų ponų“ žemėse, antraip klajojantiems romams 
grėsė būti išvarytiems iš šalies. 

Romai buvo puikūs taboro dainų atlikėjai, geri metalo apdirbėjai (kalviai), gyvulių 
dresuotojai, geri amatininkai. Tačiau jie nuo seno vertinami kaip tautinė grupė, netu-
rinti savo nuolatinės gyvenamosios vietos, švietimo sistemos, pasižyminti menkai iš-
vystyta administracine struktūra. Dėl savo gyvenimo būdo, pvz., išmaldos prašymo, gy-
vulių vagysčių ir pan., romai išprovokuodavo neigiamus valdžios sprendimus, kuriuos 
dažnai lydėdavo jų atžvilgiu vykdomos represijos, todėl jiems tekdavo nemažai kentėti.

Vytauto Didžiojo valdymo pabaigoje LDK plotas siekė 930 tūkst. km², čia jau gy-
veno beveik 2,5 mln. žmonių, tarp jų lietuvių – 590 tūkst., gudų – 500 tūkst., ukrai-
nų – 840 tūkst., rusų – 450 tūkst. ir totorių – 100 tūkst.62 (Vaitekūnas, 2006, p. 49, 
pagal Pakštą, 1968, p. 452). Nors Vytauto laikais kaimyninės Lenkijos pavyzdžiu Lie-
tuvoje formavosi valstybės aparatas (Ponų Taryba, kanceliarija), augo miestai (Vil-
nius, Trakai, Kaunas), statytos pilys ir bažnyčios, gyventojų tankumas dar ilgą laiką 
išliko nedidelis ir, kaip teigiama, buvo 3–4 kartus mažesnis negu Lenkijoje.63

Besiplečianti tautinė įvairovė nuolat buvo lydima naujų sugyvenimo iššūkių, 
kuriuos tekdavo spręsti savo gyvenimo tvarkos ieškančiai jaunai valstybei. Taigi 
Lietuvos kultūrinė aplinka jau nuo pat pirmų valstybės kūrimosi etapų formavosi 
įvairių tautų, pasižyminčių skirtingomis kultūrinėmis ir konfesinėmis tradicijomis, 
pagrindu, tačiau šalies geografinė padėtis (nutolusi nuo Vakarų ir Vidurio europos 
kultūros centrų) objektyviai lėmė jos periferiškumą, todėl, kai kurių specialistų ma-
nymu, anų laikų LDK kultūrai būdingas „ryškus periferinės kultūros atvejis“ (Ali-
šauskas ir kt., 2001). 

Nuo XVI a. Lietuvoje plito lenkų kalba, raštija ir gyvenimo būdo, ir tas plitimas 
sietinas ne tiek su ekonominiais ir socialiniais, kiek su kultūriniais ir ideologiniais 
procesais (Baronas, 2013). Tuo metu kalbinė situacija valstybėje labai priklausė nuo 

62 Pateikti skaičiai yra apytiksliai, nes iki 1489 m. LDK nebuvo gyventojų apskaitos (Vaitekūnas, 2006, 
p. 68). Apie 1500 m., demografo Bariso urlanio skaičiavimais, LDK gyveno maždaug 5 mln. žmonių 
(cit. pagal Venclovą, 2019, p. 176). Tiesa, šis skaičius iki šiol yra diskutuotinas.

63 ypač tas atsilikimas buvo justi valstybės rytuose totorių niokojamose teritorijose.
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didžiųjų Lietuvos bajorų abejingo nusistatymo gimtajai kalbai, ir tai aiškiai rodo 
lietuvių kilmės diduomenėje progresavusį kalbinį nutautėjimą. Bronislovas Kuz-
mickas (2015) atkreipia dėmesį, kad „feodalinė Lietuvos aukštuomenė aktyviai da-
lyvavo rengiant ir leidžiant lenkiškas knygas, patys kalbėjo lenkiškai ir nerodė noro 
prisidėti prie lietuviškų leidinių rengimo“. Tiesa, tarp bajorų neretai buvo keliamas 
klausimas dėl sugrįžimo prie savo kalbos vartojimo valstybės reikaluose, todėl, kaip 
pažymi Šapoka, dar iki XVI a. vidurio lenkų kalba oficialiai niekur nebuvo vartoja-
ma (1988, p. 250). Taip pat kilo reikalavimų atsisakyti ir gudų (rusėnų) rašto kalbos, 
nes panašia kalba buvo kalbėta didžiausio Lietuvos priešo – Maskvos (ten pat). 

Nors Lietuvos bajorai priklausė tam pačiam luomui kaip ir Lenkijos bajorai, jie 
neturėjo vienodų su jais teisių ir privilegijų, todėl ilgą laiką kovojo dėl padėties su-
vienodinimo, ir tai tapo viena iš pagrindinių priežasčių 1569 m. liepos 1 d. Lietuvai 
su Lenkija sudaryti Liublino uniją. Be to, unijos su Lenkija sudarymą skatino tuo 
metu pasikeitusi situacija Lietuvos rytuose, nes XV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje 
vykę karai su Maskva peraugo į kovą dėl Livonijos, kai paaiškėjo, kad Lietuvai vie-
nai būtų sunku atsilaikyti prieš Maskvą, todėl jai reikėjo Lenkijos pagalbos. Pasira-
šius uniją Lietuva tapo vieningos valstybės, dar vadinamos Abiejų Tautų Respublika 
(ATR)64, sudėtine dalimi. Bendra valstybė turėjo bendrą aukščiausiąją valdžios insti-
tuciją – seimą, bendrą užsienio politiką, o nuo 1580 m. buvo įvesta ir bendra monetų 
sistema. Nors suverenitetas sumenko, vis dėlto Lietuvai pavyko išsaugoti vykdomo-
sios valdžios struktūrą, valstybės antspaudą, turėti savo iždą, kariuomenę, teismų sis-
temą. Sudarius bendrą valstybę Lietuvoje ir toliau oficialioje aplinkoje „sugyveno“ 
lietuviškasis, rusėniškasis, lenkiškasis ir lotyniškasis kalbiniai kultūros modeliai.65 
Vis dėlto 1569 m. įvykęs LDK ir Lenkijos Karalystės jungimasis į Abiejų Tautų Res-
publiką papildomai paskatino Lietuvos diduomenę ir visą bajoriją savaiminei kalbi-
nei polonizacijai. Kita vertus, atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių lenkų kalba 
galėjo plisti (pvz., lenkams buvo leista pirkti žemes LDK teritorijoje), pamažu rusėnų 
kalba buvo išstumta iš daugelio gyvenimo sričių.

Nors XVI a. LDK pagrindinėse gyvenimo srityse buvo pereita prie lenkų kalbos 
vartojimo, reikia pažymėti, kad dar ilgai lietuviškoje visuomenėje pavyko išlaikyti 

64 Abiejų Tautų Respublika, arba dar vadinta tik Respublika, buvo įtvirtinta LDK delegacijos pasiūlymu, 
o tautomis tuo metu buvo pripažįstami Lietuvos ir Lenkijos vyskupai, kunigaikščiai, vaivados, kiti 
didikai ir bajorai. Paprasti žmonės valstybėje neturėjo jokių pilietiniu teisių. uNeSCo tarptautinis 
patariamasis komitetas (IAC) priėmė sprendimą į tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ įrašyti 
Liublino unijos aktą. Bendrą paraišką dėl šios unijos įrašymo į registrą 2016 m. gegužę pateikė Lenkija, 
Lietuva, Latvija, ukraina ir Baltarusija. https://kultura.lrytas.lt/istorija/2017/11/13/news/liublino-
unijos-aktas-irasytas-i-unesco-pasaulio-atminties-registra-3497910/.

65 Kazys Pakštas (1968a, p. 457) pateikia informaciją, kad 1572 m. LDK plotas siekė apie 320 tūkst. km², 
gyveno 1,71 mln. žmonių, lietuvių gyvenama teritorija užėmė 99 tūkst. km² plotą, joje gyveno 780 
tūkst. žmonių, baltarusių ir ukrainiečių – 221 tūkst. km², gyveno 735 tūkst. žmonių. Be to, valstybėje 
gyveno 105 tūkst. žydų, po 35 tūkst. rusų ir lenkų ir 20 tūkst. totorių, karaimų, čigonų, vokiečių ir kitų 
tautybių žmonių (cit. pagal Vaitekūną, 2006, p. 55).

https://kultura.lrytas.lt/istorija/2017/11/13/news/liublino-unijos-aktas-irasytas-i-unesco-pasaulio-atminties-registra-3497910/
https://kultura.lrytas.lt/istorija/2017/11/13/news/liublino-unijos-aktas-irasytas-i-unesco-pasaulio-atminties-registra-3497910/
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tautinę pasaulėžiūrą ir savivoką.66 Be to, bendros valstybės sudarymas Lietuvai buvo 
naudingas, nes per Lenkiją skverbėsi vakarietiška kultūra ir, kaip pažymi Tomas Venc-
lova, „<...> tai anaiptol ne visada buvo žalinga lietuviams <...> priešingai, davė daug 
teigiamų vaisių, kad ir tokių kaip Vilniaus barokinė architektūra, kuri yra įstabus Lie-
tuvos paveldas“ (2018, p. 219). 3 lentelėje pateikiamos LDK teritorijoje gyvenusių pa-
grindinių etninių grupių atstovaujamos religijos, vartota raštų kalba ir raidynas rodo 
daugiakultūrį Lietuvos valstybės pobūdį. Kita vertus, reikia pažymėti, kad valstybės 
kanceliarijoje rusėnų kalba dažniausiai vartota tik kaip techninė priemonė.67 

3 lentelė. LDK etninių grupių konfesijos, raštų kalbos ir raidynai

Etninės grupės Religija (konfesijos) Tradicinės raštijos kalbos Raidynas
Lietuviai krikščionys (katalikai ir protestan-

tai)
lotynų, lenkų ir lietuvių lotyniškasis

rusėnų kirilinis
Rusėnai krikščionys (stačiatikiai, unitai, 

protestantai ir katalikai)
rusėnų ir bažnytinė slavų kirilinis 
lenkų ir lotynų lotyniškasis

Totoriai musulmonai rusėnų ir lenkų arabiškasis
žydai judėjai hebrajų ir jidiš hebrajiškasis
Karaimai karaitai hebrajų ir karaimų hebrajiškasis
Rusai sentikiai krikščionys (sentikiai) bažnytinė slavų kirilinis

Šaltinis: Sergejus Temčinas, 2009, p. 376.

Įvairių kultūrų tradicijoms įsitvirtinti Lietuvos valstybėje reikšmingą poveikį 
turėjo 1517 m. Vokietijoje prasidėjusi Romos katalikų bažnytinių dogmų refor-
macija, kurios pretekstu tapo vienuolio Martino Lutherio paskelbtos 95 tezės, tarp 
jų protestas prieš Katalikų bažnyčios viršūnes apėmusią korupciją bei tai, kad li-
turgiją parapijiečiams būtina aiškinti jų gimtąja kalba. Naujas dvasinis judėjimas 
(protestantizmas) Lietuvą pasiekė XVI a. ketvirtame dešimtmetyje per Prūsijos ir 
Lenkijos universitetines bendruomenes. Reformacijos judėjimas, kurio lyderiais 
Lietuvoje tapo vieni įtakingiausių LDK didikų, žinomi valstybės politiniai veikė-
jai Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565)68 ir Mikalojus Radvila Rudasis (1512–

66 Lenkų istorikas J. H. Łasko sutinka, kad pats individas turi apsispęsti dėl savo tautinės tapatybės, todėl 
„lietuvis <...> yra tas, kuris turi savo lietuviškumo savivoką ir drąsos pareikšti: esu lietuvis“ (Dąbrows-
ki, 2011, p. 59).

67 Senojoje Lietuvoje paplitęs rusėnų (gudų) raštas kildintinas iš stačiatikių vienuolynų raštijos tradicijų.
68 Mikalojus Radvila Juodasis, priskiriamas prie Renesanso intelektualų, Lietuvoje rūpinosi intelektine 

ir kultūrine pažanga, bendradarbiavo su Reformacijos lyderiu Vakarų europoje Jonu Kalvinu ir kitais 
bendražygiais, jo dėka buvo įkurta pirma LDK teritorijoje spaustuvė. už savo laisvamanišką žodį Ro-
mos katalikų bažnyčios pripažintas pavojingiausiu veikėju, todėl buvo įtrauktas į visuotinį draudžia-
mų skaityti autorių sąrašą visų veikalų (opera omnia) kategorijoje (žr. Paroda „Pirmasis uždraustas 
Lietuvos autorius“ M. Mažvydo bibliotekoje, http://reformacija500.lt/2017/08/29/paroda-pirmasis-
uzdraustas-lietuvos-autorius-m-mazvydo-bibliotekoje/#more-2275).

https://lt.wikipedia.org/wiki/1512
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1584), suaktyvėjo šešto dešimtmečio pradžioje. Tuo metu Vilniuje (nuo 1552 m.) 
ir Kaune (nuo 1558 m.) jau veikė evangelikų liuteronų bendruomenės, o 1555 m. 
Vilniuje ir 1577 m. Kaune atvėrė duris pirmosios evangelikų liuteronų bažnyčios, 
kartu buvo įkuriami švietimo ir sveikatos priežiūros punktai, senelių ir našlaičių 
prieglaudos. yra žinoma, kad evangelikų atidarytose mokyklose galėjo mokytis ne 
tik berniukai, bet ir mergaitės, be to, už simbolinį mokestį įsteigtose prieglaudose 
buvo aptarnaujami ir kitų konfesijų tikintieji (Vilniaus evangelikų liuteronų baž-
nyčia, 2011).

Lietuvos protestantai prisijungė prie kitose šalyse vykusių diskusijų dėl Bažnyčios 
reformų, vėliau prie jų prisidėjo kitų bažnytinių konfesijų (jėzuitų ir unitų69) atstovai. 
Nuo diskusijos neatsilikti, lavintis ir skelbti savo idėjas buvo kviečiami ir Lietuvos 
stačiatikiai. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje vis daugiau pradėjo reikštis Vakarų kultūros 
tendencijos, ir tai skatino miestų gyventojus pramokti kalbėti ir kitomis kalbomis. 
Šalia to, kultūrinės raiškos procesui papildomą postūmį davė miestuose prekybos ir 
amatų centrų atsiradimas bei miestiečiams suteiktos asmeninės laisvės ir teisės į įsi-
gyjamų turtų nuosavybę. 

Reformacijos Lietuvoje veikėjas kunigaikštis Kristupas II Radvila (1585–1640) 
svetimšaliams 1627 m. suteikė privilegiją laisvai atvykti į jam nuosavybės teise pri-
klausiusius Kėdainius. XVII a. pradžioje dėl įvairių priežasčių (pabėgimas nuo per-
sekiojimų, naujų rinkų paieška ir kt.), pagal kunigaikščio Kristupo II Radvilos privi-
legiją, Lietuvoje apsigyveno pirmieji škotai. yra žinoma, kad škotai stengėsi išlaikyti 
savo bendruomenę, tačiau neretas atvejis bendruomenės gyvenime, kai „turtingi ško-
tų pirkliai vesdavo vietinių kalvinų dukteris ir taip įsiliedavo į miesto visuomeninį 
gyvenimą“ (Škotai Kėdainiuose XVII amžiuje, 2014).70

Reformacijos laikais Kėdainiuose nors ir su kai kuriais apribojimais (pvz., ne vi-
sose miesto vietose galėjo nuomotis pastoges) gyveno nemaža žydų bendruomenė, 

69 LDK unitams, 1596 m. sudariusiems su Romos katalikų bažnyčia Brastos bažnytinę uniją, nuo 1608 m. 
iki 1827 m. Vilniuje priklausė Švč. Trejybės bažnyčia, veikė bazilijonų vienuolynas, o 1749 m. bazilijonų 
unitų vienuolynas buvo įsteigtas Bazilionuose (Šiaulių r.). Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyno vienuolija 
sukurta katalikų vienuolijų pavyzdžiu, ypač artimai bendradarbiaujant su jėzuitais. 1795 m. unitai LDK 
teritorijoje turėjo 30 bendrojo lavinimo mokyklų, 95 vienuolynus (84 vyrų, 11 moterų), prie jų taip pat 
veikė 14 berniukų mokyklų ir mergaičių pensionatas. 1827–1839 m. carinė valdžia visus unitų vienuo-
lynus panaikino ir perdavė stačiatikiams, iš unitų atimtos mokyklos, panaikintos bažnytinės provinci-
jos, vienuoliai unitai buvo verčiami vėl priimti stačiatikių tikėjimą, kitaip jiems grėsė būti ištremtiems 
į Sibirą. Tuo metu Švč. Trejybės bažnyčioje buvo įkurtas kalėjimas, kurio vienas žymiausių kalinių buvo 
Adomas Mickevičius (Vilniaus unitų bažnyčia, kurioje meldžiamasi tik ukrainietiškai..., 2014).

70 Manoma, kad Kėdainiuose XVII–XVIII a. galėjo gyventi iki 300 škotų, tai tolygu jų skaičiui tik Nor-
vegijos mieste Bergene, todėl šiuo aspektu Kėdainiai laikytini vieni pirmaujančių miestų visame Bal-
tijos jūros ir net Skandinavijos regione. Škotai smarkiai prisidėjo prie Kėdainių suklestėjimo XVII a. 
viduryje. Nuo XVIII a. pradžios dėl žydų sudaromos konkurencijos, katalikų įsigalėjimo Kėdainiuose, 
prasidėjusio bado ir maro epidemijos škotai ėmė trauktis iš miesto, dauguma jų išvyko į Klaipėdą ir 
Karaliaučių (Kėdainių daugiakultūriškumas, 2017). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1584
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suvaidinusi svarbų vaidmenį plėtojant miesto ūkinį gyvenimą.71 Nuo pat įsikūrimo 
mieste žydų bendruomenė turėjo savo kapines72, o nuo 1655 m. mieste jau buvo pasta-
tyta sinagoga su špitole (ligonine) ir ritualine pirtimi. Liberalus valdžios požiūris į ki-
tataučius bei galimybė sukurti reikiamą infrastruktūrą buvo rimtas pagrindas žydams 
keltis į Kėdainius, dėl to jų bendruomenė nuo XVII a. pabaigos per aštuonis dešim-
tmečius padvigubėjo ir pasiekė per 120 šeimų su 0,5 tūkst. gyventojų. Tuo laikotarpiu 
Kėdainių žydų bendruomenė garsėjo kaip ryškiausias žydų religinis ir kultūrinis cen-
tras visoje LDK73 (Kėdainių daugiakultūriškumas, 2017).

Kėdainiuose nemažai dėmesio buvo skiriama žmonių švietimui, pvz., įsteigta 
lotyniška gimnazija, joje buvo mokomasi iš tų laikų garsaus čekų kilmės pedagogo 
Amoso Kamensko vadovėlio. Mieste veikė dvi kalvinų bažnyčios, miestiečiai lietuvių 
kalbos pramokdavo elito suburtose grupėse (Venclova, 2018, p. 255).

Tarp Kėdainių gyventojų buvo katalikų (lietuvių ir lenkų), evangelikų reformatų 
(škotų), evangelikų liuteronų (vokiečių), arijonų74, judėjų (žydų), stačiatikių (rusų).75 
XVII a. Kėdainiai pagal savo tautinę priklausomybę, įvairiakalbystę, tolerantišku-
mą skirtingų kultūrų žmonėms bei religinėms konfesijoms buvo vienas iš labiausiai 
daugiakultūres tradicijas puoselėjančių miestų visoje LDK. Štai toks istorinis faktas: 
Moldovos valdovo Vasilės Lupu duktė princesė Marija (1625–1661), tapusi Lietuvos 
didžiojo etmono kunigaikščio Jonušo II Radvilos žmona, 1652 m. apsigyveno vyro 
tėvonijoje Kėdainiuose ir gana greitai išgarsėjo kaip stačiatikių bažnyčių ir vienuolynų 
globėja (Ragauskienė, 2017, p. 634).

Kaip pažymi Arnoldas Piročkinas, „Reformacija atvėrė kelią lietuvių raštijai“ 
(Stanaitienė, 2017). Nors naujas religinis sąjūdis Lietuvoje buvo glaudžiai susijęs 
su lietuvių kalbos, tautiškumo ir valstybingumo plėtra, jis truko tik apie šimtmetį, 
nes jau XVII a. pirmoje pusėje Lietuvoje lygiagrečiai stiprėjo neigiamas požiūris 
į nacionalinių jausmų reiškimą. Skirtingai nei Vidurio ir Vakarų europoje, kur 
reformuojant Bažnyčią vadovautasi nuostata, kad būtina vartoti vietines (liaudies) 
kalbas, LDK ne tik tarp lietuvių, bet ir rusėnų protestantų nuo pat Reformacijos 
judėjimo pradžios savo šaknis įleido lenkų kalba (Liedke, 2004). Taigi protestantiz-

71 Kėdainių žydai daugiausia vertėsi degtinės gamyba, amatais, stipriųjų gėrimų prekyba smuklėse, kar-
čemose ir panašaus pobūdžio vietose, taip pat pinigų skolinimu, tačiau tarp žydų buvo auksakalių ir 
raižytojų, skardininkų ir dažytojų, siuvėjų ir kitų profesijų atstovų (ten pat).

72 Nors žydų kapinėse per šimtmečius buvo palaidota nemažai žinomų žmonių, sovietmečiu šios kapinės 
buvo visiškai apleistos, niekas jomis nesidomėjo (ten pat).

73 Net XVIII a., jau po Reformacijos piko, Kėdainiai išliko svarbiu tolerancijos miestu Lietuvoje, pvz., 
jame kuri laiką gyveno visoje europoje pagarsėjęs Babilono Talmudo komentatorius elijas ben Sa-
liamonas Zalmanas (1720–1797), kitaip žinomas Vilniaus Gaono (Išminčiaus) vardu, bei Jeruzalės 
Talmudo komentatorius Mošė ben Simonas Margolis (1710–1771) ir kt. (ten pat). 

74 XVI a. arijonai Lietuvoje veikė kaip viena Reformacijos krypčių (greta evangelikų liuteronų ir evan-
gelikų reformatų), tačiau 1562 m. arijonai atsiskyrė nuo reformatų ir pasivadino Lietuvos broliais. Po 
1565 m. susiformavo savarankiška Bažnyčia (Arijonai, 2001).

75 Apsigyvenę stačiatikiai vienuoliai davė pagrindą rusų bendruomenei mieste atsirasti.

http://logos-lt.com/index.php/Liuteronyb%C4%97
http://logos-lt.com/index.php?title=Evangelikai_reformatai&action=edit&redlink=1
http://logos-lt.com/index.php?title=Evangelikai_reformatai&action=edit&redlink=1


MuLTIKuLTūRIŠKuMo PLėTRA ISToRIJoS KoNTeKSTe 61

mas, davęs lietuvių raštijai pradžią, vėliau taip pat prisidėjo prie lenkiško elemento 
puoselėjimo valstybėje. 

Nors kai kuriose europos kraštuose Reformacijos judėjimas susidūrė su rimtu Ka-
talikų bažnyčios pasipriešinimu, pvz., Anglijoje ir Ispanijoje žmonės buvo kankinami 
ir žudomii pagal inkvizicijos teismų sprendimus, LDK teritorijoje inkvizicijos institu-
to nebuvo, nes didesnė dalis diduomenės tuo metu jau buvo perėjusi į protestantizmą. 
Lietuvos katalikų bažnytinės hierarchijos iniciatyva kovai su Lutherio idėjomis ir jo 
sekėjais Lietuvoje 1569 m. buvo įkurdinti Jėzuitų ordino vienuoliai. Katalikų bažnyčia 
su jėzuitų atvykimu į Lietuvą siejo tikslą gelbėti tikėjimą, tam pasitelkdama mokslą 
ir studijas, nors tuo pat metu pradėta deginti protestantiškas knygas. Jurgis Radvila, 
1581 m. tapęs naujuoju Vilniaus vyskupu, savo veiklą pradėjo energingomis akcijomis 
prieš Vilniaus evangelikus. Jo iniciatyva buvo įvesta evangeliškos spaudos cenzūra, 
o Vilniuje prasidėjo viešas knygų deginimas (Ragauskienė, 2013).

Per katalikiškas studijas tikėtasi atsverti protestantiškų mokyklų aktyvumo didėji-
mą, juolab kad XVI a. Lietuvoje dar nebuvo aukštesnio lygio švietimo įstaigų, kuriose 
būtų įsitvirtinusi katalikiška pasaulėžiūra. 1570 m. Jėzuitų ordino iniciatyva Vilniuje 
įsteigta jėzuitų kolegija, kurioje kitų europos šalių pavyzdžiu prioritetas buvo teikia-
mas humanitarinės krypties studijoms (lot. studia humaniora), t. y. gramatikai, poeti-
kai ir retorikai. Pirmieji jėzuitai, atvykę į Vilnių iš Portugalijos, Vokietijos, Ispanijos, 
Mozūrijos, suvokė būtinybę išmokti lietuvių kalbą, kad galėtų platinti Lietuvos visuo-
menėje katalikų tikėjimą. Pradėjus veikti Vilniaus jėzuitų kolegijai tais pačiais metais 
atsiradę pirmieji jėzuitai lietuviai ėmė vykdyti „brolių pagalbininkų“ (lot. fratresco 
adiutores) funkcijas. 1616–1655 m., analogiškai kaip ir Vilniuje, su trimis privalomo-
mis klasėmis skirtinguose Lietuvos regionuose buvo įsteigtos dar 3 jėzuitų kolegijos. 
Siekiant tinkamų studijų sąlygų, kiekvienoje kolegijoje ir dėstytojai, ir studentai galėjo 
naudotis bibliotekos paslaugomis (ulčinaitė, 2007, p. 46, 53, 54). 

Jau per pirmąjį savo buvimo Lietuvoje dešimtmetį jėzuitai gerai suprato, kad 
„Vilniuje, Lietuvoje ir jos kaimynystėje gyvena įvairių tautybių žmonės, kuriuos jė-
zuitai galėtų mokyti ir jų kultūrą kelti“ (cit. pagal Bumblauską ir kt., 2004, p. 22), 
todėl vietinių didikų ir Katalikų bažnyčios hierarchų pastangomis kaip atsvara Re-
formacijos judėjimui 1579 balandžio 1 d. Vilniaus jėzuitų kolegija pagal Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro išduotą privilegijų raštą 
buvo reorganizuota į Jėzaus draugijos Vilniaus akademiją ir universitetą (lot. Aca-
demia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu), o po pusmečio popiežius Grigalius 
XIII išleido bulę, patvirtinančią kolegijos reorganizavimą į universitetą.76 Vilniaus 
universitetas buvo paskelbtas LDK Vyriausiąja mokykla, Krokuvos universiteto pa-
vyzdžiu jam buvo garantuojamos visos akademinės laisvės, suteiktas teisinis imu-
nitetas ir kitos privilegijos išsaugant tik jam būdingas misionierių, poetų, retorių ir 
logikų tradicijas. 

76 Vidurio ir Rytų europoje anksčiau nei Vilniuje universitetai pradėjo veikti tik Prahoje, Krokuvoje, 
Pėče, Budapešte, Bratislavoje ir Karaliaučiuje.
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Tarp suteiktų privilegijų Vilniaus universitetui buvo leidžiama teikti bakalauro, 
magistro ir daktaro mokslo laipsnius pagal teologijos, metafizikos, fizikos ir logikos 
studijų programas. Šalia to, vienas svarbiausių universiteto veiklos aspektų laikyti-
nas indėlis į lietuvių kalbos puoselėjimą, ją įtvirtinant viešajame gyvenime, leidžiant 
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pirmąsias lietuviškas knygas.77 Kita vertus, kaip pastebi Kuzmickas: „Lietuvių kalba 
Vilniaus universiteto veikloje nesusilaukė net kukliausio pripažinimo, nebuvo net 
lietuvių kalbos katedros. Tokią kalbinę situaciją Lietuvoje lėmė jau įsitvirtinęs lenkų 
kalbos vartojimas viešajame gyvenime, Lietuvos aukštosios bajorijos ir dvasininkijos 
požiūris, kad kultūros ir mokslo kalba gali būti lenkų, o ne lietuvių kalba“ (Kuzmic-
kas, 2015).

Nors tai buvo katalikiškas universitetas, nuo pat jo įkūrimo bendruomenėje 
buvo propaguojamas dialogas, diegtas pakantumas įvairių konfesijų studentams, 
aktyviai rodyti pažangūs įvairių kultūrų sugyvenimo pavyzdžiai, taip siekiant pa-
traukti į savo aplinką skirtingų tikėjimų žmones ne vien iš LDK (lietuvius, rusė-
nus, lenkus), bet ir iš užsienio (škotus, vokiečius, airius, anglus, švedus, portugalus, 
vengrus ir kt.). Kaip pavyzdį galima paminėti Vilniaus universiteto auklėtinio, vie-
no didžiausių to meto europos eruditų ir Bažnyčios veikėjų, ukrainos teritorijoje 
gimusio stačiatikio (vėliau – unito), arkivyskupo Meletijaus Smotrickio (Smotryč, 
1578–1633), Vilniuje 1610 m. paskelbusio kritikuojantį katalikybę poleminį traktatą 
„Trenas, arba Rytų bažnyčios verksmas“, o 1619 m. Vievio spaustuvėje išspausdinu-
sio pirmąją „Taisyklingos sintagmatikos slavų gramatiką“ (sutrumpintai „Slavų gra-
matika“, Stačiatikių vienuolynas prie Šv. Dvasios cerkvės, 2000). Smotrickio „Slavų 
gramatika“ 1629 m. buvo perspausdinta Vilniuje ir greitai peržengė LDK ribas. Du 
šimtus metų „Slavų gramatika“ buvo naudojama kaip slavų kalbų mokslo pagrindas 
ir turėjo didelę įtaką kitoms rusų kalbos gramatikoms, taip pat buvo pasitelkiama 
rengiant ukrainiečių, bulgarų, serbų ir kitų slavų tautų susistemintas gramatikas. 
Taip universitetas vykdė jėzuitų palinkėjimus, išsakytus dar kuriantis universitetui, 
dėl tolerancijos kaimynystėje gyvenantiems įvairių tautybių žmonėms, ir tai buvo 
rimtas pagrindimas, kad „<...> reikia universitetą, o ne paprastą mokyklą steigti“ 
(cit. pagal Bumblauską ir kt., 2004, p. 22). 

žymų indėlį į Lietuvos sostinės kultūrinį palikimą įnešė vėlyvojo baroko moky-
klos kūrėjas architektas Jonas Kristupas Glaubicas (Johann Christoph Glaubitz, apie 
1700–1767), kurio dėka Vilniaus barokas tapo savarankiška europos baroko atmaina, 
turinti savo pavadinimą „Vilniaus barokas“. Vilniuje liuteronų kvietimu Glaubicas ap-
sigyveno po 1737 m. miestą nusiaubusio gaisro, netrukus gavo liuteronų ir katalikų 
bendruomenių užsakymus statyti naujus kulto pastatus ir atnaujinti esamus. Glaubi-
cą taip pat samdė unitai, stačiatikiai bei žydai, miesto magistratas. Ilgainiui jo veikla 
apėmė daugelį LDK miestų. Iš esmės galima tvirtinti, kad Glaubicas ateities kartoms 
paliko tokį Vilniaus senamiestį, kokį mes darbar matome.

77 Katalikų dvasininkai parengė svarbius ne tik religiniu, bet ir kalbiniu požiūriu darbus (Mikalojaus 
Daukšos „Katekizmą“, 1595; „Postilę“, 1599; Konstantino Sirvydo lenkų–lietuvių–lotynų kalbų žodyną 
(apie 1620 ir kt.) ir taip dėjo pamatus lietuvių raštijai.
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LDK sostinėje Vilniuje ne vieną šimtmetį formavosi įvairių kultūrų tradicijos, ir 
ilgainiui tai sudarė tinkamas sąlygas taikiai sugyventi skirtingoms tautinėms grupėms 
ir religinėms konfesijoms. Vilniuje XVI a. gyveno vienas žymiausių LDK žmonių, 
didysis humanistas, mokęsis Italijoje, rusėnų kilmės visuomenės veikėjas Pranciškus 
Skorina (franciscus Skorina, 1485 arba 1490–1551). Vilniuje Skorina įsteigė spaus-
tuvę ir išleido pirmąsias knygas „Apaštalas“ ir „Mažoji kelionių knygelė“, 1525 m. jos 
buvo išspausdintos senąja šnekamąja gudų kalba. Su Skorinos išleistomis knygomis 
prasidėjo spausdinimo tradicija visoje LDK.

žydų pasauliui Lietuvos sostinė Vilnius – tai „Šiaurės Jeruzalė“ (Jerušalaim de 
Lita), miestas, kuris kelis šimtmečius nešiojo Šiaurės europos žydų kultūros centro 
vardą. Tuo metu Vilniuje jau atsirado tokie gatvių pavadinimai kaip Zydowska Mytnia 
(XVII a.) ir Zydowska (XVIII a.). Vilnių išgarsino Vilniaus Gaonas ben Saliamonas 
Zalmanas elijas, kuris ir šiandien vertinamas kaip viena iškiliausių asmenybių žydų 
istorijoje. Nors Vilniaus Gaonas gyveno asketišką gyvenimą, jis parašė apie 70 reli-
ginio pobūdžio bei gretimų mokslų traktatų. Jo parašyti komentarai žydų šventoms 
knygoms (Talmudui ir kt.) iki šiol studijuojami tarp kitų žymiausių žydų išminčių ir 
mąstytojų veikalų.78 Manoma, kad elijo ben Saliamono Zalmano dėka Lietuvos žydai 
(litvakai) vertinami už savo racionalumą, išsimokslinimą ir už tai, kad gerai išmano 
judaizmo tradicijas (Venclova, 2018, p. 294). Šiandien pripažįstama, kad XVIII–XIX a. 
sandūroje Vilnius pagrįstai buvo priskiriamas pirmam žydų pasaulio kultūros centrų 
dešimtukui kartu su Amsterdamu, Londonu, Varšuva, Lvovu, Salonikais, Stambulu, 
Tunisu ir Bagdadu (Bumblauskas, Lietuvos istorija, 2013, p. 84). 

Prie vienuolynų tikybos studijoms buvo steigiamos stačiatikių mokyklos, viena jų 
veikė Vilniuje. Švietimo reikalais rūpinosi ir unitų religinė bendruomenė, pvz., Vil-
niuje unitai turėjo net popiežiaus išlaikomą kunigų seminariją.

1697 m. priėmus vadinamąjį teisių sulyginimo įstatymą (lot. coaequatioiurium), 
Lietuvos raštijoje vietoj rusėnų kalbos įvesta lenkų kalba, o tai turėjo didžiulį poveikį 
šalies visuomenės, pirmiausia diduomenės ir vidutinės bajorijos, raidai polonocen-
trizmo kryptimi (Sliesoriūnas, 1997, p. 325–338).79 Lygiagrečiai prasidėjo aktyvus 
lenkų kalbos skolinių (polonizmų) vartojimas lietuvių kalboje. Lietuviai iš lenkų kal-
bos perėmė tokius žodžius kaip papier (popierius), cappuccino (kapišonas), herbata 
(arbata) ir daug kitų. Manoma, kad lenkų kalbos skolinių galėjo būti keli šimtai, tiesa, 
šiai kalbai paplisti įtakos turėjo ir menkas lietuvių kalbos sunorminimas, nepakan-
kamai platus žodynas ir kelių tarmių vartojimas. Be to, manytina, kad viena iš lenkų 
kalbos paplitimo priežasčių buvo lietuvių bajorų noras save laikyti didesnės „šeimos“ 
atstovais, kokia buvo Lenkijos bajorija. Laikui bėgant bendravimas lietuvių kalba vis 

78 Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, viešėdamas Vilniuje 2019 m. vasario pradžioje, pasiūlė Vil-
niaus Gaono (žodis „gaonas“ reiškia „genijus“) kapą perkelti į Jeruzalę, tačiau dėl ypatingos reikšmės 
Lietuvai Gaono kapą nutarta palikti Vilniuje. 2020 m. minint Vilniaus Gaono 300-ąsias gimimo meti-
nes, Lietuvos Seimo nutarimu šie metai paskelbti didžiojo Lietuvos rabino Vilniaus Gaono metais.

79 Su tokiu Abiejų Tautų Respublikos istorijos vertinimu sutinka ir žinomi Lenkijos kultūros atstovai, 
tokie kaip Jerzy’is Giedroycas bei Juliuszas Mieroszewskis (Stankevič, 2012, p. 880).

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rus%C4%97nas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1485
https://lt.wikipedia.org/wiki/1490
https://lt.wikipedia.org/wiki/1551
https://lt.wikipedia.org/wiki/1525
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mažėjo, kol „<...> galutinai pasitraukė į visuomenės paraštę“ (Venclova, 2018, p. 201, 
289). Kita vertus, iškilių humanistų ir lietuvių raštijos kūrėjų, tokių kaip Mikalojus 
Daukša (apie 1527 ar 1538–1613) ir Konstantinas Sirvydas (1579–1631), didelėmis 
pastangomis lietuvių leksikone atsirado ir iki šiol vartojami tokie žodžiai kaip amžiny-
bė, įstatymas, kareivis, laisvė, mokytojas, nuodėmė, pranašas, taisyklė, tarnas, valanda, 
viltis, virtuvė (ten pat, p. 290).

Nors lenkišką kalbinį elementą Lietuvos visuomenėje skatino integraciniai pro-
cesai viešojoje erdvėje, kita vertus, naujos vystymosi tendencijos taip ir neįtraukė į šį 
kalbų kaitos procesą plačiųjų smulkiosios bajorijos sluoksnių ir daugumos valstiečių. 
Be to, žinoma, kad dar ilgą laiką lietuvių kalba šnekamosios kalbos statusu išliko se-
noje etninėje teritorijoje ir buvo vartojama valstybiniame gyvenime (Venclova, 2018, 
p. 201, 219). Lenkų kalba viešojoje erdvėje buvo pagrindinė priežastis, kad jau XIX a. 
pradžioje dauguma Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų kalbėjo lenkiškai, nors pa-
gal savo kilmę galėjo būti lietuviai.80 Kaip pažymi Baranauskas (2012): „Kultūriškai 
XVIII a. pabaigoje Lietuva atrodė kaip Lenkijos provincija. Bet koks svarbesnis reika-
las su bent kiek svarbesniais žmonėmis čia galėjo būti aptartas tik lenkų kalba. <...> 
Lietuviškai kalbanti Lietuva atsidūrė ties išnykimo riba.“ Šalies kultūrinė transforma-
cija buvo ypač pastebima Rytų Lietuvoje, Kėdainių ir Kauno apylinkėse (ten pat). Ta-
čiau ne visi specialistai pritaria Lietuvos visuomenės priverstinio polonizavimo faktui, 
pvz., anot Bumblausko, „<...> lenkų kalba buvo įteisinta pačių Lietuvos bajorų reika-
lavimu, tai buvo Lietuvos visuomenės pasirinkimas, o ne polonizacija. Lietuviakalbės 
raštijos formavimasis natūraliai sustingo“ (Lietuvos istorija, 2013, p. 75). čia reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad Lietuvos visuomenė buvo beveik neraštinga, o bajorija men-
kai išsilavinusi, nes mokymas, kaip pastebi Šapoka, labiau buvo grindžiamas senųjų 
laikų išminčių mintimis, visiškai nepritaikytomis gyvenimui (1988, p. 400). Tokioje 
aplinkoje žmonių religinė priklausomybė ir bendra istorinė praeitis pirmiausia buvo 
vertinami bendratautiškumo aspektu, todėl lenkų kalbos plėtra tarp lietuvių vyko na-
tūraliai ir be prievartos.

1791 m. gegužės 3 d. Lenkijos ir Lietuvos seimas po kelerių metų diskusijų pa-
tvirtino bendros valstybės konstituciją, parašytą pagal Prancūzijos revoliucijos metu 
(1789) priimtą žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją ir laikomą pirmąja europoje 
bei antrąja pasaulyje po JAV 1783 m. rašytinės konstitucijos. Pirmą kartą tauta pri-
pažinta ne tik bajorų luomas, bet ir turintys pilietines teises miestiečiai, joje taip pat 
paskelbta, kad valstybė teikia globą valstiečiams jų santykiuose su bajorais. Mies-
tiečiai tapo tautos dalimi, jie buvo prilyginti bajorų luomui ir kaip šie įgijo teisę eiti 
administracines ir teismo pareigas, būti karininkais ir per savo paskirtus atstovus 
galėjo aktyviai įsitraukti į naujos valdymo tvarkos kūrimą. Katalikybė konstituci-
joje paskelbta valstybine religija, kartu visoms ATR religinėms konfesijoms buvo 
užtikrinamas laisvas tikėjimo išpažinimas. Tuo metu Lietuvos administruojamoje 

80 Nors beveik visa Lietuvos bajorija kalbėjo tik lenkiškai, dauguma jų laikė save lietuviais ir atstovavo 
Lietuvos kultūrai bei jos paveldui.

https://lt.wikipedia.org/wiki/1527
https://lt.wikipedia.org/wiki/1538
https://lt.wikipedia.org/wiki/1613
https://lt.wikipedia.org/wiki/1579
https://lt.wikipedia.org/wiki/1631
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teritorijoje net 74 miestai gavo savivaldos teises ir herbus (Venclova, 2018, p. 306). 
Konstitucinės reformos sudarė sąlygas plėtoti Lietuvos socialinę ir politinę visuo-
menės raidą, atsirado naujų galimybių vystyti lietuvių etninę kultūrą. Nors Gegužės 
3-ios konstitucija sulaukė nemažo pasipriešinimą tarp lietuvių bajorų, vis dėlto, kaip 
pažymi Venclova, lietuviakalbei kultūrai „radosi nauja erdvė <...> ir toji erdvė turė-
jo galimybių plėstis“ (2019, p. 308). 1791 m. konstitucija buvo išversta ir į lietuvių 
kalbą, „<...> nes iki tol lietuviškai teturėjome religinės ir grožinės literatūros tekstų“ 
(Bumblauskas, Lietuvos istorija, 2013, p. 94). Neišnyko ir Lietuvos valstybingumas, 
nes ministrų bei valdininkų ir Lenkijoje, ir Lietuvoje privalėjo būti tiek pat, Lietuvos 
iždo kasa pasiliko pavaldi jai, todėl galima teigti, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
turėjo plėtotis lygiaverčiais pagrindais.

Šioje demokratinių tradicijų plėtroje ir daugiatautiškumo tolerancijos procese 
svarbų vaidmenį suvaidino Pirmasis Lietuvos Statutas (1529)81, nes, dar plačiai nepa-
plitus Reformacijos bangai europoje, Statutas kaip teisės aktas buvo skiriamas ne vien 
katalikų, bet ir ortodoksų bajorijai. Nekrikščioniškų konfesijų bendruomenių (žydų, 
karaimų ir totorių) tautiškumas bei religija ir toliau buvo toleruojami pagal XIV a. 
pabaigoje iš didžiųjų kunigaikščių gautas privilegijas, todėl Statutu pripažintos lygios 
teisės konstitucijoje joms tiesiogiai nebuvo skirtos. Priėmus konstituciją, atsirado 
sunkumų su žydų bendruomene, kuri gyvendama miestuose ir toliau negalėjo gauti 
miestiečių teisių ir privilegijų, todėl žydai netapo piliečiais.

XVIII a. Rusijai, Prūsijai ir Austrijai-Vengrijai vedant agresyvią užsienio politiką 
kaimyninių šalių atžvilgiu, LDK amžiaus pabaiga daugiau nei šimtmečiui tapo pa-
skutiniu gyvavimo laikotarpiu europos politiniame žemėlapyje ir siejama su valsty-
bingumo praradimu. LDK formaliai nustojo egzistuoti priėmus 1791 m. gegužės 3 d. 
ATR konstituciją, o realiai – 1795 m., kai ATR buvo galutinai pasidalyta kaimyninių 
valstybių – Rusijos, Prūsijos ir Austrijos, prieš tai numalšinus 1794 m. nacionalinio 
išsivadavimo sukilimą, dar liaudyje vadintą generolo Tado Kosciuškos82 vardu. Lie-
tuvos sukilėlių, vadovaujamų pulkininko Jokūbo Jasinskio, svarbiausiu dokumentu 
buvo Vilniuje paskelbtas Lietuvių tautos sukilimo aktas, kuriame tarp deklaruotų 
tikslų pripažįstama valstiečiams teisė į asmens laisvę. Neabejotinai paskelbtu aktu sie-
kis pripažinti Lietuvos valstiečius laisvais žmonėmis buvo dar vienas svarbus žingsnis, 
plėtojant įvairiakultūriškumo sampratos ribas valstybėje. Be to, sukilėliai Lietuvoje 
leido lenkų ir lietuvių kalbomis atsišaukimus ir politinius eilėraščius, taip buvo žadi-
nama žmonių tautinė savimonė (čižiūnas, 2015, p. 36–41). 1794 m. sukilime kartu su 
lenkais ir lietuviais organizuotai dalyvavo žydai ir totoriai, o tai vertintina kaip vienas 
iš brandžių valstybingumo požymių. Kovose su Maskva dėl Rusios žemių, gindami 

81 Iš viso Lietuvoje nuo 1529 iki 1840 m. galiojo trys teisės dokumentų rinkiniai, sukurti 1529, 1566 ir 
1588 m., jie nustatė šalies teisinės sistemos pagrindus.

82 LDK pilietis, generolas Tadas Kosciuška, iki 1794 m. sukilimo spėjęs pasižymėti JAV nepriklausomybės 
kovose, buvo paskirtas ATR sukilimo vadu. Sukilimas apėmė didesnę teritoriją ATR, tačiau Rusijos ir 
Prūsijos kariuomenėms nuslopinus sukilimą Kosciuška pateko į nelaisvę ir dvejus metus buvo kalinamas 
Petropavlovsko (Rusija) kalėjime, paskui išvyko į JAV, vėliau į Prancūziją ir Šveicariją, kur 1817 m. mirė. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/LDK
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Lietuvos valstybės teritorinį vientisumą, neliko nuošalyje ir rusėnai stačiatikiai. Taigi 
viduramžiais pradėta kurti Lietuvos valstybė naujaisiais laikais daugiatautės / daugia-
kultūrės skirtingų konfesijų visuomenės buvo suvokiama ir ginama kaip sava. 

Apibendrinant įvairių kultūrų atsiradimo ir sugyvenimo prielaidas valstybės 
susikūrimo ir vystymo laikotarpiu akivaizdžiai matyti, kad šis istorinis laikotarpis 
buvo bene palankiausias tolerancijos ir daugiakultūriškumo plėtros procesui. Pra-
dedant nuo Lietuvos valstybingumo susikūrimo ištakų XI a., šalies gyventojams teko 
susidurti su kitų tautų žmonėmis, menkai pažįstamomis arba visai nepažįstamomis 
kalbomis, religijomis ir kultūromis, todėl iškilo būtinumas ieškoti būdų, kaip su jo-
mis sugyventi kuriant savo valstybės pamatus. Labai svarbų vaidmenį šiame procese 
atliko Lietuvos didieji kunigaikščiai, kurie garantavo svetimšaliams prekybos, sąži-
nės ir tikėjimo laisves. 

Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas buvo pirmasis, kuris atvėrė duris įvairių 
kultūrų visuomenės plėtrai ir suvokė, kad kitų šalių kompetentingi pirkliai, amatinin-
kai, ūkininkai gali duoti jaunai valstybei papildomą ekonominę ir politinę naudą. Ple-
čiantis Lietuvos teritorijai, Gedimino valdymo laikais atsirado poreikis pakantumui 
skirtingų tikėjimų žmonėms. Gediminas išreiškė norą įkurti katalikų arkivyskupiją, 
tuo pat metu kurdamas stačiatikių metropoliją. Lietuvos didiesiems kunigaikščiams 
Jogailai ir Vytautui pakrikštijus Lietuvą, iki tol dominavęs kultūrinis uždarumas keitė-
si europeizacijos kryptimi. Vytautas Didysis iš esmės tęsė Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino vykdytą politiką. Jo valdymo laikais Lietuva suteikė prieglobstį žydams, 
kurie bėgo nuo persekiojimo Kryžiaus karų laikotarpiu, skyrė jiems daugybę privile-
gijų, tarp jų savivaldos teises, asmens ir tikėjimo laisves. Be to, valdovų analogiškos 
privilegijos buvo suteiktos ir kitoms tautinėms grupėms – totoriams, karaimams ir 
romams, o tai padėjo šioms tautinėms mažumoms integruotis į naują aplinką. Lietu-
vai plėtojant glaudesnius santykius su Lenkija, šalis patyrė kultūrinę transformaciją 
polonizavimo kryptimi. 

1.3.3. Lietuvos daugiakultūriškumo aplinka Rusijos imperijos valdymo me-
tais (1795–1918)

1895 m. Rusijai, Prūsijai ir Austrijai-Vengrijai pasirašius konvenciją dėl ATR tre-
čiojo padalijimo, LDK atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje83, o šalies teritorija Rusijos 
administracinio suskirstymo pavyzdžiu buvo padalyta į dvi, o kiek vėliau ir į tris 
gubernijas. Nors nauja valdžia miestų savivaldos nepanaikino, visur buvo įvesta Rusi-
joje galiojusi teisinė tvarka.84 Po karo su Napoleonu prisidengiant slavofilų puoselėta 

83 Vienas iš pagrindinių pretekstų, kad Lietuva neturi pagrindo egzistuoti, buvo rusų carienės valdžios 
viešas nusistatymas, jog „Lietuvos valstybė buvusi grynai rusiška ir todėl turėjusi tekti carams, kaip 
visos Rusijos valdovams <...>“ (Šapoka, 1988, p. 475).

84 Tiesa, po imperatorės Jekaterinos II mirties 1796 m., jos įpėdinis Povilas I grąžino Lietuvai senąjį Sta-
tutą, kuris veikė iki 1840 m.
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idėja, kad LDK žemės nuo seno buvo veikiamos rusų kultūros, iki tol viešojoje erdvėje 
vartota lenkų kalba buvo keičiama į rusų kalbą. Ši kalba turėjo būti vartojama moky-
klose, tačiau naujos valdžios pastangos steigti rusų dėstoma kalba mokyklas nesulau-
kė dėmesio, todėl dar XIX a. pradžioje rusų kalba mokyklų Lietuvoje buvo nedaug. 
Kaip pažymi Šapoka: „<...> nepaisant Rusų valdžios pastangų, – iki pat smarkios ru-
sifikacijos pradžios, kuri prasidėjo po 1863 m. sukilimo, – rusų mokyklos Lietuvoje 
didesnės reikšmės neturėjo“ (1988, p. 455).

Nesutaikomai nusiteikusi Lietuvos bajorija nepriėmė buvusios LDK praradimo, 
todėl darė viską, kas įmanoma, kad ją atkurtų, – pirma, per Napoleono 1812 m. karą 
ir vėliau per 1830–1831 ir 1863–1864 m. sukilimus. Sukilimų dalyviai, kurių gretose 
buvo įvairių tautybių (lenkų, lietuvių, gudų, žydų, totorių ir karaimų) ir socialinių 
sluoksnių žmonės − bajorai, valstiečiai, katalikų dvasininkai, miestiečiai, liberalių pa-
žiūrų studentai – tarp pagrindinių tikslų deklaravo ATR atkūrimą ir baudžiavos pa-
naikinimą.85 Priežasčių tokiam įvairių Lietuvos etninių grupių pasipriešinimui buvo 
nemažai. Pavyzdžiui, caro valdžia nepripažino gudų (baltarusių) kaip savarankiškos 
tautos, todėl stengėsi juos asimiliuoti, atiminėjo unitų bažnytinį turtą ir perduodavo 
jį stačiatikiams, pagaliau už gudų bajorų rodytą ištikimybę senajai valstybei uždraudė 
minėti Gudijos (Baltarusijos) vardą ir šį regioną pavadino Rusijos imperijos Šiaurės 
vakarų kraštu. Totoriai, nors ir naudojosi labiau negu kitos tautinės bendruomenės 
privilegijomis (bent bajorų luomas), kautynėse su rusų kariuomene dalyvavo ištisi 
pulkai su savo vadais (Vaitekūnas, 2006, p. 347, 366). 

Caro valdžia greitai pamatė visai imperijai kylantį pavojų, todėl numalšinus 1831 m. 
sukilimą oficialiai vartoti Lietuvos vardą buvo uždrausta – jį taip pat kaip ir Gudijos pa-
keitė „Šiaurės vakarų kraštas“ arba tiesiog „Vakarų Rusija“, o buvusios LDK žemės oficia-
liai pradėtos traktuoti kaip „nuo seno rusiškos žemės“ (eidintas ir kt., 2013, p. 106, 113). 

1832 m. uždarius Vilniaus universitetą suduotas rimtas smūgis Vilniui kaip euro-
pinio lygio mokslo ir kultūros centrui.86 Didindama savo įtaką buvusios LDK teritori-
joje per XIX a. Rusijos valdžia organizavo rusų kalba laikraščių ir žurnalų leidybą, taip 
siekdama Lietuvos visuomenėje plėsti rusų kalbos vartojimą (http://www.spaudos.lt/
Spauda/Periodines_spaudos_raida.htm). Be to, pradėta platinti rusiškais rašmenimis 
(kirilika) parašytas maldaknyges ir elementorius, esą taip buvo siekiama ištaisyti per 
penkis šimtmečius lietuvių padarytas skriaudas rusų tautybės žmonėms. 

Lygiagrečiai caro valdžia 1864 m. uždraudė lietuvių kalba spaudą lotyniškais raš-
menimis. Lietuviškų leidinių nebuvo leidžiama nei spausdinti, nei platinti, todėl moky-
tis lietuviškai skaityti ir rašyti teko paslapčiomis, kad nepastebėtų carinis represinis ap-
aratas (žandarai, policija) ir administraciniai organai.87 Aptikus leidinių lietuvių kalba, 

85 Lietuvoje sukilimas prasidėjo 1831 m. pavasarį.
86 Šiuo metu Vilniaus universitetas yra europos universitetų Magna Charta signataras, priklauso euro-

pos universitetų aljansui ARQuS, dalyvauja tarptautinėse universitetų asociacijose.
87 Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas truko 40 metų ir galiojo iki 1904 m., kai lietu-

viškai spaudai pradėta taikyti vienodus reikalavimus kaip kitai spaudai. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Bajorai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Valstietis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dvasininkas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Miestietis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baud%C5%BEiava
http://www.spaudos.lt/Spauda/Periodines_spaudos_raida.htm
http://www.spaudos.lt/Spauda/Periodines_spaudos_raida.htm
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kirilica
https://lt.wikipedia.org/wiki/1904
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tai buvo vertinama kaip kontrabanda, už kurią kiekvienas, besidominantis lietuviška 
spauda, rizikavo būti nubaustas. Taip caro valdžia tikėjosi pakeisti krašto kultūrinę 
tapatybę ir tautos mentalitetą.88 

Nors caro vietininkai atkakliai persekiojo, kalino ir trėmė žmones, kaip atsakas 
į carinės valdžios įvedamus draudimus susikūrė tik Lietuvai būdingas knygnešių judė-
jimas.89 Knygnešiai nelegaliai gabeno per sieną Rytų Prūsijoje leistą lietuvišką spaudą, 
kurios platinimu Lietuvos teritorijoje rūpinosi beveik 6 tūkst. knygnešių. Sučiuptus 
ir nuteistus knygnešius dažniausiai tremdavo į Sibirą, sodindavo į kalėjimą nuo 1 iki 
5 metų (Kaluškevičius, Misius, 2004). 

Šiuo laikotarpiu prasidėjo ir etninių lietuvių tautinis kultūrinis sąjūdis. Į Lietuvos 
gyventojų priverstinį rusifikavimą atsakyta spausdintu žodžiu – 1834–1840 m. lenkų 
kalba buvo leidžiamas laikraštis „Kurier Litewski“, turėjęs atskirą priedą rusų kalba 
„Litovskij vestnik“90. Be to, 1862–1863 m. Lietuvoje sukilėlių žodis buvo skleidžiamas 
ir gudų kalba laikraštyje „Mužyckaja prauda“ (http://www.spaudos.lt/Spauda/Perio-
dines_spaudos_raida.htm). 1864 m. sukilėliai lietuvių kalba išleido laikraščio „žinia 
apie Lenkų vainą su Maskoliais“ keletą numerių (Bulotas 1992, p. 23–38).

Numalšinus 1831 m. sukilimą, caro režimas apkaltino Katalikų bažnyčią parama 
sukilėliams, dėl to imtasi uždarinėti nemažai katalikų bažnyčių ir vienuolynų, atimti 
Bažnyčiai priklausančias žemes. 1839 m. likviduojama unitų bažnyčia, unitai buvo 
prievarta grąžinami į Rusų stačiatikių bažnyčios gretas (eidintas ir kt., 2013, p. 106, 
113). Taip 1832–1893 m. buvo uždaryti 46 Katalikų bažnyčiai priklausę vienuolynai, 
o įskaitant ir anksčiau uždarytus jėzuitų bei unitų, iš viso buvusioje LDK teritorijo-
je uždaryta 352 vienuolynai. Visais šiais veiksmais caro valdžia stengėsi sustiprinti 
Rusų stačiatikių bažnyčios pozicijas Lietuvoje, be to, ji įsteigė 100 naujų cerkvių, taip 
siekdama paversti ją įrankiu prasidėjusiame visuomenės rusifikavimo procese (Vaite-
kūnas, 2006, p. 94, cit. pagal Krasauską, 1968, p. 143). Numalšinus visus neramumus, 
caro valdžios sprendimu 1840 m. nustojo galioti Lietuvos Statutas, jo vietoje galutinai 
įvesta Rusijos imperijoje veikusi teisinės tvarkos ir teismų sistema, maži miesteliai 

88 Kaip pastebi Vaitekūnas, „<...> tokias imperinės valdžios pastangas apsprendė noras greičiau surusin-
ti Baltijos tautas, ekonomiškai ir kultūriškai galutinai ir visiems laikams integruoti į Rusijos imperiją“ 
(2006, p. 90). Kita vertus, prie lietuviškos spaudos draudimo atšaukimo prisidėjo tuometinis Kauno 
gubernatorius Piotras Veriovkinas (rus. Пётр Владимирович Верёвкин, 1862–1946). Jis suprato ir pa-
laikė lietuvių tautinį judėjimą, todėl buvo vienas iš tų aukštų valdininkų, patarusių carui atšaukti drau-
dimą. Kaip žinoma, Veriovkinas garsėjo ir mecenato veikla. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Veriov-
kinas po įkalinimo Petrograde 1919 m. atvyko į Kauną ir buvo pakviestas dirbti patarėju į Vidaus reikalų 
ministeriją. Gana greitai išmoko lietuvių kalbą, prenumeravo lietuvišką spaudą (Jazdauskas, 2019). 

89 2004 m. uNeSCo knygnešystę Lietuvoje įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų spau-
dos gabenimo praktiką (https://smp2014is.ugdome.lt/mo/12kl/IS_De_15/teorine_medziaga_3_2.html). 
Knygnešiai dėl ypatingų spaudos gabenimo per sieną slaptumo aplinkybių ją turėjo maskuoti tarp malkų, 
šiene, net numirėlių karstuose ir pan.

90 Pirmasis laikraštis Lietuvoje buvo „Kurier Litewski“ (1760–1763), jo leidimas nutrūko po Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės antrojo padalijimo, tačiau vėliau atgaivintas (http://www.spaudos.lt/Spauda/Perio-
dines_spaudos_raida.htm).
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neteko Lietuvos Statutu garantuotos savivaldos. Caro valdžia panašiai pasielgė ir su 
žydų bendruomene (kahalais), kuri dar iki 1840 m. naudojosi savivaldos teise, vėliau 
žydams buvo uždrausta verstis žemės ūkiu, įvesta sėslumo riba.91 Per visą Rusijos im-
perijos valdymo laikotarpį išimtys buvo daromos tik tiems žydams, kurie keitė savo 
tradicinę religiją į stačiatikybę, taip pat pirmos gildijos pirkliams (Vaitekūnas, 2006, 
p. 332, cit. pagal Gribowski, 1912, p. 40).

Šalia to, iš įvairių Rusijos imperijos teritorijų į Lietuvą buvo keliami valdžios, re-
presinių organų, karininkijos ir dvarininkijos atstovai, net ir paprasti rusai, daugu-
ma jų turėjo paspartinti Lietuvos vietinių gyventojų nutautėjimą. Vaitekūnas pateikia 
tokią XIX a. pabaigos gyventojų demografinę struktūrą: Vilniuje iš 154,5 tūkst. gy-
ventojų atvykėliai iš įvairių Rusijos imperijos vietovių sudarė 52,8 proc., dar daugiau 
rusakalbių apsigyveno Kaune: iš 70,9 tūkst. atvykėlių buvo 63,1 proc. (2006, p. 87). 
Gyventojų nutautėjimo procesas Lietuvoje truko iki pat Pirmojo pasaulinio karo – 
1911 m. Kaune iš 100 tūkst. gyventojų lietuvių buvo mažiau kaip 7 proc., rusų ir len-
kų – 26 ir 23 proc., daugiausia gyveno žydų – per 35 proc. (Jazdauskas, 2019).

1861 m., Rusijoje paskelbus baudžiavos panaikinimą, Lietuvoje iš baudžiavinės 
priklausomybės imti paleisti valstiečiai, ir šis visuomenės sluoksnis tapo sąlyginai lais-
vais žmonėmis. Be to, XIX a. antra pusė pažymėta pramonės, komunikacijos tinklo ir 
kitų verslų radimusi, o tai paskatino valstiečių persikėlimą iš kaimo vietovių į miestus. 
Todėl valstiečiams pradėjus keltis į miestus, juose atsirado lietuviams tradiciškai bū-
dingų kultūrinio gyvenimo židinių. Šiam procesui padėjo mokslo ir mokymo centrų 
lietuvių kalba radimasis – rimta paspirtis miestuose naujos kartos išsilavinusių lie-
tuvių luomui formuotis bei pradėti skintis kelią lietuvių kalbos plėtimuisi įvairiose 
gyvenimo srityse.

Taigi baudžiavos panaikinimas Rusijos imperijoje sudarė sąlygas ir Lietuvos vi-
suomenės transformacijai – į politinio gyvenimo avansceną išėjo valstietiškų šaknų 
turinti tautinė inteligentija. Pavyzdžiui, kilusiam iš pasiturinčių ūkininkų gydytojui ir 
mokslininkui Jonui Basanavičiui (1851–1927) redaguojant, Rytų Prūsijoje (Ragainė-
je ir Tilžėje) lietuvių kalba buvo leidžiamas pirmasis profesionalus mėnesinis visuo-
meninis politinis ir literatūros žurnalas „Aušra“ („Auszra“, 1883–1886), pagrindinį 
dėmesį skyręs Lietuvos istorijai. žurnalas buvo skirtas caro valdomos Lietuvos dalies 
skaitytojams ir tiems Rusijos miestams, kuriuose gyveno lietuviai inteligentai. Leidi-
nyje bendradarbiavo daugiau kaip 70 autorių, jo tiražas siekdavo 1 tūkst. egzempliorių 
(Bulotas, 1992, p. 23–38). 

Deja, dėl prasidėjusios lietuvių idėjinės diferenciacijos ir konservatyvių Bažny-
čios hierarchų pasipriešinimo leidinio „Aušra“ laisvamaniškai pozicijai bei finan-
sinių sunkumų 1886 m. mėnraštis nustojo eiti, tačiau nuo 1889 m. pradėtas leisti 
publicisto Vinco Kudirkos (1858–1899) redaguotas žurnalas „Varpas“ (1889–1905), 
sutelkęs lietuvius inteligentus. žurnalas, propagavęs liberalios demokratijos idėjas, 

91 Tiesa, jau 1794 m. rusų kariuomenei okupavus Vilnių, surengtas žiaurus žydų pogromas, išgrobtas jų 
turtas, sudeginti treji maldos namai, žuvo šimtai žmonių (Vaitekūnas, 2006, p. 330).

https://lt.wikipedia.org/wiki/1858
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aptarė valstybės santvarkos klausimus, kritikavo caro režimą ir jo vykdomą kultūros 
politiką, rūpinosi bendrinės literatūrinės lietuvių kalbos formavimu. Nuo 1890 m. 
varpininkai leido kaimui skirtą laikraštį „ūkininkas“ (1890–1905), o 1901–1903 m. – 
laikraštį „Naujienos“. 

1904 m. Vilniuje pasirodė pirmasis lietuviškas liberalus dienraštis „Vilniaus ži-
nios“, jis ėjo iki 1909 m. Iš viso 1865–1904 m. įvairiu laiku Lietuvoje buvo leidžiama 
apie 130 lietuviškų periodinių leidinių lietuvių, lenkų, rusų, gudų ir žydų kalbomis. 
Svarbiausias lietuviškos spaudos leidimo centras iki Pirmojo pasaulinio karo buvo 
Vilnius. 1912 m. Vilniuje ėjo 23 lietuviški periodiniai leidiniai (http://www.spaudos.
lt/Spauda/Periodines_spaudos_raida.htm; Bulotas, 1992, p. 23–38).

Kita vertus, Baranauskas pažymi: „Lietuviškai kalbančios Lietuvos iškilimas 
lenkams ir sulenkėjusiai Lietuvos bajorijos daliai buvo nemaloni staigmena. Lietu-
viškos spaudos leidimas sustiprino nepasitikėjimą lenkų kalbą atmetančiais lietu-
viais, aplenkėjusiuose Lietuvos regionuose prasidėjo kova dėl lietuviškų ar lenkiškų 
pamaldų, kartais virsdavusi muštynėmis bažnyčiose. Lenkiškos Lietuvos šalininkai 
nenorėjo taip lengvai pasiduoti, nors didžiojoje etninės Lietuvos dalyje nebeturėjo 
jokių galimybių dominuoti. Abiejų tautų unijos idėja tuo metu jau galutinai mirė 
ir daugelio pragmatiškai mąstančių sulenkėjusių lietuvių galvose. Atėjo laikas pa-
sirinkti tautybę  – lenkų, lietuvių, o baltarusiškose ar paribio teritorijose – dar ir 
baltarusių“ (Baranauskas, 2012). Dėl to geriausių lietuvių protų puoselėjama mo-
derniosios Lietuvos samprata susidūrė su didžiule problema – etninės Lietuvos pie-
trytinėje dalyje XX a. pradžioje lietuvių kalba buvo užleidusi vietą lenkų ir baltaru-
sių (žmonių vadinamoms „tuteišių“) kalboms. Tiesa, nutautėjusioje Lietuvos dalyje 
kai kurie bajorai vis dar vadinosi „litvinais“ arba „senalietuviais“, tačiau dauguma jų 
vis labiau integravosi į lenkų tautą, o Lietuvą laikė Lenkijos dalimi (eidintas ir kt., 
2013, p. 16).

Lietuvai žengiant į XX a., miestuose gyveno tik apie 15 proc. žmonių: Vilniuje – 
162,5 tūkst., Kaune – 71 tūkst., iš jų apie pusę gyventojų sudarė žydai (žukauskie-
nė, 2014, p. 201), Šiauliuose – 16 tūkst. ir Panevėžyje – 15 tūkst. (Rubavičius, 2013, 
p. 113). Nors mažesniuose miestuose lietuviai tuo metu jau sudarė 66,4 proc., aps-
kritai miestuose lietuvių dalis viršijo 57 proc. (ten pat, p. 116). Kad ir kaip būtų, šis 
laikotarpis vertintinas kaip perėjimas iš kaimo bendruomenių, kuriose vyravo uždaro 
tipo kultūrinė raiška, į miesto atviresnio tipo kultūrą, kuriai būdinga tautinės kultūros 
vystymasis daugiakultūriškumo pagrindu.

Apibendrinant daugiakultūrę aplinką Lietuvai tapus Rusijos imperijos dalimi pa-
žymėtina, kad prasidėjo intensyvus visuomenės rusifikavimo procesas, kuris apėmė 
lietuviškos spaudos draudimą ir net buvo panaikintas Lietuvos vardas. Šis procesas 
paveikė ir gyventojų tikėjimo laisvę, masiškai buvo uždaromos katalikų ir kitų konfe-
sijų bažnyčios bei vienuolynai. Savivaldos teisių neteko buvusios LDK miestai ir mies-
teliai, didelių savo veiklos apribojimų patyrė žydų ir kitos tautinės bendrijos. Tačiau 
caro valdžiai nepavyko galutinai pakeisti krašto kultūrinės tapatybės ir tautos men-
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http://www.spaudos.lt/Spauda/Periodines_spaudos_raida.htm


MuLTIKuLTūRIŠKuMo PLėTRA ISToRIJoS KoNTeKSTe 73

taliteto. Panaikinus baudžiavą įvyko visuomenės transformacija, į politinį gyvenimą 
įsitraukusi iš valstiečių kilusi tautinė inteligentija pradėjo publikuoti leidinius lietuvių 
kalba, propaguodama liberalios demokratijos idėjas ir kritikuodama caro režimą.

1.3.4. Lietuvos įvairių kultūrų raiška tarpukario laikotarpiu (1918–1940)

XX a. antrame dešimtmetyje (1914 07 28–1918 11 11) vykęs pirmasis pasaulinis 
karas ir jo baigtis iš esmės pakeitė geopolitinę situaciją europoje, o tai sudarė palan-
kias sąlygas lietuviams iš naujo rūpintis gaivinti 1795 m. prarastą savarankiškumą. 
1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusioje lietuvių konferencijoje nuspręsta pradėti 
tiesiogiai nagrinėti Lietuvos valstybinio savarankiškumo paskelbimo klausimus. Jau 
rengiant konferenciją buvo atsižvelgiama, kad joje dalyvautų visų luomų, srovių ir 
partijų atstovai, tačiau dalyvauti konferencijoje galėjo tik lietuviai ar save priskiriantys 
prie lietuvių. Vienas pagrindinių konferencijoje sprendžiamų klausimų buvo užtikrin-
ti kultūrines teises visoms atkurtoje valstybėje gyvenančioms tautinėms mažumoms. 

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje priėmus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą92 Lie-
tuvos valdžia nuo pat savo darbo pradžios susidūrė su sunkiais iššūkiais, pirmiausia 
spręsdama valstybės institucijų suformavimo, žemės ūkio reformavimo ir kitų ekono-
minės veiklos formų atkūrimo klausimus. Be to, reikėjo išsiaiškinti, kiek yra gyven-
tojų ir kokia jų demografinė, socialinė bei tautinė struktūrą, koks visuomenės raštin-
gumas, kaip užtikrinti šalies teritorinį vientisumą, užmegzti tarptautinius santykius ir 
daugumą kitų dalykų. 1918 m. lapkričio 2 d. buvo priimta Lietuvos Valstybės Laiki-
noji Konstitucija, parengta Vakarų šalių pavyzdžiu. Konstitucijos 22 straipsnyje nuro-
doma: „Visi Valstybės piliečiai, vis tiek kurios būtų lyties, tautybės, tikybos, luomo, yra 
lygūs prieš įstatymus, luomų privilegijų nėra.“ Kita vertus, nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo pradiniame etape ir visą tarpukario laikotarpį lietuvių bei tautinių mažumų 
padėtis buvo paženklinta ne vien atgaivinamu LDK istoriniu ir kultūriniu paveldu, 
bet ir Rusijos imperijos per 120 metų (1795–1914) šeimininkavimu, taip pat Pirmojo 
pasaulinio karo (1914–1918) pasekmėmis. Nors Lietuvoje kelis šimtmečius gyveno 
įvairių etnosų žmonės, ilgainiui LDK valdžios institucijose susiformavo palankios 
sąlygos lenkų kalbos vartojimui, dėl to XIX a. pradžioje miestuose vyravo lenkiškai 
kalbantys gyventojai (Kiaupa, 2007, p. 38). Prievartinėmis priemonėmis įsitvirtinus 
caro valdžiai, XIX–XX a. sandūroje visose gyvenimo srityse plačiai buvo vartojama 
rusų kalba.

Lietuvos etnografinėse teritorijose gyvenę kaimo žmonės išsaugojo lietuvių kalbą, 
todėl šie Lietuvos gyventojai tradiciškai buvo orientuoti į vadinamąją kaimo kultū-
rą, turinčią liaudiško mentaliteto bruožų. Lietuvių kalbos vartojimas kaimo žmonių 
kasdieniame gyvenime padėjo išlaikyti per šimtmečius susiformavusias tautos tra-
dicijas. Vis dėlto kaimo bendruomenių orientavimasis vien į savo vietovės ar net ir 

92 Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas lietuvių kalba su signatarų parašais ras-
tas 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve Berlyne. 
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regiono tautiškumo išraiškas bylojo apie rimtas kultūrinio uždarumo problemas, o tai 
sunkindavo bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotę su kitomis Lietuvos etninėmis 
grupėmis. Vytautas Rubavičius, vertindamas to laikotarpio Lietuvos visuomenę, pa-
žymi, kad „<...> lietuvių tauta niekaip negalėjo būti visavertė su spauda ir kultūros 
renginių sklaida susijusių civilizacinių gėrybių vartotoja“ (2014, p. 47). Siekiant išbris-
ti iš susidariusios padėties, jau nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėtas 
problemas, kaip vienas iš pagrindinių valstybėje spręstinų uždavinių, kėlė tautiškai 
nusiteikusi šviesuomenė, valdžiai siūlydama įsteigti lietuvišką universitetą, orientuotą 
į europoje vyravusias demokratines vertybes, ir valstybėje sukurti aukštojo mokslo 
tinklą. Tuo pagrindu pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvos universitetas savo 
darbą pradėjo 1922 m. kovo 24 d. Kaune.93

1922 m. rugpjūčio 1 d. priėmus nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją, papil-
domas dėmesys buvo skirtas tautinių mažumų specifinėms teisėms užtikrinti. 73 str. 
nurodė, kad tautinėms mažumoms, pagal galiojančius įstatymus, suteikiama teisė 
„autonomiškai tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus – liaudies švietimą, labdarybę, 
savitarpinę pagalbą – ir šiems reikalams vesti nurodyta įstatyme tvarka rinkti ats-
tovaujamus organus“, o Konstitucijos 74 str. leido naudotis valstybės ir savivaldybių 
skiriama parama švietimo ir labdaros reikalams. Tuo pagrindu Lietuvos universitete 
buvo įsteigta Semitologijos katedra, kurioje buvo dėstoma jidiš ir hebrajų kalbomis. 
Katedra greitai tapo kultūros židiniu įvairioms žydų organizacijoms, išplėtojo plačią 
knygų ir periodinės spaudos leidybinę veiklą. Be to, remiantis 1922 m. Konstitucijos 
6 str., šalia valstybinės lietuvių kalbos, įstatymu buvo įteisintas vietinių kalbų vartoji-
mas. Tuo metu vyriausybėje dirbo žydų ir gudų reikalų ministrai (be portfelių). Tar-
pukariu įvairių etninių grupių atstovai buvo įtraukiami ir į valstybės valdymą, pvz., 
žydai su savo atskira frakcija (nuo 3 iki 7 narių) arba eidami į koaliciją su kitomis 
partinėmis grupėmis, pvz., lenkais dalyvavo Lietuvos seimo darbe. Panaši situacija 
buvo ir savivaldoje, pvz., tuometės sostinės Kauno miesto taryboje ilgą laiką žydai 
sudarydavo nuo 22 iki beveik 33 proc. viso deputatų korpuso (urbaitytė, 2007).

1929 m. Lietuvoje (be Vilniaus krašto, kuris to metu priklausė Lenkijai) buvo 
leidžiami 165 laikraščiai ir žurnalai, įskaitant ir tęstinius mokslinius, statistinius 
leidinius, įvairius biuletenius. Jie buvo leidžiami taip pat ir kitomis kalbomis (greta 
136 lietuviškų, vokiečių – 13; lenkų – 6; rusų – 3; žydų – 6; esperanto – 1). 1930 m. 
padaugėjus lietuviškų laikraščių, iš viso periodinių leidinių buvo 172 (Bulotas, 1992, 
p. 23–38).

Konstitucijos suteiktomis teisėmis beveik du dešimtmečius nevaržomai naudojosi 
įvairios tautinės grupės. Didžiausia tautinė mažuma tarpukario Lietuvoje buvo žydai, 
todėl vien laikinojoje sostinėje veikė žydų kultūros centras, 6 gimnazijos dėstomąja 
hebrajų arba jidiš kalba (tarp jų viena lietuvių dėstomąja kalba), pradinės mokyklos, 
vaikų namai ir darželiai, labdaros, sveikatos apsaugos organizacijos, žydų bankas, ko-

93 Minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universi-
tetui 1930 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto (VDu) vardas.
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operacijos sąjunga, gimnastikos ir sporto sąjungos „Makabi“ stadionas, aktyviai veikė 
rabinų sąjunga, vyko kahalų atstovų susirinkimai ir kt. Tarpukaris žydų bendruo-
menei tapo aktyvaus religinio gyvenimo tarpsniu – įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
mažose gyvenvietėse tuo metu veikė arti 50 sinagogų. užmegzti glaudūs ryšiai su ki-
tose valstybėse gyvenančiais tautiečiais, tarp jų buvo nemažai žymių asmenybių. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo Kaune buvo vienas žydų laikraštis, leidžiamas rusų kalba, 
o 1918–1940 m. Kaune jų jau buvo 6. Ketvirtame dešimtmetyje vien Kaune buvo lei-
džiami keturi dienraščiai jidiš kalba, pvz., „Jdi Di Idiše Štime“ („žydų balsas“, 1918–
1940), „folksblat“ („Liaudies laikraštis“, 1929–1940) ir kt., be to, kai kurie turėjo dar 
atskirus vakarinius leidinius. Be minėtų dienraščių, jidiš kalba buvo leidžiami įvairūs 
savaitraščiai ir mėnraščiai, skirti šeimai, laisvalaikiui ir kt.

Tarpukario Kauno jaunosios žydų kartos atstovai, tokie kaip dailininkas ir skulpto-
rius Neemija Arbitblatas94, filosofas emmanuelis Levinas95 bei poetė Lėja Goldberg96, 
tapo pripažintais autoritetais daugelyje valstybių. Nedideliame Lietuvos miestelyje 
utenoje 1921 m. gimė žymus kardiologas Boruchas Lacas (Bernard Lown), kuris dar 
prieš karą su tėvais pasitraukė į JAV, 1985 m. tapo Nobelio taikos premijos laureatu ir 
garsėjo kaip vienas iš judėjimo „Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą“ lyderių ir 
daugelio kitų tarptautinių organizacijų narys (Bernard Lown, 2019). 

Lietuvos žydus tiriančios Jurgitos Verbickienės pastebėjimu, tarpukariu „žydų 
bendruomenei pačiai labiau rūpėjo parodyti save kaip naudingus Lietuvos visuomenei, 
kaip ilgą laiką čia gyvenančius ir kaip siejančius savo ateitį su Lietuva“ (Istorijos de-
tektyvai: kada Lietuvoje buvo siekta žydus padaryti laimingus, 2014 m. rugsėjo 25 d.).

Kaune gyvenę rusai (dauguma jų – sentikiai) taip pat kūrė savo labdaros, kultūros 
ir švietimo draugijas, turėjo pradines mokyklas ir privačią gimnaziją. Taip pat į Kau-
no ir visos valstybės klestėjimą reikšmingą indėlį įnešė iš Sovietų Rusijos emigravu-
sieji į Lietuvą rusų inteligentijos garsūs atstovai, tokie kaip filosofas, Kauno univer-
siteto profesorius Levas Karsavinas97, iš Lietuvos bajorų kilęs istorikas Ivanas Lappo, 
tapytojas Mstislavas Dobužinskis, pedagogas Aleksandras Timinskis ir kt., kurie po 

94 Arbitblatas, pasaulyje žinomas kaip puikus portretistas, visą gyvenimą prisistatydavęs lietuviu, kūręs 
vienoje studijoje su Pablo’u Picasso’u ir Henri Matisse’u. 1932 m. Arbitblatas Kaune įsteigė pirmąją 
visose Baltijos valstybėse privačią meno galeriją. Arbitblato kūrinių galima pamatyti Paryžiaus ir Niu-
jorko moderniojo meno muziejuose, taip pat Lozanos, Tel Avivo, Jeruzalės, kitų pasaulio miestų mu-
ziejuose (Meškauskaitė, 2013. (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-28-neemijos-arbitblato-
pedsakais-kaune/109309)).

95 Levinas pripažinimo sulaukė 1961 m. išleidęs knygą „Totalybė ir begalybė“, 1976 m. tapo Sorbonos uni-
versiteto garbės profesoriumi (http://www.filosofija.info/ar-zinai/emmanueelis-levinas/?cn-reloaded=1).

96 Goldberg, šalia daugelio literatūros premijų, 1970 m. taip pat buvo apdovanota vienu garbingiausių 
Izraelio valstybės apdovanojimų – Izraelio premija, pripažįstant ją žydų literatūros klasike.

97 Karsavinas už savo priešiškumą bolševizmui 1922 m. vasarą kartu su kitais Rusijos intelektualais buvo 
ištremtas iš Sovietų Rusijos be teisės sugrįžti. Į Lietuvą atvyko 1927 m. 1940–1949 m. gyveno Vilniuje, 
ilgą laiką buvo Vilniaus universiteto profesorius. Viešai pasisakydavo prieš stalinizmą. 1949 m. sovieti-
nio saugumo suimtas, nuo 1950 m. kalintas Abezės lageryje (Komija, Rusija), kur 1952 m. liepos 20 d. 
mirė (Lazauskaitė, 2012; 2017).

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-28-neemijos-arbitblato-pedsakais-kaune/109309
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-28-neemijos-arbitblato-pedsakais-kaune/109309
http://www.filosofija.info/ar-zinai/emmanueelis-levinas/?cn-reloaded=1
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emigracijos iš Sovietų Rusijos savo gyvenimą susiejo su Lietuva (https://www.vle.lt/
Straipsnis/Ivan-Lappo-25503). Dauguma to meto žinomų kitataučių už nuopelnus 
Lietuvai buvo pagerbti aukštais valstybės apdovanojimais.

Vis dėlto tenka pripažinti, kad nors atsikūrusiai valstybei aktualus buvo tautinių 
bendrijų vaidmuo ir ta kryptimi žengti svarbūs žingsniai jų istoriniam ir kultūriniam 
paveldui išsaugoti, ne visoms tautinėms bendrijoms buvo skiriamas vienodas dėme-
sys. Pavyzdžiui, Akvilė Naudžiūnienė (2014, p. 88) pateikia informaciją, kad to lai-
kotarpio 26-iuose istorijos, geografijos ir krašto pažinimo vadovėliuose gausesnėms 
tautinėms bendrijoms (žydams, lenkams, rusams) dėmesys buvo skiriamas nepaly-
ginti didesnis negu negausioms ir dažnai neturtingoms tautinėms grupėms (pvz., 
karaimams). Autorė taip pat pristato, kiek kartų šiuose vadovėliuose buvo minimos 
tautinės bendrijos: pvz., žydai paminėti 15 kartų, lenkai – 14, vokiečiai ir totoriai – po 
13, gudai ir rusai – po 12, o karaimai – tik 2 kartus (Naudžiūnienė, 2014, p. 89). Prie-
žasčių tam galėjo būti įvairių, tačiau analizuojant tarpukario stereotipus, vyravusius 
lietuviškojoje visuomenės dalyje, galima matyti, kad daugumai lietuvių „žydas orien-
tuotas į pinigus, lenkas – į Lietuvos pasisavinimą, rusas – nekultūringas, vokietis – 
arogantiškas“ (ten pat, 2014, p. 93).98 

Kita vertus, literatūros šaltiniuose galima aptikti ir kitokią apie Lietuvos kitatau-
čius pateiktą nuomonę, pvz., 1938 m. geografijos vadovėlyje sakoma, kad „kitų tautų 
žmonės yra apsipratę drauge gyventi, dauguma pramokę lietuviškai, suaugę su Lie-
tuva“ (ten pat, 2014, p. 93, cit. pagal Šinkūną, 1938, p. 33), arba „rusai atviro būdo, 
jautrūs ir nuoširdūs“ (ten pat, p. 97, cit. pagal Baronienę, 1937, p. 83), arba lenkai yra 
„gyvo proto ir linksmo būdo“ (ten pat, p. 82). Štai kaip tą laikmetį vertina karaimai: 
„<...> karaimai per 6 šimtmečius Lietuvoje sugebėjo išsaugoti savo gimtąją kalbą, pri-
klausančią tiurkų kalbų šeimai, o Trakų bendruomenė tarpukariu buvo labai gyvybin-
ga: karaimų kalba skambėjo kiekvienuose namuose, gatvėje ir kenesoje, karaimų šven-
tovėje, veikė karaimų kalbos mokykla, vyko mėgėjų teatro vaidinimai“ (Kobeckaitė, 
2014, p. 155). Dar galima pažymėti, kad iki 1940 m. Panevėžyje gyveno 150 karaimų, 
jie plėtojo kultūrinę veiklą: rengė spektaklius, leido žurnalą „onarmach“ („Pažanga“). 
Panevėžyje karaimų kultūros centre stovėjo kenesa, kurios rekonstrukcijai finansinę 
paramą skyrė tuometė vyriausybė (Karaimų šventovės Lietuvoje, 2010). 

Panašiai tą laikotarpį vertina ir totoriai. Nors pagal Konstituciją vestuvinėms apei-
goms totoriai galėjo rinktis ir civilines procedūras, ir religines santuokos apeigas, lai-
kydamiesi savo tradicijų, jie dažnai jas jungdavo su vietinių gyventojų krikščioniškais 
papročiais (Lukoševičiūtė, 2014, p. 181, cit. pagal Kručinskį). Tarpukariu Lietuvos 
totorių bendruomenė jungė 3 musulmonų parapijas, Kaune 1930 m. buvo pastatyta 
nauja mečetė. 

Tarpukariu savo gyvenimo ypatumais pasižymėjo romų bendruomenė. Nors vals-
tybių sienos galiojo ir romams, jau nuo žilos senovės į istoriją romai įėjo kaip klajojan-

98 Naudžiūnienė mano, kad „tarpukario vadovėliuose egzistuojantys stereotipai būdingi ir šiandienai“ 
(2014, p. 93).

https://www.vle.lt/Straipsnis/Ivan-Lappo-25503
https://www.vle.lt/Straipsnis/Ivan-Lappo-25503
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ti tauta. Neturėdami savo valstybės sienų, dauguma romų nuolat judėjo kur panorėję. 
Tarpukariu Lietuvos teritorijoje klajoję romai turėjo lietuviškus pasus.

1923 m. pirmojo gyventojų surašymo duomenimis, atsikūrusioje valstybėje gy-
veno apie 2,03 mln. žmonių, iš jų lietuviai sudarė 83,9 proc., žydų gyveno 7,6 proc., 
lenkų – 3,2 proc., rusų – 2,5 proc., vokiečių – 1,4 proc., latvių – 0,7 proc., tačiau 
tautinė sudėtis tarp miestų gyventojų buvo iš esmės kitokia. Pavyzdžiui, laikinojo-
je Lietuvos sostinėje Kaune iš 92,5 tūkst. gyventojų lietuvių bendruomenę sudarė 
54,5 tūkst. (58,9 proc.), žydų – 25 tūkst. (27 proc.), kitų tautybių (lenkų, vokiečių, rusų 
ir kt.) – 13 tūkst. (14,1 proc.). Surašymo metu santykinai lietuviškiausias miestas buvo 
Šiauliai, jame iš 21 tūkst. gyventojų lietuviai sudarė apie 15 tūkst. (71,4 proc.), žydų 
bendruomenė: 5,5 tūkst., arba kas ketvirtas miesto gyventojas, Panevėžyje iš 19 tūkst. 
gyventojų lietuvių buvo truputį daugiau negu 10 tūkst. (52,6 proc.), gausi buvo ir žydų 
bendruomenė – beveik 7 tūkst., arba 36,8 proc. miesto gyventojų (Lietuvos gyvento-
jai, 1926). Deja, dauguma miestų neturėjo miestams kryptingai formuotis pagrindi-
nio akcento – išplėtotos pramonės, todėl kaimo gyventojai nebuvo skatinami keltis 
į miestus. Kai kurie autoriai pažymi, kad trečio dešimtmečio pradžioje valstiečiai Lie-
tuvoje dėl „mažo darbštumo“ pasilieka žemės ūkyje, „<...> nes iš seno įpratę mažu kuo 
pasitenkinti, ir dar dėlto, kad savuose miestuose darbo neužtenka <...>“ (Vaitekūnas, 
2006, p. 136, cit. pagal Pakštą, 1991, p. 42).

Tai, kad gyventojų tautinė struktūra miestuose buvo tokia, nemažą reikšmę turėjo 
ir prastas lietuvių raštingumas, pvz., iš vyresnių nei 10 m. gyventojų kas trečias buvo 
mažaraštis ar net visai neraštingas (ten pat), o tai menkai skatino kaimo žmones keisti 
savo gyvenamąją vietą, persikelti į miestus ir siekti ten įgyti naujų profesinių įgūdžių 
bei platesnę socialinę patirtį.

Mažas raštingumas ir noras likti savo žemės ūkyje (1939 m. Lietuvos žemės ūkyje 
dirbo net 77 proc. visų dirbančiųjų (ten pat, 2006, p. 130)) lėmė, kad Lietuva ilgą laiką 
turėjo būti tipiškai agrarinis kraštas ir menkai urbanizuota valstybė. Pirmojo surašy-
mo duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojų lietuviško dėmens kaip valstybės titulinės 
tautinės bendrijos plėtra vyko gana chaotiškai, net problemiškai, todėl žmonių švieti-
mas turėjo tapti prioritetiniu valstybės politikos uždaviniu. Rubavičiaus pastebėjimu, 
„Lietuvai buvo svarbu įtvirtinti visuotinį raštingumą“ (2013, p. 117).

Tuometis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona (1874–1944) knygoje „A. Sme-
tonos pasakyta parašyta“ aiškiai apibrėžė valstybės poziciją, kad Lietuvoje „tauti-
nės mažumos ne svetimšaliai, o savi piliečiai, ne svetimtaučiai, o kitataučiai“ (1992, 
p. 329), taip įtvirtindamas valstybėje per šimtmečius susiformavusią įvairiakultūrinio 
paveldo svarbią nuostatą, kad visi Lietuvos žmonės nors ir kitokie, bet savi. Toks 
kitoniškumas tarpukariu reiškėsi per Lietuvos tautinių bendrijų gimtosios kalbos 
vartojimą ir kultūrinio tapatumo puoselėjimą. Tiesa, 1939 m. spalio 10 d. atgavus 
Vilniaus kraštą, Lietuvos visuomenėje galima buvo išgirsti ir kitokią nuomonę apie 
šiame krašte gyvenančius lenkus. Pavyzdžiui, ministras pirmininkas Antanas Mer-
kys, atkartodamas spaudoje jau 1939 m. metų pabaigoje pasirodžiusius atsišaukimus, 
kad lenkai turi važiuoti ten, iš kur atvyko, taip pat pritarė panašioms idėjoms, nes, 
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jo manymu, Vilniaus krašto lenkai yra „atėjūnai“, todėl nei su Lietuvos žeme, nei su 
Lietuvos tauta „neturi ir negali turėti nieko bendro“ (Pocevičius, 2018, p. 31–32). Dėl 
to dar iki Sovietų Sąjungos 1940 m birželio 14 d. invazijos į Lietuvą 5,2 tūkst. Vilniaus 
krašto lenkų, o su jais ir žydų buvo perkelta į kitas Lietuvos vietoves (ten pat). Kita 
vertus, Lietuvoje gyvenančių kitataučių perkėlimas į kitą gyvenamąją vietovę buvo tik 
pavienis epizodas tuometės valstybės istorijoje.

Kaip matome, tarpukario laikotarpis Lietuvos valstybės politikoje gali būti pa-
grįstai vertinamas akivaizdžiais įvairioms nacionalinėms kultūroms atstovaujančios 
visuomenės, kurioje tautinės bendrijos aktyviai dalyvauja šalies gyvenime, požymiais. 
Apskritai retrospektyviai apžvelgiant tautinių bendrijų šimtmečius trunkantį bendro 
sugyvenimo su lietuviais laikotarpį, darytina tik viena išvada – per šį periodą buvo 
„išlydytas“ daugiakultūris „lietuvio“ vaizdinys, nuspalvintas tautinių bendrijų „spal-
vomis“, tarp jų galimybė nevaržomai vartoti savo kalbą ir laikytis tautinių papročių, 
rengti tautinius poreikius atitinkančias edukacines programas ir pan. Tuometė Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija kitataučiams garantavo plačias politines ir pilietines 
laisves bei teises, o pačios tautinės bendruomenės teisėtai priskirtinos prie Lietuvos 
tradicinių tautinių bendruomenių.

Nuo XX a. ketvirto dešimtmečio pabaigos Lietuvos raida paženklinta nestabilumo 
nuotaikomis visuomenėje. Lietuvos žmonėms skaudus buvo 1939 m. pavasarį Vokie-
tijos įvykdytas Klaipėdos krašto užgrobimas, Sovietų Sąjungos 1940 m. birželio 14 d. 
įvykdyta šalies okupacija, Antrojo pasaulinio karo, kurį lydėjo nacių okupacija ir žydų 
bendruomenės beveik visiškas sunaikinimas, laikotarpis, taip pat pokariniai įvykiai, 
atnešę naują sovietų okupaciją. Visos patirtos gyvenimo permainos 50-čiai metų rim-
tai sutrukdė įgyvendinti galimybes šaliai vystytis savarankiškai ir kryptingai plėtoti 
visuomenės daugiakultūriškumą. 

1.3.5. Lietuvos daugiakultūrio paveldo naikinimas fašistinės Vokietijos 
(1941–1944) ir sovietinio „internacionalizmo“ (1940–1941, 1944–1990) 
laikotarpiu

XX a. Lietuvai net tris kartus per penkiasdešimt metų (1940–1941, 1941–1944 ir 
1944–1990) visose gyvenimo srityse teko patirti komunistinės SSRS ir nacistinės Vo-
kietijos totalitarinių režimų primestus išbandymus. Tuo laikotarpiu buvo griaunama 
nepriklausomybės metais sukurta ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo sis-
tema, „moksliškai pagrįstai“ naikinamas žmogaus etninis ir religinis tapatumas, visuo-
menė buvo verčiama pamiršti Lietuvos valstybės istorinį kelią. Šiandien sunku rasti 
aiškų atsakymą į retorinį klausimą „kas būtų?“, jei Lietuvai nebūtų tekę patirti šių oku-
pacinių režimų dešimtmečius trukusių eksperimentų su visuomenės moralės normo-
mis, atskiro žmogaus lojalumu, jo drąsa ir savigarba, net fiziniais išbandymais, tačiau 
netolimos praeities faktai leidžia labiau suvokti, kur esame ir ko galima tikėtis ateityje.

1938–1939 m. nacistinė Vokietija, propaguodama antisemitines ir šovinistines 
idėjas dėl didžiojo Reicho sienų atkūrimo, paskatino nemažą dalį Klaipėdos krašto 
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vokiečių kilmės gyventojų pasiduoti nacistinėms nuotaikoms ir imti garbinti nacių 
brukamą ideologiją, tuo pat metu buvo vykdytas vietinių lietuvių, žydų, baltarusių, 
rusų, romų ir kitų tautybių žmonių moralinis menkinimas (Vaitekūnas, 2006, p. 137–
138, 358 ir kt.). Lietuvos visuomenė į nacistinę propagandą reagavo skirtingai, ir tai 
tapo viena iš priežasčių jau 1939 m. kovo 22 d. Vokietijos kariniams daliniams įžy-
giuoti į Lietuvą ir okupuoti esą jai istoriškai priklausantį Klaipėdos kraštą. Pradėtos 
uždaryti kultūros ir spaudos draugijos, mokyklos, žmonės imti persekioti atsižvel-
giant į jų rasinę priklausomybę. Klaipėdos krašto gyventojams buvo įvedami papil-
domi mokesčiai, atsirado darbo prievolė (Vaitekūnas, 2006, p. 147). Pagal nacistinę 
doktriną užgrobtose teritorijose palankiai nusiteikę vokiečių režimui gyventojai turė-
jo būti asimiliuojami, kiti – padedant vietiniams kolaborantams – fiziškai naikinami.

fašistinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu (1941–1944) daugiausia nukentėjo 
Lietuvos žydų bendruomenė. Jau pirmosiomis okupacijos dienomis naciai ir jiems 
talkinę vietiniai kolaborantai99 suorganizavo negailestingus pogromus ir žudynes 
Kaune ir Gargžduose. žydams buvo įsakyta nešioti skiriamuosius ženklus – „Do-
vydo žvaigždę“, pradėta naikinti gyvenamuosius namus ir sinagogas, plačiu mastu 
vykdytas žydams priklausančio turto nusavinimas. Jau nuo 1941 m. liepos vidurio 
prasidėjo masiniai žydų areštai ir šaudymai visoje Lietuvos teritorijoje, daugiau nei 
200 vietovių. 1941 m. rudeni mažesniuose Lietuvos vietovėse žydų jau nebeliko, o 
Vilniaus, Kauno ir Šiaulių žydams liepta persikelti ir nuolat būti uždaro tipo miestų 
rajonuose, vadinamuosiuose getuose. Iš Lietuvos žmonių atminties buvo ištrinamas 
turtingas žydų kultūrinis paveldas.100 Iki Antrojo  pasaulinio karo Lietuvoje gyvenu-
sių apie 215 tūkst. žydų ir sudariusių per 7 proc. visų šalies gyventojų, baigiantis ka-
rui, gyvų liko tik apie 25 tūkst. (Vaitekūnas, 2006, p. 148). Lietuvos kultūros istorikės 
Violetos Davoliūtės teigimu, viso to pasekmė – „žydų bendruomenė – tokia, kokia ji 
buvo iki Antrojo pasaulinio karo, t. y. su aiškiai matoma savo kultūrinio, socialinio, 
politinio gyvenimo įvairove – jau neegzistavo. Tam tikra prasme galima sakyti, kad 
žydai išnyko iš viešosios erdvės <....>“ (žydų atmintis, susitepimo baimė ir trintukas 
gynybai, 2017).101 Kita vertus, nepamirštant istorinės tiesos, būtina pažymėti, kad 

99 Iš vietinių kolaborantų buvo suformuoti lietuvių policijos batalionai ir, kaip pažymi Venclova, su na-
ciais kolaboravę lietuviai padarė „istorinį gestą“, atšaukdami Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 
suteiktas privilegijas žydams (2018, p. 166).

100 Pavyzdžiui, Vilniuje nuo 1925 m. ir iki karo veikusiame Jidiš mokslo institute (yIVo), didžiausiame 
jidiš mokslinių tyrimų centre pasaulyje, buvo sukaupta nemažai Rytų europos žydų kalbos, literatūros 
ir kultūros istorijos dokumentų bei folkloro kūrinių. Institutas tapo žydų pasididžiavimu. Antrojo 
pasaulinio karo metais institutas buvo sugriautas, o jame buvusios kultūros vertybės beveik visos su-
naikintos (Petrikaitė, 1999, p. 28). Išgelbėta yIVo vertybių dalis šiuo metu saugoma litvakų Abraomo 
Suckeverio ir Šmerelio Kačerginskio kolekcijoje Niujorke (Rupeikaitė, 2010).

101 Reikia pastebėti, kad nacistai su savo vietiniais pagalbininkais žydų tautą naikino ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje, Latvijoje, čekoslovakijoje, Prancūzijoje, Balkanų šalyse, pačioje Vokietijoje ir kt., todėl pasibai-
gus karui buvo pripažinta, kad vyko žydų tautos genocidas, dar vadinamas Šoa (hebr. האושה, HaShoah – 
katastrofa), arba holokaustas (gr. ὁλόκαυστος, holókaustos, iš hólos – visas + kaustós – išdegintas). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Hebraj%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
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nemažai lietuvių, rizikuodami savo gyvybe, slėpė žydus ir taip gelbėjo juos nuo neiš-
vengiamos mirties.102 

Nacistinės okupacijos metu panašiai kaip žydų bendruomenė nukentėjo ir kita 
Lietuvos etninė grupė – romai. Iš iki karo gyvenusių kelių tūkstančių priverstiniams 
darbams svetur buvo deportuota apie 1 tūkst. (Romai. https://tmde.lrv.lt/lt/tautines-
bendrijos/tautiniu-mazumu-organizacijos/romai), tiek pat romų buvo fiziškai sunai-
kinta (Bubnys, 1998, p. 227).103

Analogiškai elgėsi ir diktatoriaus Josifo Stalino vadovaujama Sovietų Sąjunga, 
įvairiems žmonių sluoksniams, pirmiausia darbininkams, skelbdama komunistinius 
lozungus apie „tautų brolybę“ ir „šviesų rytojų“. Sovietams pavyko Lietuvos visuo-
menę suskaldyti pagal „klasinį“ ir tautinį principą (pvz., žydai girdėjo, kokio likimo 
sulaukė jų tautiečiai Vokietijoje), todėl gyventojams teko rinktis tarp dviejų diktato-
rių valdomų valstybių. Sumaišties aplinkoje sovietams, panaudojant kaip bauginimo 
įrankį savo kariuomenę bei įtraukiant į kolaboravimą žinomus kairiųjų pažiūrų Lie-
tuvos inteligentijos atstovus, 1940 m. liepos 21 d. pavyko primesti Lietuvai okupacinį 
režimą su esą „savanorišku“ Lietuvos įstojimu į Sovietų Sąjungą.

Sovietų valdžia naujos tvarkos įvedimą susiejo su intensyviu „sovietinio interna-
cionalizmo“ ideologijos įskiepijimu į visuomenės gyvenimą. Tuo metu valstybės ins-
titucijų dokumentuose iš viešojo diskurso dingo tokios nuo seno paplitusios sąvokos 
kaip „etniškumas“ ar „etninės grupės“, naujos valdžios ideologų jos buvo prilygintos 
„nacionalizmo“ apraiškoms, nes neatitiko „sovietinių nacijų“ sampratos104 (Marcinke-
vičius, 2012 / 1–2, p. 53).

Panašaus likimo sulaukė ir sąžinės išpažinimo laisvė. Nors 1940 m. sovietinės 
Konstitucijos 96 str. garantavo religinių kultų atlikimo laisvę, valdžia, remdamasi 
ateistine-materialistine ideologija ir pasitelkdama savo propagandinį aparatą, netru-
kus užgožė šią laisvę. Vienas iš pirmųjų naujos valdžios žingsnių buvo uždrausti kon-
fesinę ir pereiti prie gyventojų civilinės metrikacijos. Be to, iš tarpukariu Vilniuje vei-
kusių 48 katalikų bažnyčių ir vienuolynų iki 1948 m. vasaros pabaigos buvo uždaryta 
22, o apskritai sovietmečiu Vilniuje uždaryta apie 30 katalikų bažnyčių ir vienuolynų, 

102 Nuo 1963 m. Izraelio valstybė žydus gelbėjusius kitų šalių piliečius apdovanoja „Pasaulio tautų tei-
suolio“ garbės vardu. Pasaulio holokausto aukų atminimo centro (yad Vashem) duomenimis, 2019 m. 
sausio 1 d. teisuolių sąraše buvo 891 Lietuvos pilietis. Šis sąrašas nuolat pildomas. Lietuvos žydus gel-
bėjusių žmonių garbei Jeruzalės giraitėje po karo pasodintas ne vienas medis (Lietuvos žydų genocido 
atminimo diena, https://day.lt/straipsniai/zydu_genocido_diena).

103 Šiandien, globojant Tautinių mažumų departamentui, genocido metu žuvusių romų atminimui įam-
žinti skirtus tyrimus atlieka Romų visuomenės centras (įsteigtas 2001 07 19), padedant kitoms romų 
bendruomenėje įsteigtoms nevyriausybinėms organizacijoms. Nuo 2004 m. rugpjūčio 2osios Lietu-
voje minima Romų genocido atminimo diena, o nuo 2019 m. birželio 27 d. Lietuvos Seimo sprendi-
mu ši diena įrašyta į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą ir tapo visuotinai pripažinta.

104 Kaip pažymi Andrius Marcinkevičius, „etniškumas“ ar „etninės grupės“ ir panašūs klausimai soviet-
mečiu buvo nagrinėjami tik tarnybinio pobūdžio dokumentuose ir kaip „socialistinių nacijų“ išlikimo 
forma buvo toleruojami iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 m. (2012 / 1–2, p. 53, 59).

https://tmde.lrv.lt/lt/tautines-bendrijos/tautiniu-mazumu-organizacijos/romai
https://tmde.lrv.lt/lt/tautines-bendrijos/tautiniu-mazumu-organizacijos/romai
https://day.lt/straipsniai/zydu_genocido_diena
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Kaune – 12, Panevėžyje ir Šiauliuose – po 2 bažnyčias. Pagrindinės maldos namų 
uždarymo priežastys dažniausiai buvo šios: esą „liko be šeimininkų“, „nesugebėjimas 
prižiūrėti architektūros paminklą“, „negalėjimas sumokėti mokesčių dėl lankytojų 
stokos“ ir pan. (Pocevičius, 2018, p. 147; čepaitienė, 2002, p. 32, 33). Liūdno likimo 
sulaukė ir kitos Lietuvos religinės konfesijos: žydų, protestantų, musulmonų, karaimų. 
Dėl rodyto lojalumo sovietų valdžiai panašūs draudimai beveik negaliojo stačiatikių 
ir sentikių bažnyčioms. Todėl šeštame dešimtmetyje stačiatikių cerkvių ir vienuolynų 
Vilniuje veikė daugiau nei katalikų bažnyčių (Pocevičius, 2018, p. 189).

Jau pradiniame sovietmečio etape daugumos bažnyčių turtas buvo nacionalizuotas, 
todėl greitai išgrobstytas arba suniokotas, bažnyčios dažniausiai virsdavo ūkinės pa-
skirties objektais, bažnyčių pastatai buvo paverčiami sandėliais, bendrabučiais, galerijo-
mis, parodų, koncertų ir kino salėmis, net ateizmo muziejumi. Bažnyčios, kurios buvo 
paliktos tikintiesiems, nuo 1948 m. valdžios įsakymu turėjo sudaryti „dvidešimtukus“, 
kuriems pagal parengtą „sutartį“ buvo išsinuomotos prieš tai valdžios nusavintos bažny-
čios. Dvidešimtukui nepasirašius sutarties, buvo grasoma maldos namus uždaryti (Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kronika Nr. 26, 1976. Religinių bendruomenių sutartis). Tuo 
pat metu buvo uždrausta švęsti šv. Kalėdos, o užgavėnės ir šv. Velykos paverstos pasau-
lietinėmis žiemos palydomis ir pavasario šventėmis. Vis dėlto, nepaisant įvestų draudi-
mų, tradicinės religinės šventės buvo švenčiamos šeimos, giminaičių ir draugų aplinkoje. 
Priešindamiesi žmonių sąžinės išpažinimo laisvės suvaržymams, Lietuvos katalikų baž-
nyčios aktyvistai pogrindyje nuo 1972 m. iki 1988 m. reguliariai spausdino „Kronikos“ 
(išleistas 81 numeris) bei „Aušros“ (išleista 35 numeriai) leidinius, kuriuose aprašinėjo 
Lietuvos žmonių tuometį pasipriešinimą sovietinei sistemai ir daugelį kitų įvykių. 

esą „visuomenės reikmėms“ buvo naikinamos ir istorinės kapinės.105 Pavyzdžiui, 
Vilniuje valdžios sprendimu 1958 m. uždarytos nuo XIX a. pradžios veikusios Vil-
niaus liuteronų kapinės, kuriose palaidoti įvairių tautybių žmonės (ant nugriautų ant-
kapinių paminklų pastebėti užrašai lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų ir balta-
rusių kalbomis).106 Vilniuje buvo nugriautos kalvinistų kapinės, o jų vietoje pastatytas 
sovietinius aktyvistus garbinantis paminklas. Barbariško griovimo procesai apėmė 
visą Lietuvą. 

Dėl 1940 m. Konstitucijos ideologinių normų kultūra Lietuvoje galėjo vystytis tik 
tiek, kiek buvo pasiruošusi tarnauti sovietinės sistemos kūrimui ir įtvirtinimui, o apie 
tautines bendrijas ir jų savitą kultūros paveldą bei poreikius šiame dokumente visai 
nekalbama. Nors sovietinės Konstitucijos 101 str. numatė prieglaudos teisės suteikimą 
svetimšaliams piliečiams, šia teise naudotis buvo skirta tik „persekiojamiems dėl darbo 
žmonių reikalų gynimo arba mokslinės veiklos, arba tautinės išvaduojamosios kovos“.

105 Šis Lietuvos kultūros istorijos laikotarpis net gavo savo specifinį pavadinimą: „buldozerinės epochos 
kultūra“.

106 Likviduojant kapines, jų teritorija buvo naudota Profsąjungos kultūros bei Vilniaus santuokų rūmų 
statybai, taip pat jų vietoje įrengtas parkas (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/populiariausi-
vilniaus-laiptai-is-antkapiu-vestuves-ant-liuteronu-kapu.d?id=67942476).

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/populiariausi-vilniaus-laiptai-is-antkapiu-vestuves-ant-liuteronu-kapu.d?id=67942476
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/populiariausi-vilniaus-laiptai-is-antkapiu-vestuves-ant-liuteronu-kapu.d?id=67942476
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Kremliaus vadovai, įgyvendindami savo „sovietinio internacionalizmo“ eksperi-
mentą, siekė labiau integruoti Lietuvą į Sovietų Sąjungą, todėl 1945–1953 m. iš jai 
pavaldžių teritorijų į Lietuvą atvyko apie 130 tūkst. rusų, baltarusių, pavolgės totorių, 
uzbekų, kirgizų ir kai kurių kitų tautybių žmonių, kurie, kaip paprastai, iš karto buvo 
aprūpinami darbu ir gyvenamuoju plotu.107 Migrantų iš kitų SSSR regionų „planine 
tvarka“ atkraustymas į Lietuvą iš esmės truko visą sovietmetį, t. y. iki pat Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., todėl Lietuvos gyventojų dėl atvykusių iš kitur 
kasmet padaugėdavo vidutiniškai per 8 tūkst. (Vaitekūnas, 2006, p. 273). Rusakalbių 
žmonių perkėlimas į Lietuvą ir dvikalbystės įvedimas aštuntame dešimtmetyje sukėlė 
realų pavojų lietuvių kalbai ir nacionalinės kultūros plėtrai.108 Vis dėlto daugumai „pa-
gal planą“ atkraustytų iš kitų sovietinių respublikų migrantų Lietuva buvo svetimas 
kraštas, lietuvių kalba ir nacionalinės kultūros paveldas jiems buvo nesuprantamas ir 
mažai rūpėjo, todėl rusų kalba greitai tapo kaip pagrindinė bendravimo priemonė109, 
visuomenės gyvenime suvešėjo sovietinės ideologijos dogmos (pvz., „rusas – vyresny-
sis brolis“110, „tarybinė tauta“, „tarybinis gyvenimo būdas“, „socialistinis realizmas bei 
patriotizmas“ ir kt.), juolab taip elgtis skatino ir tuometė su Kremliumi kolaboravusi 
vietinė valdžia.111 

Kita vertus, anot Marcinkevičiaus, „rusai sovietų Lietuvoje negali būti suvokiami 
kaip rusai nepriklausomoje Lietuvoje <...> Sovietmečio atvykėliai ėmė dominuoti ne 
tik skaičiumi tarp kitų rusų, bet ir siekė primesti jiems sovietinę ideologiją iki 1940 m. 
puoselėto tapatumo sąskaita. Tai lėmė dalies rusų senbuvių, a priori nepriimtinų so-
vietiniam režimui pagal klasinius ir idėjinius požymius (inteligentų, dvasininkų, ne-
vyriausybinių organizacijų narių ir kt.) pasitraukimą į Vakarus. Kita dalis senbuvių 
dėl aktyvaus dalyvavimo tarpukario Lietuvos visuomeniniame gyvenime ar įgyto so-
cialinio statuso tapo represijų ir trėmimų aukomis“ (2012 / 1–2, p. 63).

Apie sovietinio pobūdžio permainas švietimo sistemoje jau prieš naujuosius 
1940–1941 mokslo metus paskelbė Lietuvos vidaus reikalams pradėjęs vadovauti Me-

107 1989 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, dėl įvairių priežasčių (pvz., darbo, šeimos kūri-
mo, studijų, karo tarnybos ir kt.) sovietmečiu Lietuvoje apsigyveno armėnų, azerbaidžaniečių, gruzi-
nų, moldavų, estų, karelų, čiuvašų, mordvių, baškirų, marių, komių, udmurtų, osetinų, lezginų bei kitų 
tautybių žmonių (Statistikos departamentas prie Lietuvos Resublikos Vyriausybės, t. 1, Vilnius, 1991).

108 1992 m. vykdyto sociologinio tyrimo rezultatai parodė, kad, pvz., Vilniuje gimusių vilniečių gyveno 
tik 41 proc., o 43 proc. gyventojų sostinėje gyveno mažiau negu 15 m., iš jų dauguma atvyko ne iš 
Lietuvos regionų (Pocevičius, 2018, p. 46; Plumpienė, 1992, p. 2).

109 1979 m. gyventojų surašymo duomenimis, rusų kalbą kaip antrąją „gimtąją“ kalbą nurodė 52,2 proc. 
lietuvių ir 61 proc. lenkų. Tuo metu lietuvių ir rusų dvikalbystė faktiškai tapo realybe (Vaiseta, http://
www.šaltiniai.info/index/details/250).

110 Prie dogmos, kad „rusas – vyresnysis brolis“ propagavimo prisidėjo dar 1959 m. išleista Justo Paleckio 
knyga „Mintys apie vyresnįjį brolį“, kurioje autorius bandė Lietuvos visuomenei įskiepyti mintį, kad 
„rusų tauta – pirmoji tarp lygių tarybinių tautų“. 

111 Pavyzdžiui, naujai atvykę į Lietuvą iš musulmoniškų Sovietų Sąjungos kraštų gyventojai užaugę so-
vietinės tikrovės aplinkoje, kurioje, kaip teigia Halina Kobeckaitė, „negalėjo būti nė kalbos <...> apie 
tautines organizacijas, <...> viskas buvo sutelkta Maskvoje ir Leningrade“ (2014, p. 156). 

http://www.<0161>altiniai.info/index/details/250
http://www.<0161>altiniai.info/index/details/250
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čislovas Gedvilas: „Pas mus vyksta didžiausia socialinė revoliucija <...>. Toji revo-
liucija verčia mus visas vertybes pervertinti. Tai, kas vakar buvo kilnu ir gerbiama, 
šiandien atrodo žema ir paniekinimo verta; kas vakar buvo gražu, šiandien – bjauru. 
Viskas radikaliai pasikeičia“ (cit. pagal Mackevičių, 2015). Jau nuo pat pirmų sovie-
tinio laikotarpio mokslo metų lietuvių ir kitų tautinių mažumų mokyklose mokiniai 
turėjo mokytis rusų kalbos ir literatūros, Sovietų Sąjungos istorijos ir konstitucijos 
(ten pat). Kai kurios tautinių mažumų mokyklos net buvo uždaromos (pvz., žydų, 
gudų). Tiesa, jei šią sovietinės rusifikacijos politiką lygintume su carinės Rusijos vyk-
dyta kultūros bei žmonių švietimo politika, galėtume pastebėti, kad nebuvo uždarytos 
mokyklos lietuvių ir lenkų112 dėstomąja kalba, vyko lietuviškų knygų ir spaudos leidy-
ba, įstaigose raštvedyba, kaip paprastai, buvo tvarkoma abiem kalbomis (rusų ir lie-
tuvių), tačiau plėtoti tautinę kultūrą buvo leidžiama tik neperžengiant komunistinės 
ideologijos rėmų (ten pat). Taip komunistinė Lietuvos valdžia, prisitaikydama prie 
sovietinių sąlygų, anot Nerijos Putinaitės, kūrė „sovietinį lietuviškumą“, kuris „ne-
neigė tautos idėjos apskritai ir aukštino lietuvių tautiškumą kaip vertybę“ (Pokalbis 
su Putinaite,  2019). Sovietų valdžia suprato, kad tautiškumas nacionalinių darinių 
teritorijose „yra svarbus veiksnys ir jo vienu mostu sunaikinti neįmanoma“ (ten pat).

Kad ir kaip būtų, nepaisant visų sovietinės valdžios vykdytų griovimų ir apribo-
jimų, Lietuvos tautiškai nusiteikusių kultūrologų bendruomenės pastangomis sovie-
tmečiu buvo stengiamasi kaip įmanoma išsaugoti lietuvių ir tautinių bendrijų kultūros 
paveldą. Antai nuo 1950 m. pradėta kaupti specializuotą Muzikinio folkloro archyvą, 
kurį sudarė įvairūs fondai nuo lietuviškų poetinių ir muzikinių tekstų iki fotografi-
jos ir kitų muziejinių eksponatų. Kartu buvo rinkta Lietuvoje ir už jos ribų užrašytų 
latvių, baltarusių, lenkų, rusų ir kitų tautų muzikinio folkloro pavyzdžių (Lietuvių 
muzikinio folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazė. http://folkloras.mch.mii.lt). 
Siekiant neprarasti nacionalinės kultūros tautiškumo elementų, didelį vaidmenį atliko 
folkloro judėjimo atgaivinimas, kuris Lietuvoje istoriškai neatskiriamas nuo klojimo 
teatro laikų XIX a. pabaigoje, kai etninė muzika skambėjo neretai slaptai rengiamuose 
spektakliuose su liaudies dainomis ir šokiais. Atsižvelgdama į tai, kad jau nuo 1924 m. 
susiformavo visų Lietuvos regionų masinių liaudies dainų švenčių tradicija, sovietinės 
Lietuvos valdžia 1946 m. leido atgaivinti šią šventę, o nuo 1950 m. startavo tautinių 
šokių kolektyvų masinės šventės (Apanavičius ir kt., 2015, p. 19, 21).113 Nors tokio 
pobūdžio masiniais renginiais tuometė sovietinė Lietuvos valdžia naudojosi kaip vi-
suomenės politiniu ir kultūriniu susitelkimo įrankiu, vis dėlto reikia pripažinti, kad 
visuomenėje, ypač tarp jaunimo, šios šventės formavo suvokimą, kas yra lietuvišku-
mas, lietuvių liaudies dainų bei šokių tradicijos, todėl dainų šventės buvo priimtos 
gana šiltai. Valdžia dainų šventes vertino kaip didelę pačios valdžios sėkmę ir nuo 

112 Tiesa, 1946 m. lenkiškų mokyklų Vilniaus krašte labai sumažėjo dėl mokytojų trūkumo (Pocevičius, 
2018, p. 35).

113 Kolektyvų tautinius stilizuotus lietuvių liaudies šokius masiniuose renginiuose pradėta šokti nuo 
1937 m. (Apanavičius ir kt., 2015, p. 19, 21, 33).

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/istorijos-puslapiai-kaip-sovietmeciu-lietuvoje-viespatavo-rusinimo-politika-714868
http://folkloras.mch.mii.lt
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tada prasidėjo tradicija jas rengti reguliariai.114 Nuo 1955 m. Lietuvos lenkų folklorą 
ir tradicijas pristatė lenkų mokyklų absolventų iniciatyva įkurtas lenkų dainų ir šokių 
meno ansamblis „Wilia“115.

Nepaisant įvairių valdžios darytų trukdžių, 1968-ieji laikytini folkloro ansamblių 
Lietuvoje pakilimo laikotarpiu, kai iš naujo sugrįžta prie tradicinės autentiškos mu-
zikos gaivinimo. Jau 1986 m. Lietuvoje veikė 782 folkloro ansambliai, 1987 m. jų pa-
daugėjo iki 901, 130 veikė miestuose ir 771 miesteliuose bei įvairiose kaimo vietovėse 
(ten pat, p. 23).

Sovietiniu laikotarpiu pagal nustatytas kvotas knygynus užplūdo Kremliaus pro-
pagandinė literatūra. Vakarų autorių knygos ir meno leidiniai tapo didžiuliu deficitu 
ir jų palyginti laisvai įsigyti galėjo tik aukštesnės nomenklatūros valdininkai, o pa-
prasti žmonės, norėdami jų gauti, turėjo naudoti ne visada legalius būdus. Laikan-
tis sovietmečiu primestų reikalavimų 1946–1955 m. į lietuvių kalbą buvo išversta ir 
išleista tik 64 Vakarų rašytojų 103 knygos (Venclova, 1983). Nuo šešto dešimtmečio 
vidurio, prasidėjus sąlyginiam politiniam ir kultūriniam „atlydžiui“ Sovietų Sąjungo-
je, per kitą dešimtmetį jau buvo išleista 186 Vakarų rašytojų 307 grožinės literatūros 
knygos (ten pat). Tačiau septintame dešimtmetyje, pasibaigus „atlydžio“ laikotarpiui, 
Vakarų literatūros leidybos apimtys vėl sumažėjo. Tiesa, devintame dešimtmetyje 
prasidėjus Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo inicijuotai „perestroikai“, 
Vakarų literatūros leidyba, ilgai kritusi, taip pat kiek atgijo (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Vakarų valstybių autorių literatūros leidyba Lietuvoje 1966–1985 m.

1966–1970 m. 1971–1975 m. 1976–1980 m. 1981–1985 m.
Išleista Vakarų autorių knygų 219 164 135 172

Šaltinis: A. Streikus, „Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu“ pagal Lietuvos TSR spaudos statisti-
ką 1966–1985 metais, Vilnius, 1986

Dėl menkos pramogų pasiūlos gyventojai sovietmečiu neturėjo kur leisti laisvalai-
kį. Tuo metu Lietuvoje veikė tik du televizijos kanalai – Lietuvos ir Maskvos. Vietinė 
televizija ir radijas dažniausiai retransliuodavo programas iš Maskvos su komunis-
tų partijos vadovų propagandinėmis kalbomis. Nors televizijoje ir buvo rengiamos 

114 Dainų šventės tapo reikšmingu veiksniu atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, todėl, atsižvelgiant į šio 
renginio populiarumą visuomenėje, Lietuvos Seimas 2007 m. lapkričio 20 d. priėmė atskirą dainų 
švenčių įstatymą. Be to, dainų švenčių tradicija ir simbolika jau nuo 2003 m. uNeSCo pripažino kul-
tūros paveldo šedevru, o 2008 m. dainų šventės buvo įrašytos į uNeSCo Reprezentatyvųjį žmonijos 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą (https://unesco.lt/archives/2624). Šiais laikais dainų šventės 
rengiamos kas 4–5 metai, jose dalyvauja apie 40 000 ne vien lietuvių, bet ir Lietuvos tautinių bendrijų 
nacionaliniais kostiumais pasipuošusių dainininkų, šokėjų ir muzikantų.

115 Ansamblis „Wilia“ iki šiol aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime, yra gavęs įvairiausių 
apdovanojimų iš Lietuvos ir Lenkijos valstybių. Per savo istoriją ansamblis koncertavo per 1500 kartų 
įvairiose Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, čekijos, Rusijos, Baltarusijos, ukrainos, Bulgarijos, 
Graikijos, Makedonijos vietovėse (http://www.wilia.lt/index.php/lt/).

https://unesco.lt/archives/2624
http://www.wilia.lt/index.php/lt/
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pramoginės programos, dominavo tarybiniai filmai apie karą ir pasiaukojamą darbą, 
propagavę sovietinį „patriotizmą“ ir „internacionalizmą“. Vis dėlto, įveikdami daro-
mus trikdžius, žmonės radijo imtuvais „gaudė“ Vakarų stotis – „Laisvosios europos“, 
„Laisvės“, „Amerikos balso“ informacines programas apie padėtį Sovietų Sąjungoje, ir 
daugumai Lietuvos žmonių tai tapo atgaiva formuojant savarankišką mąstymą.

Didesnių galimybių buvo pamatyti kino filmą ar spektaklį, nors, jei buvo rodomi 
cenzūros kontroliuojami vakarietiški filmai arba spektakliai, dažniausiai dėl milžiniš-
kų eilių kildavo sunkumų įsigyti bilietą. Kaip pavyzdį galima paminėti vieną garsiau-
sių kino istorijoje miuziklų „Muzikos garsai“ (1965), kai žmonės, norėdami įsigyti 
bilietus, stovėdavo eilėse iki išnaktų, nes filmą rodydavo ir po vidurnakčio. Didelio 
susidomėjimo sulaukė muzikinis spektaklis „žmogus iš Lamančos“ (režisieriaus Hen-
riko Vancevičiaus pastatymas pagal Migelio de Servanteso ir D. Vasermano kūrybą) 
ir kt. Populiarios buvo ir lietuvių autorių pjesės, pvz., pagal dramaturgo Kazio Sajos 
pjesę „Mamutų medžioklė“, kurioje talentingai buvo šaipomasi iš sovietinės tikrovės, 
1968 m. sukurtas spektaklis (režisierius Jonas Jurašas) sulaukė neįtikėtino pasiseki-
mo – per nepilną pirmą sezoną buvo suvaidinta 70 spektaklių. Deja, šio populiaraus 
spektaklio likimas sovietinėje tikrovėje buvo prognozuojamas. Štai kaip spektaklio 
likimą aprašo Aušra Martišiūtė-Linartienė: „Nepraėjus nė metams po Mamutų me-
džioklės premjeros, Kauno valstybinio dramos teatro partinės organizacijos ataskai-
tiniame susirinkime spektaklis buvo pasmerktas, nes „spektaklio eiga tiesiog duria 
pirštu ir išmuša pasitikėjimą mūsų partija ir vyriausybe. Kai kurie visuomenės sluoks-
niai, priešiški tarybinei visuomenei, gardžiuojasi tuo ir naudoja piktam. Ir šiandien, 
kuomet ypač yra paaštrėjusi ideologinė kova, šis spektaklis yra ne laiku“. Spektaklis 
buvo atestuotas kaip antitarybinis ir išbrauktas iš teatro repertuaro“ (Saja, http://www.
šaltiniai.info/index/details/1369). Sunku buvo įsigyti bilietus į režisieriaus Juozo Mil-
tinio (1907–1994) kuriamus spektaklius Panevėžio dramos teatre, kurio scenoje žiū-
rovai išvydo tokių autorių kaip Viljamas Šekspyras, frydrichas Diurenmatas, Augus-
tas Strindbergas, Sofoklis meno dramaturgijos šedevrus. 

1945 m. Maskvos valdžios iniciatyva Vilniuje buvo įkurtas Rusų dramos teatras, iš 
kurio tikėtasi ne tiek kultūrinės, kiek ideologinės naudos (tam į Lietuvą buvo atsiusti 
Maskvos, Leningrado ir kai kurių kitų Sovietų Sąjungos miestų aktoriai bei teatro 
vadovai), todėl savo veiklos pradžioje teatras nepasižymėjo menine dramaturgija, žiū-
rovų būdavo tik 27 proc. Tačiau vėliau, po diktatoriaus Stalino mirties, teatrui savo re-
pertuarą perorientavus į bendražmogiškas vertybes, jis tapo gausiai lankomas ne vien 
rusų, bet ir lietuvių bei kitų tautybių žmonių116 (Pocevičius, 2018, p. 87, 90, 93–95).

Nuo septinto dešimtmečio pabaigos Lietuvoje pradėta leisti sovietinei ideologi-
jai nepavojingų išeivijos rašytojų knygas. Arūnas Streikus (2007, p. 47) pastebi, kad 

116 Nuo 1946 m. iki šių dienų Rusų dramos teatre įvyko per 400 premjerų. Atkūrus nepriklausomybę 
teatras sėkmingai tęsia aktyvią kūrybinę veiklą. Jo spektaklius galėjo pamatyti ne tik Lietuvos, bet ir 
Rusijos, Lenkijos, ukrainos, Vokietijos, čekijos, Baltarusijos ir Izraelio žiūrovai. Teatras yra vieninte-
lis Lietuvoje profesionalus kolektyvas, kuriantis rusų kalba (Lietuvos rusų dramos teatras, 2018).

http://www.<0161>altiniai.info/index/details/1369
http://www.<0161>altiniai.info/index/details/1369
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„ideolo ginio budrumo sargai aišku pasirūpino, kad išeivių kūryba būtų ,,teisingai“ 
suprasta“. Tačiau prasidėjus Lietuvos ir išeivijos kultūros atstovų kultūriniam ben-
dradarbiavimui, jo šalininkai devintame dešimtmetyje vis dažniau kėlė klausimą dėl 
platesnio išeivijos kultūros reprezentavimo Lietuvoje. Lietuvos kultūros atstovų bal-
so sovietinė valdžia ignoruoti jau nebegalėjo, ir Atgimimo laikais tai tapo dar vienu 
žingsniu link lietuviškos bendranacionalinės kultūros plėtros (ten pat, p. 58).

žala, kurią tautiniam identitetui padarė sovietinis laikotarpis, paveikė visas Lietu-
vos tautines grupes. Sovietmečiu tautinių mažumų etninį išskirtinumą pabrėžiančius 
papročius ir elgesio normas žmonėms teko perkelti į privačią savo šeimos, giminės ar 
draugų erdvę, ir tai padėjo jiems per visą penkis dešimtmečius trukusį komunistinį 
laikotarpį, kiek buvo įmanoma, apsaugoti asmeninį identitetą, kartu išvengti valdžios 
primestos asimiliacijos ir nutautėjimo. Toks daugelio žmonių elgesys sovietmečiu 
buvo itin svarbus išlikimo momentas ir prisidėjo išsaugant Lietuvai būdingus daugia-
kultūriškumo pamatus.

Sovietmečiu didelių nuostolių patyrė viena seniausių Lietuvoje gyvenančių žydų 
(litvakų117) bendruomenė. Jau 1940 m. vasarą buvo uždarytos žydų nekomunistinės 
organizacijos, vietoj leistos gausios periodinės spaudos pradėjo eiti vienintelis laikraš-
tis „Deremes“ („Tiesa“). Kita vertus, po karo kaip labai nukentėjusiai tautinei bendri-
jai jau 1945 m. Vilniuje buvo leista įkurti žydų muziejų, kuriame buvo 45 tūkst. knygų 
biblioteka (tarp jų unikalių XVI–XVII a. leidinių), meno kūrinių ir išlikęs archyvas.118 
Tačiau sovietų diktatoriaus Stalino iniciatyva 1948 m. pradėtos plačios antisemitinės 
kampanijos metu, žydus apkaltinus „sionizmo agentais“119 ir „gydytojų žudikais“, 
buvo uždaryta žydų mokykla Vilniuje, 1950 m. – Kaune. Vilniuje sunaikintas getas, 
o religinei žydų bendruomenei priklaususios trejos kapinės 1948 m. nacionalizuotos 
ir netrukus dvejos jų likviduotos. Jų vietoje buvo pastatyta sporto salė ir du baseinai, 
antkapiniai paminklai (daugiau kaip 1000 tonų) panaudoti įrengiant laiptus įvairiose 
miesto vietose, statomoms atraminėms sienutėms ar transformatorinių fasadų deko-
rui ir kt. (Bernardinai. lt. 2017). Tas pats atsitiko ir su žydų kapinėmis Šiauliuose, čia 
antkapiniai paminklai buvo panaudoti miesto centrinės gatvės grindiniui ir aptva-
roms. Panašaus likimo sulaukė Klaipėdos senosios žydų kapinės, jų vietoje buvo pa-
statyta radijo stotis siekiant slopinti laidų transliacijas iš Vakarų. Įrengiant radijo stotį 
dauguma antkapinių paminklų nugriauti ir panaudoti kaip stoties antenos fundamen-
tas (Pastatų ir gatvių istorijos. Sinagogų gatvė. žydų bendruomenė Klaipėdoje). 

Visose žydų žudynių vietose buvo naikinami užrašai jidiš kalba kaip litvakų ta-
patybę atspindinti dalis, ištrinamos nuorodos į aukų tautybę, 1947 m. susprogdinta 
iki karo visoje europoje garsėjusi Didžioji sinagoga Vilniuje (Drėma, 2013, p. 319), 

117 Anot Leto Palmaičio: „žydas litvakas tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaikas, Lietuvos ir Bal-
tarusijos žemė – tikra jo Tėvynė“ (1998, p. 8). 

118 Deja, antisemitinės kampanijos įkarštyje muziejus nustojo veikti, o jame saugota ekspoziciją buvo 
išdalyta kitoms įstaigoms.

119 Sionizmas Sovietų Sąjungoje buvo pripažintas kaip nacionalistinis, rasistinis ir antitarybinis judėjimas. 
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uždaryta ir nustojo veikti bene turtingiausia Rytų europoje žydų viešoji bibliote-
ka ir kt. – naikinta beveik viskas, kas galėjo priminti apie žydų gyvenimą istorinėje 
Lietuvos sostinėje. 1911 m. Alytuje pastatyta mūrinė sinagoga sovietmečiu, kaip ir 
daugelyje kitų vietų, buvo paversta druskos sandėliu ir viščiukų perykla. 

Tuo metu smarkiai nukentėjo judaizmo dvasinės seminarijos – ješivos, kurių Lie-
tuvoje iki karo buvo daugiau negu dešimt.120 Iki 1953 m. visos žydų tautinę savimonę 
atspindinčios struktūros Lietuvoje (išskyrus dvi sinagogas) nustojo veikti. Devinto de-
šimtmečio pabaigoje mažai kas liko nesuniokota, kas galėtų priminti ilgaamžę Lietuvos 
žydų kultūrą. Apskritai tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo sistemingai slopintos judaizmo 
apraiškos, siekta, kad žydų etninė grupė neišsiskirtų, neprisimintų ir neminėtų Šoa121 
(žukauskienė, 2014, p. 200; Lietuvos žydai, 2013). Nors valstybė ir vykdė kultūrinio 
barbarizmo politiką, žydų bendruomenė, priešindamasi šiai politikai, stengėsi kiek 
įmanoma išsaugoti per šimtmečius kaupto paveldo likučius. žydų bendruomenės pa-
sipriešinimas privertė tuometę valdžią 1956 m. suteikti leidimą įkurti mėgėjišką žydų 
teatrą (nuo 1965 m. suteiktas profesionalaus teatro statusas), chorą ir šokių kolektyvą. 

Nors patikimų ir išsamių informacijos šaltinių neišliko, pastebėta, kad, pvz., nau-
jai atvykę iš Sovietų Sąjungos musulmoniškų kraštų žmonės su nuo seno Lietuvoje 
gyvenusiais vietiniais musulmonais per visą sovietmetį bendruomeniniame gyvenime  
nedalyvavo (Lukoševičiūtė, 2014, p. 183). Taip okupacijos laikotarpiu Lietuvoje su-
siformavo dviejų tipų tautinės bendrijos: tradicinės, turinčios istorinį lietuvišką pa-
veldą, ir netradicinės, pasižyminčios sovietinės valdžios suformuotu paveldu. Tam 
pasitarnavo ir nuo pat sovietinės okupacijos pradžios musulmonų bendruomenėms 
priklaususių organizacijų išformavimas ir jų konfesinio statuso panaikinimas. Suku-
riantiems musulmoniškas šeimas buvo uždrausta jaunavedžių tikybinės santuokos re-
gistracija. Tuo metu uždaryti beveik visi musulmonams priklausantys maldos namai, 
1947 m. uždaryta Kauno mečetė, o joje pradėjo veikti miesto archyvas, paskui sporto 
klubas, vėliau ir kitos paskirties įstaigos. Nors dar po Antrojo pasaulinio karo Lietu-
vos musulmonai pamaldas galėjo atlikti medinėje Vilniaus Lukiškių mečetėje, o šalia 
jos nuo XX a. trečio dešimtmečio veikusiose musulmonų kapinėse (miziaras) galėjo 
laidoti savo artimuosius, 1968 m. tuometinei valdžiai viską barbariškai nugriovus, jų 
vietoje buvo pastatyti keli mokslinio tyrimo institutai, o totorių palaikai sudėti į dėžes 
ir išvežti. Šiose kapinėse stovėjusios antkapinės plokštės ir paminklai vėliau aptikti 
kitų kapinių laiptuose (Jakubauskas ir kt., 2012).

Vilniuje sovietmečiu nustojo veikti 1923 m. maurišku stiliumi pastatyta karaimų 
kenesa ir ilgainiui joje buvo įkurtas Geodezijos tarnybos archyvas, 1970 m. valdžios 

120 Ješivose buvo organizuotas Toros mokymas. Lietuvoje veikusios ješivos buvo žinomos net už šalies 
ribų. Neretas atvejis, kai užsienyje, pvz., JAV ir Izraelyje, veikia ješivos, turinčios lietuviškus vietovar-
džius (Vilniaus, Telšių). Šiuo metu pradėta restauruoti Telšių ješiva (angl. Telshe yeshiva, Rabbinical 
College of Telshe, Telz Yeshiva), kuri buvo įsteigta 1875 m. ir veikė iki 1940 m. Telšių ješiva buvo žino-
ma visoje Rytų europoje.

121 Šoa (Ha Shoan – katastrofa) – žydų tautos genocidas, vykdytas nacistinės Vokietijos ir jos pagalbinin-
kų Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
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nurodymu nugriauta Panevėžio kenesa, Kaune ir Vilniuje buvo naikinamos karaimų 
kapinės, nacionalizuojami privatūs muziejai, tokie kaip, pvz., karaimų dvasinio ly-
derio Serajos Šapšalo (Seraja Szapszal) įkurtas muziejus Vilniuje (Kobeckaitė, 2014, 
p. 157). Vilniuje buvo uždaryta baltarusių bendrijai priklaususi Šv. Baltramiejaus baž-
nyčia. Sovietinio režimo tautinių bendrijų atžvilgiu vykdyto kultūrinio barbarizmo 
pavyzdžiai yra ne pavieniai, net ne dešimtys, o kur kas daugiau, todėl svetimų gy-
venimo dogmų inkorporavimas į Lietuvos visuomenės tradicinę aplinką vertintinas 
kaip lietuvių ir kitų nuo seno gyvenusių Lietuvoje tautinių bendruomenių kultūrinio 
paveldo sisteminio naikinimo periodas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad XX a. dėl sovietinės penkis dešimtmečius tru-
kusios okupacijos Lietuva prieš savo valią buvo ištrinta iš pasaulio politinio ir kultū-
rinio žemėlapio. Per tą laikotarpį Lietuvos žmonės patyrė didžiulių kultūrinių prara-
dimų (suvaržytos Lietuvos tradicinių tautinių bendrijų nacionalinės kultūros plėtros  
tendencijos, prastas užsienio šalių kultūrų pažinimas ir įvairių kultūrų sąsajų neišma-
nymas ir kt.), pagaliau varžyta ar tiesiog naikinta žmonių sąžinės laisvė. Sovietme-
čiu valdžios pastangos buvo orientuotos į Lietuvos istorijos perrašymą, ją pritaikant 
komunistinės ideologijos dogmatams, todėl, kaip pažymi Putinaitė, „prieš kario laikų 
„šapokinė“ istorija buvo išmesta į šiukšliadėžę. Ilgą laiką apie, pavyzdžiui, Viduram-
žių Lietuvą net nebuvo galima kalbėti“ (Pokalbis su Putinaite, 2019).

Vakarų pasauliui nuolat plėtojant savo valstybių valdymo patirtį ir ieškant naujų 
ekonomikos, socialinio, kultūrinio ir dvasinio gyvenimo vystymosi sprendimų, Lietu-
va, sovietinės valdymo sistemos stumiama, ėjo degradavimo keliu, žmonių gyvenimas 
vis daugiau atsilikdavo nuo Vakarų valstybių gyvenimo bei daugiakultūrės visuomenės 
plėtros standartų. Taip pat negalima nepastebėti, kad dėl Lietuvos dalies visuomenės 
pažangios pozicijos per sovietmetį sukauptas nemažas vidinis potencialas XX a. devin-
to dešimtmečio pabaigoje prasiveržė tautinio atgimimo pavidalu. Pradėjo steigtis nuo 
valdžios nepriklausomos organizacijos. Vienas to pavyzdžių yra žinomų visuomenės 
veikėjų (prof. česlovo Kudabos, poeto, vertėjo Marcelijaus Martinaičio, dr. restaurato-
riaus Napalio Kitkausko ir kt.) iniciatyva 1987 m. įsteigtas Lietuvos kultūros fondas, ku-
rio tikslas – remti Lietuvos istorinio ir kultūrinio palikimo tyrimus, tarp jų pirmiausia 
istorinės atminties gaivinimą.122 Nuo 1988 m. pradžios prie fondo ėmė kurtis pirmosios 
Lietuvos tautinių bendrijų kultūros draugijos. Tais pačiais metais rugpjūčio pradžioje 
tautinių bendrijų kultūros draugijos, įsitraukdamos į 1988 m. birželio 3 d. prasidėju-
sį visuomenės atgimimo procesą ir palaikydamos lietuvių tautos reikalavimus gyventi 
savarankiškai, susibūrė į nepriklausomą nuo valdžios organų Lietuvos tarpnaciona-
linę koordinacinę asociaciją. Šios asociacijos vienas iš deklaruotų programinių prin-
cipų tapo siekis sujungti tuo metu veikusias tautines bendrijas ir drauge mažinti per 
ilgus dešimtmečius susikaupusį tarpnacionalinį įtarumą bei teikti valdžios organams 

122 Sąlygos Lietuvos kultūros fondui atsirasti buvo Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo pa-
skelbtas persitvarkymas ir dėl to įsteigtas SSRS kultūros fondas, 1986 m. rekomendavęs kurti respu-
blikinius padalinius (Visuotinė lietuvių enciklopedija, 2008).

https://lt.wikipedia.org/wiki/Marcelijus_Martinaitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Napalys_Kitkauskas


MuLTIKuLTūRIŠKuMo PLėTRA ISToRIJoS KoNTeKSTe 89

galimus problemų sprendimus. Koordinacinė asociacija aiškiai pasisakė prieš valdžios 
vykdytą tautų sumaišymo ir „suliejimo“ politiką ir praktiką, kuri ne vieną tautą prive-
dė prie etninio išnykimo ribos. Kad būtų išsaugota Lietuvos tautinių bendrijų istorinė 
atmintis, koordinacinė asociacija santykiuose su skirtingų tautybių žmonėmis pasisakė 
už tolerantiškumą ir geranoriškumą, vieni kitų gyvenimo būdo ir tradicijų, šventovių 
ir kapinių gerbimą, bendrijų nacionalinės kultūros ir raštijos gimtąja kalba ugdymą. 

Lietuvos visuomenės atgimimo ir artėjančių plataus masto permainų akivaizdoje 
1989 m. lapkričio 23 d., t. y. dar sovietinės sistemos sąlygomis, Lietuvoje buvo priimtas 
Tautinių mažumų įstatymas (pataisytas ir papildytas 1991 m. sausio 29 d., Nr. 4-117; 
žin., Nr. I-1007). Šiuo įstatymu pripažinta, kad „Lietuvoje gyvenančių įvairių tautybių 
žmonių nueitas istorinis kelias glaudžiai susijęs su lietuvių tautos likimu ir sąlygoja 
bendrų tikslų tapatumą“ (ten pat). Be to, įstatyme buvo numatyta: „Bet kokia diskri-
minacija rasės, tautybės, kalbos ar kitais su žmogaus tautybe susijusias motyvais yra 
draudžiama ir baudžiama <...>“ (ten pat, 1 str.) 123. Lygiagrečiai prie tuometinės Vy-
riausybės buvo įkurtas specializuotas patariamasis valdžios organas – Tautybių depar-
tamentas, kuris tapo atsakingas už teisės aktų projektų tautinių mažumų tematika ren-
gimą ir turėjo prisidėti prie atitinkamų teisės normų įgyvendinimo. Departamentas 
tuo metu buvo pirmoji ir vienintele tokio pobūdžio įstaiga Vidurio ir Rytų europoje.124

1.3.6. Multikultūriškumo plėtros tendencijos nepriklausomoje Lietuvoje

1.3.6.1. Fašistinės Vokietijos ir sovietinio „internacionalizmo“ palikimo įveikimas

1990 m. kovo 11 d. demokratiškai išrinktam Lietuvos parlamentui paskelbus Aktą 
dėl Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės atkūrimo, Lietuva sugrįžo į savarankiško 
politinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo kelią. 1992 m. spalio 25 d. 
visuotinių piliečių referendumu buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
kuri tapo sovietinio palikimo demontavimo ir į europos vertybes orientuotos pilie-
tinės visuomenės formavimo teisiniu pagrindu. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje 
prasidėjo demokratinei valstybei būdingų valdymo struktūrų formavimo procesas 
(pvz., Vyriausybės ir ministerijų centralizuoto valdymo funkcijų panaikinimas ir 
pan.), buvo atkuriamas daugiapartiškumas ir savivalda, depolitizuojamas kultūrinis 
gyvenimas, pradėtos ūkinės reformos, pirmiausia denacionalizuojant ir restruktūri-
zuojant šalies ūkį. Į atkurtos valstybės politinio ir kultūrinio gyvenimo dienotvarkę 

123 Deja, šis įstatymas nustojo galioti 2010 01 01, ir kaip konstatuota europos Tarybos patariamojo ko-
miteto trečiojoje rekomendacijoje (2015): „Lietuvos tautines mažumas paliekant be jokios konkrečios 
apsaugos“ (europos žmogaus teisių fondas, 2015). Šiuo metu rengiama nauja įstatymo redakcija.

124 Tiesa, 2010 m. departamentas buvo panaikintas, jo funkcijas perdavus Kultūros, Švietimo ir mokslo 
bei užsienio reikalų ministerijoms. Vis dėlto ši reorganizacija sukėlė nepasitenkinimą tautinių mažu-
mų organizacijose, jų atstovų nuomone, departamentas geriau atstovavo jų interesams. Tautinių ma-
žumų departamentas kaip prie Vyriausybės savarankiškai veikianti institucija buvo atkurtas 2015 m. 
liepos 1 d. (LRV 2014 11 24 nutarimas Nr. 1300). Šiandien departamentas yra atsakingas už tautinių 
mažumų politikos įgyvendinimą Lietuvoje. 
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tarp svarbiausių klausimų iškilo nuoseklus ėjimas link pilietinės visuomenės kūrimo 
bei jos plėtojimas, ir tai tapo kelrodžiu atgaivinant ne vien lietuvių tautos, bet ir visų 
etninių grupių per šimtmečius susiformavusį turtingą daugiakultūrį paveldą. Lietu-
vos įvairių tautinių mažumų kultūrų paveldas vėl suvoktas kaip visuomenės moralės 
ir kultūros vertybė, todėl siekis sukurti pilietinę visuomenę rodo, kad Lietuvai artimas 
bendraeuropetiškas vystymosi kelias, grindžiamas jam būdingomis demokratinėmis 
vertybėmis ir multikultūrine aplinka.

Lietuvos Konstitucijos 45 str. numatyta, kad Lietuvos „tautinės bendrijos savo 
tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai“ 
(1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija). Be to, Konstitucija numato, kad valstybė 
teikia paramą tautinėms bendrijoms (ten pat). 

Lietuvai įsitraukiant į europeizacijos procesą, pradiniame etape vienas iš svar-
biausių uždavinių buvo europos tautinių mažumų politikos nuostatų perkėlimas į 
nacionalinę teisę, pirmiausia sustiprinant individualias kitataučių teises, tokias kaip 
apsauga nuo diskriminacijos, asimiliacijos ir pan. Tapusi tarptautinio bendradarbia-
vimo tautinių mažumų teisių apsaugos proceso dalimi, Lietuva buvo viena pirmųjų 
europos valstybių, 2000 m. kovo 23 d. be jokių išlygų prisijungusi prie europos Tary-
bos 1995 m. vasario 1 d. priimtos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos, 
pagal kurią valstybė įsipareigojo (Valstybės žinios, 2000-03-08, Nr. 20-497):

•	 saugoti esmines tautinių bendrijų savitumo dalis – religiją, kalbą, tradicijas ir 
kultūros paveldą – ir taip sudaryti vienodas sąlygas visų tautybių žmonių savi-
raiškai ir kultūrų lygiateisiškumui;

•	 pripažinti, kad įvairovė tautinių mažumų viduje ir tarp jų turi būti gerbiama 
įgyvendinant visas mažumų teises;

•	 imtis priemonių prieš galimus diskriminacijos tautinėms mažumoms priklau-
sančių asmenų atvejus;

•	 susilaikyti nuo politikos ir bet kokių veiksmų, kuriais būtų siekiama asimiliuoti 
tautinėms mažumoms priklausančius asmenis prieš jų valią.

Kita vertus, Lietuva, formuodama valstybės politiką tautinių mažumų teisių ap-
saugos klausimais, atsižvelgė į tai, kad 1995 m. konvencija siekiama išlaikyti pusiaus-
vyrą tarp platesnių visuomenės interesų ir asmens teisių, taip savo ruožtu suvaldyti 
įvairovę ir skatinti tautinėms mažumoms priklausančius asmenis gerbti nacionali-
nius teisės aktus ir kitų valstybėje gyvenančių žmonių teises (TMAPK taikymo sritis, 
2016 m. gegužės 27 d.). 

Siekiant padėti išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų bendrijoms kultūrinį ir etninį 
savitumą, joms visaverčiai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą, 1991 m. Vil-
niuje įsteigti Tautinių bendrijų namai, kuriuose šiuo metu veikia daugumos nacio na-
linę kultūrą plėtojančių tautinių mažumų bendrijų (azerbaidžaniečių, baltarusių, grai-
kų, latvių, estų, rumunų, rusų, ukrainiečių, vokiečių) visuomeninės organizacijos.125 

125 Lenkų, žydų, totorių, romų ir kai kurios kitos tautinės bendrijos įsikūrė po denacionalizacijos sugrą-
žintose arba naujai įrengtose patalpose.
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Nuo 2004 m. Kaune atvėrė duris įvairių tautų kultūrų centras, o nuo 2012 m. savo dar-
bą pradėjo Klaipėdos tautinių kultūrų centras. Įkurtų institucijų vienas pagrindinių 
uždavinių – skatinti tarpetninį kultūrų dialogą įvairiatautėje Lietuvos visuomenėje 
(https://tmde.lrv.lt/lt/tautiniu-mazumu-kulturos-centrai/tautiniu-bendriju-namai). 
Tam rengiami tautinių mažumų organizacijoms aktualūs kultūros, meno, istorinio 
paveldo ir kiti projektai. Be to, tautinių mažumų bendruomenių vadovams, aktyviems 
jų nariams ir jaunimui nuolat organizuojami mokymai, seminarai bei diskusijos Lie-
tuvos istorijos ir kultūrų integracinių procesų klausimais.

Plėtojant Konstitucijoje deklaruotą siekį išsaugoti visų Lietuvos tautinių bendrijų 
įvairovę, jų kultūrinę laisvę ir tarpkultūrinį dialogą, 2013 m. Seimas gegužės 21-ąją 
paskelbė Tautinių bendrijų diena.126 Šiuo metu prie tautinių mažumų politikos for-
mavimo prisideda 2015 m. liepos 1 d. atkurtas Tautinių mažumų departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (https://tmde.lrv.lt/lt/apie-tautiniu-mazumu-de-
partamentas).

1992 m. Konstitucijos nuostatos, skirtos tautinių mažumų teisėms įgyvendinti, 
savo gyvybingumą rodo štai tokiais Lietuvos valstybės raidos faktais:

•	 1990 m. pradžioje Lietuvoje veikė arti 20 kultūrinės paskirties nevyriausybinių 
tautinių mažumų organizacijų, kurios jungė 14-os tautybių žmones, o 2003 m. jų 
jau buvo 270 ir jos vienijo 21-os tautybės gyventojus (Петраускас, 2003, p. 18–19);

•	 tautinėms mažumoms sudarytos sąlygos nacionalinėmis kalbomis leisti perio-
dinius leidinius (2003 m. buvo leidžiami 37 periodiniai leidiniai, 27 laikraščiai 
ir 8 žurnalai) (Григоловичене, 2003, p. 79); tarp leidinių, skirtų Lietuvos kul-
tūrino paveldo tematikai, pasirodė litvakų, lenkų, rusų ir kitų tautinių bendrijų 
literatūros kūrinių vertimai;

•	 per Lietuvos nacionalinę televiziją tautinių mažumų organizacijos savarankiš-
kai rengia programas, tarp jų rusų kalba – 30 laidų per mėnesį, baltarusių ir 
lenkų – po 4 kartus, ukrainiečių – 2 kartus, žydų ir kitų negausių bendrijų (to-
torių, karaimų, latvių, vokiečių ir kt.) kalbomis – po 2 kartus (ten pat);

•	 2013–2014 mokslo metais Lietuvoje veikė 131 valstybės išlaikoma bendrojo 
ugdymo mokykla (10,8 proc. nuo bendro mokyklų skaičiaus) lenkų, rusų ir 
baltarusių dėstomąja kalba, jose mokėsi apie 26,5 tūkst. mokinių (7,4 proc. nuo 
bendro mokinių skaičiaus) (Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje, 2013); be 
to, Lietuvos kitataučiai127 savo gimtosios kalbos gali mokytis sekmadieninėse 

126 Tiesa, šios dienos ištakos siekia 2001 m., kai uNeSCo priėmė Visuotinę kultūrų įvairovės deklaraciją, 
po metų gegužės 21-oji uNeSCo sprendimu buvo paskelbta Pasauline kultūrų puoselėjimo diena.

127 Tenka pastebėti, kad romai ne tik senais laikais, bet ir dabar, nors ir esama tam tikrų teigiamų postūmių 
(pvz., 2000 m. vyriausybiniu lygiu priimta romų integracijos į Lietuvos visuomenę programa, kurioje 
minimos pastangos mokytis ir įgyti profesinius įgūdžius, aktyvinant kultūrinę raišką – folklorinę vei-
klą ir pan.), iki šiol susiduria su rimtais trukdžiais sėkmingai integruotis į šalies gyvenamąją aplinką, 
todėl manytina, kad ne tik būtina didinti tyrimus, bet taip pat reikalingas platesnis požiūris, sujungiant 
bendrus kitų europos šalių žmogiškuosius išteklius. Lietuvoje kartu su valstybės institucijomis į romų 
problemų nagrinėjimą įsitraukė Vilniaus universitetas, Kaune – informacijos centras „Roma“.  

https://tmde.lrv.lt/lt/tautiniu-mazumu-kulturos-centrai/tautiniu-bendriju-namai
https://tmde.lrv.lt/lt/apie-tautiniu-mazumu-departamentas
https://tmde.lrv.lt/lt/apie-tautiniu-mazumu-departamentas
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mokyklose, vaikams gimtosios bei lietuvių kalbos įgūdžiams tobulinti organi-
zuojamos vasaros stovyklos;

•	 tautinių mažumų kultūros paveldo išsaugojimu rūpinasi įvairios valstybės 
remiamos nevyriausybinės organizacijos, tarp jų Lietuvos tautinių mažumų 
folkloro ir etnografijos centras (veikia nuo 2006 m.) ir kt., aktyviai propa-
guojančios visuomenės daugiakultūriškumą, etninį savitumą ir nacionalinės 
saviraiškos tradicijas. ypatingo populiarumo sulaukė beveik 40 saviveiklinių 
tautinių mažumų folkloro dainų ir šokių kolektyvų.128 Dažnas jų koncertuoja 
ne tik Lietuvoje, bet ir savo istorinėje tėvynėje bei daugelyje europos valsty-
bių (Austrijoje, Vokietijoje, čekijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Makedonijoje, 
Slovakijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje, Suomijoje, Švedi-
joje ir kt.).129

Lietuvoje nuo 1994 m. rugsėjo 23-iąją minima Lietuvos žydų genocido aukų atmi-
nimo diena, skirta Vilniaus geto likvidavimo 1943 m. aukoms pagerbti.130 Mokyklose 
holokausto tema integruojama į istorijos, lietuvių kalbos bei literatūros, dailės ir kitas 
mokymo programas.131 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose veikia per 100 Tole-
rancijos ugdymo centrų (TuC), juose mokiniams pateikiama informacija apie totali-
tarinius režimus, įamžinamas nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimas, 
lankomos masinės Lietuvos partizanų ir žydų žūties vietos, dalyvaujama pilietinėje 
iniciatyvoje „Atminties kelias“. Taip jaunoji karta ugdo asmeninę toleranciją ir supa-
žindinama su tarpkultūrinės kompetencijos pradmenimis. 

Tarp daugelio kitų svarbių uždavinių, atkuriant nacių ir sovietų naikintą šalies 
daugiakultūrį paveldą, buvo vietos valdžios sprendimai sugrąžinti miestų ir kitų gyve-
namųjų vietovių gatvių istorinius pavadinimus ir kt. Taip Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Kėdainiuose, utenoje ir daugelyje kitų miestų gatvėms grąžintas „žydų“ ir „sinagogų“ 
istorinis pavadinimas. Vilniaus ir Kauno bei kitų vietovių gatvių pavadinimuose įam-
žinami ne tik lietuvių tautybės istorinių asmenybių, bet ir žinomų rusų, lenkų, balta-
rusių bei garsių žydų tautybės (litvakų) veikėjų vardai, pvz., didžiojo Lietuvos rabino 
Vilniaus Gaono (1720–1797), rašytojo Abraomo Mapu (1808–1867) bei tarptautinės 
esperanto kalbos kūrėjo, gydytojo Liudviko Lazario Zamenhofo (1859–1917). Tai da-

128 Šiandien Lietuvoje veikia per 300 folkloro kolektyvų. Apanavičius teigia: „Vertinant folkloro ansamb-
lių ir jų dalyvių skaičių, tenkantį vienam statistiniam Lietuvos gyventojui, mūsų šalis, galimas daiktas, 
atsidurtų vienoje iš pirmųjų vietų europoje“ (2015, p. 25). 

129 Prie tautinių mažumų folkloro kolektyvų veiklos aktyvinimo prisideda jau minėtas specializuotas 
Muzikinio folkloro archyvas, kuris savo fonduose turi apie 200 tūkst. vnt. kūrinių ir yra pripažįstamas 
kaip vienas didžiausių europoje (Lietuvių muzikinio folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazė. 
http://folkloras.mch.mii.lt).

130 Tą dieną buvo nužudyti arba išvežti į koncentracijos stovyklas paskutiniai likę gyvi žydai.
131 Lietuvos jaunosios kartos ugdymo sistemoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Generalinės Asamb-

lė jos 2005 m. lapkričio 1 d. rezoliuciją, pasmerkusią holokausto neigimą, žmonių diskriminaciją ir 
prievartą religiniu ar etniniu pagrindu. Tarptautine holokausto aukų atminimo diena Lietuvoje, kaip ir 
kitose per 100 šalių, kasmet minima sausio 27-ąją. Šią dieną 1945 m. buvo išlaisvinta Lenkijos teritori-
joje veikusi Aušvico (osvencimo) koncentracijos stovykla. 
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rydamos savivaldybės pastaruoju metu, šalia lietuvių, pradėjo kabinti gatvių pavadi-
nimų lenteles tautinių mažumų kalbomis. 

2011 m. gyventojų visuotinio surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 2115 romų 
tautybės žmonių (Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). 
Šiuo metu Lietuvoje gyvenantys romai yra trijų etninių grupių, kurias jie patys vadina 
nacijomis. Istorinė ir pati gausiausia Lietuvos romų etninė grupė save vadina Lietu-
vos romais. Litovska roma (Lietuvos romai) bei lotfítka roma (taip save pristato šalia 
Latvijos sienos gyvenantys romai) yra katalikai. Trečia etninė grupė – kotliarai – po 
Antrojo pasaulinio karo į Lietuvą atsikėlę iš dabartinės Moldovos romai stačiatikiai. 
Vis dėlto apie romus sunku kalbėti kaip apie vieną tautą, nes Lietuvos romų kalba iki 
šiol lieka šnekamoji, jie kalba skirtingais dialektais ir laikosi nevienodų paprotinių 
teisės normų. Bet šalia savo kalbos romai įprastai perima ir krašto, kuriame gyvena, 
kalbą, todėl dauguma romų gana gerai susikalba lietuviškai. Kita vertus, valstybė kaip 
institutas juos domina tik kaip socialinės paramos šaltinis, todėl iki šiol savo kasdienį 
gyvenimą romai organizuoja pagal tam tikras nerašytas normas, kurias vadina savo 
įstatymais – romanypen. Jie perduodami iš kartos į kartą, nuolat prisitaikant prie nau-
jos aplinkos. Pažymėtina, kad iki šiol išliko paprotiniai romų teismai, todėl bendruo-
menės nariai, spręsdami savo ginčus, vis dar kreipiasi į tokį teismą. Lietuvos romai 
bendros religijos neturi, dauguma jų išpažįsta gyvenamojoje vietovėje dominuojantį 
tikėjimą, todėl tarp romų yra ne tik katalikų, bet ir protestantų bei stačiatikių, atvyku-
sių po Antrojo pasaulinio karo iš Besarabijos ir Rusijos.

Nepaisant Lietuvoje gyvenančių romų kalbinio, religinio ir kitokio įvairumo, nuo 
2000 m. Lietuvos Vyriausybei patvirtinus pirmąją romų integracijos į Lietuvos visuo-
menę programą – romų problemas pradėta spręsti kompleksiškai. Svarbų vaidmenį, 
sprendžiant romų bendruomenės socialinius ir kultūrinius klausimus, palaikant ry-
šius su kitų šalių giminiškomis organizacijomis, atlieka romų nevyriausybinės orga-
nizacijos. Šiuo metu įgyvendinamas Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–
2020 metų veiksmų planas, kuriuo siekiama mažinti romų tautybės žmonių socialinę 
atskirtį, skatinti jų dalyvavimą Lietuvos visuomenės gyvenime ir didinti visuomenės 
toleranciją romams (Romų integracijos... planas, 2015).

Palengvinant kitataučių bendravimą su vyriausybinėmis ir savivaldos institucijo-
mis, interneto tinklalapiuose jau ne pirmi metai žmonėms aktuali informacija (teisi-
nė, veiklos sritys, teikiamos paslaugos ir kt.) skelbiama ne vien lietuvių, bet ir anglų 
kalba, o Vilniaus miesto savivaldybės bei užsienio reikalų ministerijos tinklalapių in-
formacija dar verčiama į lenkų, rusų ir prancūzų kalbas. 

Kelyje į pilietinę visuomenę ypatingas dėmesys skiriamas tautinių mažumų švieti-
mui ir tradicinių bendruomenių kalbų įvairovės išsaugojimui, ir tai šiandien vertina-
ma kaip svarbi valstybės daugiakultūrio bendradarbiavimo dalis, atliekanti reikšmingą 
vaidmenį tautinėms mažumoms pasirenkant integracines strategijas. 

Mokslininkai, tyrinėjantys Lietuvos rusakalbę ir lenkakalbę bendruomenes, pa-
stebi, kad šiuo metu dauguma rusų, lenkų, atitinkamai ir kitų tautinių mažumų 
atstovų laisvai kalba lietuviškai ir dėl to jiems lengviau integruotis į visuomenę, 
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pirmiausia ieškant norimo darbo ir stojant mokytis į universitetus, kolegijas ar pro-
fesines mokyklas. 2010 m. vykusios šalies suaugusiųjų apklausos duomenys rodo, 
kad nemokantys lietuvių kalbos nurodė tik 1 proc. Vilniaus gyventojų, 0,2 proc. 
Klaipėdos gyventojų. Kaune niekas nenurodė, kad nemoka lietuviškai (Jackevičius, 
2010). Kita vertus, siekdami išlaikyti etninę tapatybę, Lietuvoje gyvenantys kitatau-
čiai lygiagrečiai mokosi ir gimtosios kalbos (Ramonienė, 2013 (2), p. 127–143; Ra-
monienė, 2013, p. 235; Labanauskas, 2014, p. 130–133; Šliavaitė, 2015, p. 135–145). 
Pagal 2011 m. Lietuvos gyventojų visuotinį surašymą, 87,2 proc. rusų ir 77,1 proc. 
lenkų savo tautybės kalbą nurodė kaip gimtąją. o savo tautybės kalbą kaip gimtąją 
nurodė tik kas penktas baltarusis ir kas trečias ukrainietis (http://statistics.bookde-
sign.lt/esu_04.htm?lang=lt).132 Tiesa, tautinių mažumų kalba dažniausiai vartoja-
ma šeiminėje ir draugų aplinkoje, kiek rečiau – viešojoje erdvėje, pvz., mokyklose, 
kur dėstymo procesas vyksta jiems gimtąja kalba, tautinių teatrų spektakliuose bei 
meno festivalių metu, prekyvietėse ir pan.133 

Baltarusių etniniam identitetui nustatyti skirti tyrimai rodo, kad nors gimtosios 
kalbos mokėjimas pabrėžiamas kaip esminis veiksnys apibūdinant asmens tautinį 
identitetą, pastebima, kad ne visi baltarusiai geba kalbėti savo gimtąja kalba. Kita 
vertus, tapatinimuisi su baltarusiais daugumai pakanka laikyti save baltarusiais 
(Šliavaitė, 2011, p. 111–135). Be to, apklausos rodo, kad dauguma jaunos kartos 
rusakalbių, ypač tų, kurie gimė nepriklausomoje Lietuvoje, lyginant su sovietme-
čiu atvykusiais iš įvairių Sovietų Sąjungos regionų vyresniosios kartos žmonėmis, 
Lietuvą mato kaip savo tėvynę ir nebeturi didesnių sentimentų etninės kilmės ša-
liai (frėjutė-Rakauskienė, 2011, p. 106; Labanauskas, 2014, p. 134–138; Taljūnaitė, 
2014, p. 116–120). Todėl Lietuvos visuomenėje etninės skirtys tarp lietuvių ir tau-
tinių mažumų pastaraisiais metais ne tik nuolat mažėja, bet ir nyksta, ir tai tampa 
rimta paspirtimi, skatinant multikultūriškumo raišką Lietuvoje. Šį Lietuvos vysty-
mosi laikotarpį pagrįstai galima apibūdinti kaip visų šalies etninių grupių tvirtėjantį 
konsolidacijos procesą.

Atkūrus nepriklausomybę aktualu tapo sovietmečiu nacionalizuotą nekilnojamąjį 
turtą sugrąžinti teisėtiems savininkams, tarp jų ir atstovaujantiems tautinėms bendri-
joms (į šią kategoriją patektų tradicinių religinių bendruomenių kulto pastatai134, is-
toriniai dvarai, žemė ir kt.). Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis 
Seimas 1991 m. birželio 18 d. priėmė įstatymą, reguliuojantį piliečių nuosavybės teisių 

132 Tai, kad palyginti mažai baltarusių ir ukrainiečių savo tautybės kalba nelaiko gimtosios kalbos, iki šiol 
atspindi sovietmečio valdžios formuotos kalbų politikos šių tautybių žmonių atžvilgiu palikimą.

133 Skirtingai nuo sovietmečio, kai lietuvių kalbai tapo valstybinė, kitataučių gimtosios kalbos vartojimas 
labiau šeiminėje ir draugų aplinkoje nepriklausomoje Lietuvoje nėra siejamas su ideologiniais apribo-
jimais.

134 Sovietinės valdžios atimtas Bažnyčios turtas pradėtas stichiškai grąžinti jau 1988 m. pabaigoje. Dar 
esant Lietuvos sovietiniam parlamentui 1990 02 14 įstatymu „Dėl maldos namų ir kitų pastatų grą-
žinimo religinėms bendruomenėms“ prasidėjo restitucijos procesas (Katalikų Bažnyčia Lietuvoje po 
totalitarizmo, 2005).
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į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarką ir sąlygas. Vien Vilniuje katalikams ir 
kitų tradicinių tikėjimų bendruomenėms grąžinta per 20 bažnyčių, vienuolynų, cer-
kvių ir kitų religinės paskirties statinių, kuriais miestas didžiuojasi ne tik kaip kulto 
objektais, bet ir jų nepakartojama architektūra, taip pat istoriniu ir kultūriniu tokių 
pastatų paveldu. Bažnyčios ir vienuolynai buvo grąžinami ir kituose Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose.

Nacistinės okupacijos ir sovietmečio laikotarpiu labai nukentėjo žydų religinis 
paveldas – iš tarpukariu veikusių per pusę tūkstančio sinagogų visiškai sunaikintos 
Vilniaus Didžioji, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Jurbarko sinagogos. Po karo Lietu-
voje išliko tik apie 80 sinagogų, tačiau sovietmečiu jos buvo nacionalizuotos. So-
vietinė valdžia sinagogose dažniausiai įrengdavo ūkinės paskirties sandėlius (pvz., 
druskos), sporto sales, net viščiukų peryklas. Dėl menkos priežiūros beveik vi-
sos sinagogos galiausiai buvo apleistos. Nemažai apleistų sinagogų pastatytos dar  
XVIII a. ir buvo medinės135, šiandien jų liko tik 14. Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, 43 sinagogos pripažintos žydų kultūrą Lietuvoje reprezentuojančios architek-
tūros paveldo objektais.

 
 Alytaus sinagoga Kėdainių vasarinė sinagoga statyta 
 (pirmoji, medinė pastatyta 1856 m. XVII a.  II pusėje ir perstatyta 1784 m. 
 XIX a. pabaigoje pastatyta mūrinė 
sinagoga. Po gaisrų, 1911 m. buvo atstatyta)

Deja, dauguma sinagogų Lietuvos žydų bendruomenei grąžintos avarinės bū-
klės, todėl kol kas nepavyksta prikelti naujam gyvenimui visų objektų, turinčių ne-
mažą istorinę vertę. Šiandien veikiančių pagal tiesioginę paskirtį sinagogų Lietuvoje 
liko tik trys – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, t. y. miestuose, kur šiuo metu gyvena 
dauguma žydų. 

135 Apskritai medinės sinagogos Lietuvoje pradėtos statyti dar XVII a. antroje pusėje, dabar jos pripažįs-
tamos kaip unikalus medinių sinagogų žydų paveldas. europoje medinės sinagogos šiuo metu jau yra 
retenybė, jų išlikę vos dvi dešimtys ir daugiausia Lietuvoje.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_Did%C5%BEioji_sinagoga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilijampol%C4%97s_sinagoga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_sinagoga
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Lietuvos Vyriausybė, dalyvaujant savivaldybėms, deda nemažas pastangas, siek-
dama įprasminti turtingą kultūrinį žydų paveldą restauruojant Alytaus, Kėdainių, 
žiežmarių, Kalvarijos ir kitas sinagogas (Miškinytė, Atgaivintos sinagogos – tai naujos 
galimybės; Rimgailė-Voicik, 2016). 

Autentišką istorinę atmintį atgauna kai kurie sovietmečiu įkurti muziejai ir me-
morialai, tarp jų skirti holokaustui atminti (pvz., Panerių memorialinis muziejus Vil-
niuje, IX forto muziejus Kaune bei kitose Lietuvos žydų žudynių vietose).136 Šiandien, 
kaip pažymi Lietuvos žydų istorinę atmintį nagrinėjanti odeta žukauskienė, „didelės 
Lietuvos žydų ir lietuvių intelektualinės bei kultūrinės pastangos padeda po truputi 
atkurti XIX–XX a. sandūros Vilniaus, kaip Šiaurės Jeruzalės, paveikslą ir žydiškų štet-
lų peizažą Lietuvoje“ (2014, p. 200).

Panerių memorialas Vilniuje

Lietuvos rusų ortodoksams jau 1990 m. grąžinta dar 1345 m. Vilniuje pirmoji 
LDK pastatyta akmeninė krikščionių šventykla – Šv. kankinės Paraskevės cerkvė, 
kuri sovietmečiu nuo 1962 m. buvo paversta mažųjų meninių formų muziejumi. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia 56 stačiatikių cerkvės, iš jų septynios (Klaipėdoje, Palangoje, 
Visagine ir kt.) atidarytos Lietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę.

136 Kaip pažymi Lietuvos kultūrinio paveldo specialistė žukauskienė, „sovietmečiu įsteigtuose muziejuo-
se vyravo sovietinio patriotizmo temos“, todėl dažniausiai memorialai buvo skirti „Nacizmo aukoms“ 
arba „Tarybiniams aktyvistams“. Dabar atnaujinamos ekspozicijos, pasakojančios apie gyvenimą gete, 
vaikų likimą, atsakingus už žudynes nacius bei su jais kolaboravusius lietuvius (2014, p. 195–196).

https://lt.wikipedia.org/wiki/1345
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 Šv. kankinės Paraskevės cerkvė  Vilniaus sentikių cerkvė 
 (pastatyta 1345 m.) (veikti pradėjo 1830 m.)

Be to, Vilniuje, Šiauliuose ir kitose Lietuvos vietovėse, kur kompaktiškai gyvena 
rusų sentikių religinės krypties išpažinėjų, veikia apie 50 šios bendruomenės cerkvių 
(Mockus, 2020).137

Lietuvos baltarusių bendruomenės katalikai 1997 m. atgavo Vilniuje 1824 m. kla-
sicizmo stiliumi pastatytą Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčią, kuri sovietmečiu buvo 
uždaryta ir naudota kaip skulptorių dirbtuvės. 

137 Sentikiai – stačiatikių atšaka, nepripažįstanti 1653–1666 m. vykusios Bažnyčios reformos Rusijoje. 
Dėl pasipriešinimo reformai Rusijos stačiatikių bažnyčios hierarchai sentikius pasmerkė ir 1667 m. 
atskyrė nuo Bažnyčios bei po to pradėjo juos persekioti. Šiandien sentikių bendruomenių yra ne 
tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, estijoje, Suomijoje, Moldovoje, Lenkijoje, JAV, 
Kanadoje, Lotynų Amerikoje. Dauguma sentikių – rusų tautybės žmonės, bet yra baltarusių, ukrai-
niečių, suomių, estų, karelų ir kt. (Sentikiai, http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/3479.html).

http://www.tm.lt/rel_static/rel_zinynas/3479.html
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Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
(pastatyta 1824 m.) 

Kauno totorių bendruomenės pastangomis jau 1991 m. viduryje pamaldos pra-
dėtos mečetėje, kuri karo metu buvo uždaryta, o sovietmečiu naudota kaip cirko 
vieta ir sandėlis.138 Šalia Vilniaus po 1993 m. atliktos renovacijos atidaryta 1815 m. 
statybos sovietmečiu pusiau legaliai veikusi Keturiasdešimt Totorių kaimo medinė 
mečetė. Prie mečetės veikia prieš kelis šimtmečius įkurtos senosios totorių kapinės. 

138 Pastaruoju metu pastebima, kad Kauno mečetėje pradėjo lankytis imigrantai iš islamiškų valstybių – 
Afganistano, Libano, Turkijos, čečėnijos ir kt., kai kurie jų apsigyveno Lietuvoje dėl santuokos (liau-
dyje dar vadinami meilės imigrantais), kiti pabėgėliai, kai kas trumpai vizituoja darbo arba studijų 
klausimais (Lukoševičiūtė, 2014, p. 185–186; Račius, 2011).
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 Totorių (musulmonų) mečetė Kaune Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė
 (pastatyta 1930 m.)

Kaip padėkos ženklas Lietuvos totorių bendruomenės šalia mečetės pastatytas pamin-
klinis akmuo kunigaikščiui Vytautui Didžiajam. Šiuo metu mečetė pripažįstama kaip 
sakralinės reikšmės valstybės saugomas istorinis ir architektūros paminklas ir yra mu-
sulmonų dvasinis centras Lietuvoje. Dabar Lietuvoje veikia 4 mečetės. 

1993 m. Lietuvos karaimų bendruomenei buvo sugrąžintos 1949 m. sovietinės 
valdžios uždarytos karaimų kenesos Vilniuje ir Trakuose.139

 
 Karaimų kenesa Vilniuje Karaimų kenesa Trakuose
 (pradėjo veikti 1911 m.) (pradėjo veikti 1894 m., pirmoji pastatyta XIV a. pab.)

139 Karaimų kenesos buvo uždarytos – esą „tikinčiųjų skaičius tėra vos 15 žmonių ir nėra dvasininko“, nors 
tuo laiku Vilniuje gyveno apie 200 karaimų. 2009 m. buvusios mokyklos pastatas Trakuose rekonstruo-
tas ir atvėrė duris kultūrinei ir visuomeninei karaimų veiklai (Karaimų šventovės Lietuvoje, 2010).

file:///C:\Users\HP\Documents\Multikult<016B>ri<0161>kumo%20monografijos%20mano%20dalies%20prad<017E>ia\Karaim<0173>%20<0161>ventov<0117>s%20Lietuvoje,%202010)%20http:\www.voruta.lt\karaimu-sventoves-lietuvoje\
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1992 m. Lietuvos ukrainų bendruomenės graikų apeigų katalikams (unitams) grą-
žinta jau 5 šimtmečius menanti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia, sovietmečiu uždaryta 
ir naudota kaip pagalbinės patalpos (Vilniaus unitų bažnyčia, kurioje meldžiamasi tik 
ukrainietiškai, 2014).140

Vilniaus Švč. Trejybės unitų bažnyčia
(pastatyta 1516 m.)

Lietuvos parlamentui 1991 m. birželio 18 d. priėmus Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą teisiškai buvo sureguliuotas sovietų val-
džios nusavinto turto sugrąžinimas buvusiems savininkams arba jų palikuonims, o jų 
nesant  numatyta naudoti visuomenės poreikiams (Lietuvos Respublikos įstatymas 
„Dėl piliečių nuosavybės teisių..., 1991). ypatingą reikšmę įgavo istorinių dvarų pri-
kėlimas naujam gyvenimui. 

Aptariant multikultūriškumo plėtrą Lietuvoje reikia pasakyti, kad svarbią vietą 
užimą nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą – istorinių dvarų – atkūrimo 
procesas nelietuvių kilmės buvusiems savininkams. Įgyvendinant įstatymą, mecenatė 
grafienė Laima Broel-Pliaterienė (1921 03 01–2015 10 26) 1993 m. atgavo jau XV a. 

140 Šiuo metu Lietuvoje yra apie 150 ukrainų tautybės unitų Bažnyčios aktyvių narių (Vilniaus unitų baž-
nyčia. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/vilniaus-unitu-baznycia-kurioje-meldziamasi-
tik-ukrainietiskai-500-metu-jubilieju-pasitinka-saltuose-muruose-ir-varvanciu-stogu-582-414819). 

http://www.silutesnaujienos.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=12493:felicija-laim-broel-pliaterien-1921-03-01-2015-10-26&catid=55:society&Itemid=70
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/vilniaus-unitu-baznycia-kurioje-meldziamasi-tik-ukrainietiskai-500-metu-jubilieju-pasitinka-saltuose-muruose-ir-varvanciu-stogu-582-414819
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/vilniaus-unitu-baznycia-kurioje-meldziamasi-tik-ukrainietiskai-500-metu-jubilieju-pasitinka-saltuose-muruose-ir-varvanciu-stogu-582-414819
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istoriniuose šaltiniuose minimą Švėkšnos dvarą.141 1940 m. sovietų valdžia dvarą nacio-
nalizavo. 1944 m. spalio 8 d. grafienei su vyru pavyko pasitraukti į Vakarus (Vokietija, 
JAV), bet vyro tėvas, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, buvo ištremtas į Sibirą, kur ir 
mirė. Iki sovietų valdžios atėjimo į Lietuvą dvaro rūmuose buvo saugotas šeimos archy-
vas, taip pat rankraščiai lietuvių kalba ir sukauptos meno vertybės (paveikslai, portre-
tai). Sovietmečiu saugotos vertybės išvežtos. Nors 1964 m. dvaro pastatas restauruotas, 
darbų kokybė buvo prasta, todėl, 1993 m. atgavus dvarą, pačios grafenės pastangomis 
viskas dar kartą restauruojama. Prieš dešimtmetį dvaras prikeltas naujam gyvenimui. 

Švėkšnos dvaras

Šiandien dvaras šeimininkės pageidavimu naudojamas kultūrinei veiklai ir turizmui 
(Sugrįžtantys dvarai; Stražnickas, 2019). 

Laikantis įstatymo, Lietuvos pilietybę išsaugojusiam vokiečių kilmės didikų Ro-
zenų dinastijos palikuoniui baronui Antonui Rozenui sugrąžintas trijų šimtmečių 
istoriją menantis Gačionių dvaras (Rokiškio r.). Sovietmečiu Rozenų šeima buvo 
ištremta, o dvaras nacionalizuotas, patalpas panaudojant kolūkio kontorai, butams, 
sandėliams, net vištoms laikyti. 2006 m. Gačionių dvaro rūmai su visais statiniais bei 
parku prikelti naujam gyvenimui (Sugrįžtantys dvarai. Gačionių dvaras).

141 Grafų Pliaterių giminė, kilusi iš Šveicarijos ir Vokietijos Vestfalijos, dvarą valdė nuo 1766 m. gegužės 
22 d. Šios giminės atstovai, tokie kaip emilija Pliaterytė ir jos pusbrolis Cezaris, Lietuvos istorijoje 
žinomi kaip aktyvūs 1831 m. sukilimo prieš carinę Rusiją dalyviai, už tai emilija buvo praminta pran-
cūzų tautos nacionalinės didvyrės žanos d’Ark vardu.
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Gačionių dvaras

Tarp sugrąžintų dvarų yra Krikštėnų dvaras, jis minimas nuo XVIII a. kaip ku-
nigaikščio Ksavero Bogušo nuosavybė. XX a. iki 1940 m. dvaras priklausė prancūzų 
kilmės carinės Rusijos admirolo, barono Igno de Bondi giminei. Po Antrojo pasauli-
nio karo, nusavinus dvarą, sovietų valdžia rūmus atidavė Krikštėnų tarybiniam ūkiui. 
Dėl menkos priežiūros dvaras sparčiai nyko ir galiausiai tapo apleistas. 1994 m., atsi-
radus buvusių savininkų de Bondi paveldėtojams, dvaras sugrąžintas jų nuosavybėn. 
Šiandien Krikštėnų dvaras atgijo, atkurtas unikalus jo stilius, gausiai lankomas turistų 
(https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/krikstenu-dvaras/1975). 

Krikštėnų dvaras  
(šaltinis: www.plotai.lt/2416-krikstenu-dvaras.html)

https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/krikstenu-dvaras/1975
http://www.plotai.lt/2416-krikstenu-dvaras.html
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Deja, prabėgus sovietinio valdymo keliems dešimtmečiams, ne visada pavyksta 
rasti savininkus, išsaugojusius teisę į grąžintiną nekilnojamąjį turtą, todėl didelę isto-
rinę ir kultūrinę reikšmę turintys Lietuvos dvarai naujam gyvenimui prikeliami vals-
tybės ir privačių investuotojų pastangomis. Nepavykus sugrąžinti nekilnojamąjį turtą 
teisėtiems paveldėtojams, šie objektai dažniausiai panaudojami muziejinei ir gamto-
sauginiai veiklai bei turizmo plėtrai. 

Prie tokių objektų priskirtinas naujam gyvenimui prikeltas žymaus kompozito-
riaus, LDK patrioto, kunigaikščio Mykolo Kleopo oginskio (1765–1833)142 giminei 
priklausęs Rietavo dvaras.

Rietavo dvaras

Nors kunigaikščiams oginskiams priklausiusiame dvare jau XIX a. viduryje pradė-
jo veikti kultūros istorijos muziejus, kuriame buvo saugoma beveik 2500 archeologijos, 
istorinių daiktų ir kitų eksponatų, dvaras vos ne visą XX a. buvo tik niokojamas.143 
Dabar Rietavo dvaras atkurtas kaip kultūros istorijos muziejus, jame vyksta knygų 

142 uNeSCo Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos teikimu tarp 100 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, 
istorinei atminčiai svarbių datų 2015 m. minėjo garsaus kompozitoriaus ir iki šiol populiaraus polo-
nezo „Atsisveikinimas su tėvyne“ autoriaus, Abiejų Tautų Respublikos diplomato, 1811 m. parengusio 
ir Rusijos imperatoriui Aleksandrui I asmeniškai įteikusio Lietuvos autonominės valstybės projektą 
(Vaitekūnas, 2006, p. 124) Mykolo Kleopo oginskio 250-ąsias gimimo metines.

143 Pavyzdžiui, Pirmojo pasaulinio karo metais didelė dalis dvare buvusių vertingų daiktų, muzikos ins-
trumentų, meno kūrinių buvo išvežta į Vokietiją. 1924 m. dvaro centrą nusavino valstybė, o dvaro 
pagrindiniai rūmai buvo perduoti lietuvių katalikių moterų draugijai, kuri 1926 m. juos pardavė iš 
varžytynių. Sovietmečiu dvarvietėje veikė tarybinis ūkis-technikumas.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_imperija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tarybinis_%C5%ABkis
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pristatymai, koncertai, literatūrinės popietės, konferencijos, veikia oginskių kultūros 
paveldo globos draugija ir kamerinis teatras. Dėl savo istorinės reikšmės dvaras gausiai 
lankomas Lietuvos ir užsienio turistų (Sugrįžtantys dvarai. Rietavo dvaras).

Visuomenės poreikiams po restauracijos taip pat sugrąžintas baroko stiliaus Kel-
mės dvaras, kurį 350 m. valdė Lietuvai nusipelniusi lenkų kilmės bajorų Gruževskių 
(Gruzewski) giminė, aktyvi Reformacijos šalininkė ir svarbų vaidmenį suvaidinusi 
1831 m. sukilime. Dvaras, kuris jau XVIII a. garsėjo savo beveik 5 tūkst. tomų knygų 
biblioteka, sovietmečiu buvo paverstas paukštininkystės ūkiu, o paskutinės dvaro sa-
vininkės šeima buvo ištremta į Sibirą. Šio metu dvaru rūpinasi Kelmės krašto muzie-
jus (Sugrįžtantys dvarai. Kelmės dvaras).

Kelmės dvaras

Istorinę ir kultūrinę reikšmę turi Renavo dvaras, minimas jau XVI a. Dvarą val-
dant baronui Antonijui (Antanas) Ronne’ei (1794–1869) jame XIX a. šeštame–septin-
tame dešimtmetyje augo broliai Narutavičiai – būsimasis Lenkijos prezidentas Gab-
rielius ir jo vyresnysis brolis Stanislovas, būsimasis 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras. Iki sovietmečio dvaro rūmai garsėjo vertingomis 
paveikslų ir antikvarinių meno dirbinių kolekcijomis, senovinio porceliano dirbiniais. 
1940 m. dvaras nacionalizuotas ir po Antrojo pasaulinio karo jo pastatai naudoti kaip 
ir dauguma kitų Lietuvos dvarų (buvo įrengta kolūkio kontora, biblioteka, kultūros 
namai). Restauravus dvaro rūmus, XX a. pabaigoje dalis patalpų su išlikusia biblioteka 
skirtos įvairioms ekspozicijoms (dailės, liaudies meno, literatūros, kraštotyros paro-
doms) ir kultūros renginiams, taip pat kultūrinio turizmo sklaidai. 
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Renavo dvaras

Pagerbiant 1980 m. Nobelio literatūros premijos laureatą, lietuvių kilmės lenkų 
poetą ir literatūros kritiką, save laikiusį Abiejų Tautų Respublikos piliečiu česlovą Mi-
lošą (Czesław Miłosz, 1911–2004), Šeteniuose jo giminei priklausiusiame, sovietmečiu

Šetenių dvaras  
(šaltinis: http://www.kedainiutvic.lt/turizmas/lt/objektai/nobelio-premijos-laureato- 

ceslovo-miloso-gimtine)

http://www.kedainiutvic.lt/turizmas/lt/objektai/nobelio-premijos-laureato-ceslovo-miloso-gimtine
http://www.kedainiutvic.lt/turizmas/lt/objektai/nobelio-premijos-laureato-ceslovo-miloso-gimtine
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nacionalizuotame ir visiškai suniokotame dvare144 1999 m. visuomenės surinktomis 
lėšomis kaip padėkos ir žmonių pripažinimo simbolis dvaro parke buvo pasodinti 
ąžuoliukai. Milošas asmeniškai dalyvavo renginyje. Rekonstruotame dvaro pastate 
pradėjo veikti jo vardu pavadintas kultūros centras.

Šiandien į Lietuvos kultūros vertybių registrą įtraukti 535 dvarai145, iš jų nemažai 
turi ne vien istorinę, bet ir kultūrinę reikšmę. Šiuo metu atkurti ir lankytojams atidaryti 
35 paveldo statusą turintys dvarai, tačiau jų prikėlimo naujam gyvenimui procesas dar 
tęsiasi (Sugrįžtantys dvarai). Visi istoriniai dvarai atviri visuomenei kaip kultūros ži-
diniai ir dažniausiai naudojami krašto tradicijų, amatų ir liaudies meno puoselėjimui, 
muziejinei ir gamtosauginei veiklai bei turizmo plėtrai. Pastebėtina, kad pastaraisiais 
metais nemažai istorinių dvarų tapo pažinimo objektais ne tik Lietuvos, bet ir užsie-
nio turistams.

1991 m. spalio 7 d. Lietuva tapo uNeSCo (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos) nare ir aktyviai įsitraukė į šios organizacijos veiklą skatinant 
taikos kultūrą ir jos įvairovę ne tik tarp tautų, bet ir savo šalyje. Į Reprezentatyvųjį 
žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą 2008 m. įrašyta Dainų ir šokių šven-
čių tradicija (https://unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/nematerialus-kulturos-pavel-
das-lietuvoje/40-svietimas-1/svietimas/145-ar-zinote-kad). 

Jau nuo pradinio valstybės atkūrimo 1989 m. etapo reikšmingą vietą, formuojant 
multikultūrinę Lietuvos visuomenę, skirta Lietuvos radijui ir televizijai (LRT). Šiandien 
LRT užimą aktyvią poziciją, kuriant daugeliui šalyje gyvenančių tautinių bendruome-
nių kalbomis savaitines kultūrines programas, tarp jų „Kultūrų kryžkelę“ (TV), „San-
tarą“ (Radijas) ir pan. Laidose siekiama pristatyti Lietuvos tautinių bendruomenių 
įvairiaspalvę kultūrą ir jų raidą ilgametės Lietuvos istorijos kontekste bei aptarti šių 
laikų kasdienį bendruomenių gyvenimą. LRT 2019 m. veiklos ataskaitoje pateikiama, 
kad per metus Lietuvos televizija tautinių bendrijų kalbomis transliavo 150 laidų ir 
tam skyrė 173 val. eterio laiko. Visos tautinės bendrijos savarankiškai rengia savo pro-
gramas – rusų kalba leidžiama „Rusų gatvė“, lenkų kalba „Vilniaus albumas“, baltarusių 
kalba „Vilniaus sąsiuvinis“, ukrainiečių kalba „Trembita“ ir Lietuvos žydų lietuvių kalba 
„Menora“. Lietuvos radijas 2019 m. įvairių tautinių bendrijų kalbomis surengė 697 lai-
das, tam skyrė 348,5 val. eterio. Kai kurios televizijos laidos jau pripažintos tarptauti-
niu mastu, pvz., laida „Rusų gatvė“ yra tarptautinio televizijos ir radijo laidų rusų kalba 
2012 m. festivalio Prahoje „Grand Prix“ laimėtoja. Lietuvos tautinių bendrijų kalbomis 
rengiamos televizijos kultūrinės laidos vis labiau tampa žinomos jų tautiečiams užsie-
nyje. Pavyzdžiui, lenkų kalba rengiama laida „Vilniaus albumas“, paminėdama Abiejų 
Tautų Respublikos 1791 m. gegužės 3-ios konstituciją, 2020 m. gegužės 3-iąją suorga-

144 Dvaro rūmai sovietmečiu buvo virtę daugiabučiu. Atsitiktiniams gyventojams visai nerūpėjo jo būklė, 
todėl netrukus pastatas buvo nugyventas taip, kad jame nebeliko net pamatų. Analogiškas likimas 
ištiko ir ūkinius dvaro pastatus, kurie sovietmečiu virto kiaulidėmis. 

145 Kultūros vertybių registras, https://kvr.kpd.lt/#/static-search-results/dvar////////4b6379d5-e21f-
4803-b65d-532ea5bb76a8/////////535. 

https://unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/nematerialus-kulturos-paveldas-lietuvoje/40-svietimas-1/svietimas/145-ar-zinote-kad
https://unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/nematerialus-kulturos-paveldas-lietuvoje/40-svietimas-1/svietimas/145-ar-zinote-kad
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nizavo žygį automobiliais į Zalavą, Lenkijos prezidento Juzefo Pilsudskio gimtinę. žy-
gyje dalyvavo ne tik Lietuvos lenkai ir lietuviai, bet ir nemažas būrys atvykusių svečių 
iš Lenkijos. Lietuvos žydų laidoje „Menora“ dažnai vieši iškilūs Lietuvos visuomenės ir 
kultūros veikėjai, svečiai iš užsienio, besidomintys Lietuvos žydų paveldu.

Atsižvelgiant į europos Parlamento 2015 m. balandžio 15 d. priimtą rezoliuciją 
„Dėl priešiškumo romams europoje ir romų genocido Antrojo pasaulinio karo me-
tais minėjimo“, kuria buvo pripažintas istorinis romų genocido Antrojo pasaulinio 
karo metais faktas (https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/i-atminti-
nas-dienas-irasyta-romu-genocido-atminimo-diena-919781), Lietuvoje nuo 2019 m. 
birželio 27 d. Seimo nutarimu pradėta minėti Romų genocido atminimo diena, ir tai 
gali būti laikoma reikšmingu įvykiu visai Lietuvos romų bendruomenei. Tikimasi, 
kad šio nutarimo įgyvendinimas skatins Lietuvos visuomenę atkreipti dėmesį į skau-
džius istorijos faktus, prisidės prie romų kultūros atvirumo, tarpkultūrinio dialogo 
ir stereo tipų mažinimo. Romų genocido diena Lietuvoje minima kasmet rugpjūčio 
2-ąją. Statistikos duomenimis, 2011 m. Lietuvoje gyveno 2115 romų.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsniu nurodoma, kad Lietuvoje nėra 
valstybinės religijos, kad valstybė pripažįsta visas tradicines Lietuvos bažnyčias ir re-
ligines organizacijas146, kitos bažnyčios ir religinės organizacijos gali teisėtai veikti, 
„jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstaty-
mui ir dorai“. Visos Lietuvoje pripažįstamos bažnyčios bei religinės organizacijos gali 
laisvai skelbti savo mokslą, atlikti apeigas, turėti maldos namus, labdaros įstaigas ir 
mokyklas dvasininkams rengti (Konstitucijos 43 straipsnis). Lietuvoje 2011 m. veikė 
59 religinės bendruomenės, atstovaujančios 11 tikybų, kurias išpažino daugiau kaip 
po 1 tūkst. gyventojų.

1.3.6.2. Lietuvos kelias nuo daugiakultūrės prie multikultūrinės visuomenės

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. sausio 1 d. šalyje gyve-
no 2,81 mln. žmonių (oficialiosios statistikos portalas, 2018), save priskiriančių prie 
154  tautybių, tačiau tik 11 tautinių grupių sudarė po 1 tūkst. ir daugiau gyventojų 
(Lietuvos statistikos departamentas, 2013). Lietuva pasižymi nedidele tautinių ben-
drijų įvairove: lietuviai sudaro 84,2 proc., lenkai – 6,6 proc., rusai – 5,8 proc., baltaru-
siai – 1,2 proc., ukrainai – 0,5 proc., žydai, totoriai, latviai, vokiečiai, romai, karaimai, 
azerbaidžaniečiai, gruzinai, armėnai, moldovai ir kitų tautybių žmonės kartu sudaro 
tik 0,6 proc. visų Lietuvos gyventojų (ten pat). 

146 Terminas „Lietuvos tradicinės bažnyčios ir kitos religinės organizacijos“ apima ne tik krikščioniš-
kąsias konfesijas, vadinamas bažnyčiomis, bet ir kitas Lietuvoje egzistuojančias tradicines religijas. 
Priskiriant prie tradicinių Lietuvos bažnyčių bei religinių organizacijų, atsižvelgiama į jų reikšmę 
valstybės susidarymui ir raidai, jų paveldą, į nacionalinę ir atskirų tautinių bendrijų kultūras bei įta-
ką religiniam gyvenimui. Šuo metu Lietuvoje tradicinių bažnyčių bei religinių organizacijų teisėmis 
veikia Romos katalikų, Stačiatikių (ortodoksų ir sentikių), unitų (graikų apeigų katalikų), evangelikų 
(liuteronų, reformatų, baptistų ir metodistų), Judėjų, Karaimų, Musulmonų sunitų (Plumpa, p. 2003; 
Ališauskienė, 2014, p. 13) bažnyčios.

https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/i-atmintinas-dienas-irasyta-romu-genocido-atminimo-diena-919781
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/i-atmintinas-dienas-irasyta-romu-genocido-atminimo-diena-919781
https://osp.stat.gov.lt/
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2019 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai sudarė 2,08 proc. visų Lietu-
vos gyventojų (http://123.emn.lt/#chart-39-desc), todėl šalis tradiciškai identifikuo-
jama kaip palyginti homogeniška europos valstybė, kuriai būdingas tautinės sudėties 
pastovumas ir nežymus imigruojančių į šalį kitataučių mastas. Kita vertus, kad ir kaip 
būtų, net ir nedideli imigracijos srautai pamažu keičia ne vien šalies gyventojų skaičių, 
visuomenės demografinę sudėtį, bet ir jos etninę struktūrą, o tai laikui bėgant nedi-
delėms valstybėms tampa tautinio identiteto išsaugojimo probleminiu klausimu. Jei 
imigraciniai procesai nebus tinkamai reguliuojami, jie gali turėti ne vien teigiamas, 
bet ir neigiamas pasekmes, todėl formuojant Lietuvos multikultūriškumo politiką 
valstybei tenka atsižvelgti į galimas rastis rizikas. 

Atvykstančių į Lietuvą užsieniečių migracijos pagrindais nuolat daugėja. Pavyz-
džiui, 2011 m. Lietuvoje apsigyveno 1,67 tūkst. užsieniečių, iš jų iš europos Sąjungos – 
0,5 tūkst., iš kitų valstybių – mažiau negu 1,2 tūkst., o 2017 m. bendras imigravusių 
skaičius jau viršijo 10,2 tūkst. žmonių, iš europos Sąjungos – 0,7 tūkst., iš kitų valsty-
bių – daugiau negu 9,5 tūkst. (žr. 5 lentelę). 

5 lentelė. Imigrantų į Lietuvą skaičiai 2011–2017 m.

Imigracija iš: Metai, žmonių sk. Iš viso per 
2011–2017 m. 

žmonių
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

europos Sąjungos 
valstybių

503 738 671 658 813 751 700 4834

Kitų valstybių 1170 1748 2365 4108 2934 5204 9513 27 042
Iš viso imigracija į 
Lietuvą

1673 2486 3036 4766 3747 5955 10 213 31 876

Šaltinis: Migrationtrends, Whoimmigrates to Lithuania? 2017 http://123.emn.lt/en/#chart-12-desc

Lietuvoje dažniausiai apsigyvena ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Len-
kijos, Vokietijos ir Rumunijos piliečiai. 2017 m., lyginant su ankstesniu laikotarpiu, 
daugiausia padidėjo imigrantų iš ukrainos (4340 žmonių), Baltarusijos (2714), Indi-
jos (336) ir Sirijos (219). Kaip matyti, tarp jų dauguma atvyko iš valstybių, su kurio-
mis Lietuvą siejo 50-ies metų bendras istorinis, taip pat ir kultūrinis buvimo Sovietų 
Sąjungoje laikotarpis. Tuo metu bendri gyvenimo elementai buvo rusų kalba, bendros 
švietimo programos, tos pačios valstybinės šventės, konkursai, festivaliai, sporto ren-
giniai ir pan. Galima pagrįstai teigti, kad dabartinėje Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje ki-
toje valstybėje, gyvena įvairių tautų ir rasių žmonės, išpažįstantys skirtingas religijas, 
išsiskiriantys savo kalba ir socialine padėtimi, kasdieniame gyvenime besivadovau-
jantys skirtingomis vertybėmis ir tradicijomis.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėtai esančių šalies teritorijoje 
kitataučių buvimą pradėta reguliuoti pagal užsieniečių teisinės padėties įstatymo 
normas (žin., 1998, Nr. 115-3236). Šio įstatymu valstybė įsipareigojo naujai atvyks-
tantiems kitataučiams sudaryti palankias sąlygas integruotis į Lietuvos politinį, 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=69958&b=
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socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Taip pat įstatymu pripažinta, kad už-
sieniečio įsitraukimo į Lietuvos visuomenę procesas yra ne vien jo, bet ir valstybės 
institucijų atsakomybė. 

užsieniečių teisinę padėtį reguliuojantis įstatymas ir didėjantis imigrantų skai-
čius paskatino Lietuvos visuomenę plačiau domėtis pasaulinių įvykių raida, naujų mi-
gracinių procesų ypatumais ir su tuo susijusiais atvykstančių užsieniečių papročiais, 
tradicijomis, religiniais skirtumais ir pan. Įvairių tyrimų rezultatai rodo, kad devyni 
iš dešimties šalies gyventojų teigiamai vertina kitų tautybių žmones ir mano, kad kie-
kviena kultūra yra savita ir gerbtina, kultūrinė įvairovė yra vertybė, todėl visi Lietuvos 
žmonės, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religinių įsitikinimų, lyties ir amžiaus, 
turi turėti lygias galimybes puoselėti savo kultūrines tradicijas (Lietuvos tolerancijos 
profiliai: sociologinis tyrimas, 2003; Gražulis, Kojelytė, 2014 (b), p. 126).

2007 m. rudenį visose europos valstybėse vykdytas projektas „Tarpkultūrinis dia-
lo gas europoje“. Jo rezultatai parodė, kad didžiausias susidomėjimas tokiu dialogu 
buvo Lietuvoje, net 80 proc. dalyvavusių tyrime respondentų buvo „labai suintere-
suoti“ arba „linkę domėtis“ (flash eurobarometer: Intercultural Dialogue in europe, 
2007, p. 11). Be to, šis tyrimas atskleidė, kad 76 proc. Lietuvos gyventojų teigiamai 
vertina tarpkultūrinę įvairovę, nes šalies kultūrinį gyvenimą, tyrimo dalyvių many-
mu, praturtina kitų kultūrinių šaknų žmonės (ten pat, p. 6). Dauguma lietuvių sutin-
ka, kad glaudus tarpkultūrinis dialogas mažina „kultūrinio šoko“ arba, kitaip sakant, 
stresinės situacijos galimybę, nes gerai suvokiama, kad bendraudami su kitataučiais 
lietuviai patys iš to gali pasimokyti (Grazulis, Markuckiene, 2014, p. 117). Kita vertus, 
tarpkultūrinio dialogo europoje tyrimu nustatyta, kad 51 proc. arba tik kas antras 
Lietuvos gyventojas turėjo vienokią ar kitokią sąveiką su užsieniečiais. Vertėtų pažy-
mėti, kad aštuoni iš dešimties gyventojų tokių šalių kaip Liuksemburgas, Airija, Jung-
tinė Karalystė ir Austrija bendravimo patirtį su kitų šalių piliečiais turėjo 1,6 karto 
daugiau nei lietuviai. Lietuva, deja, pagal šį rodiklį priskiriama prie europoje mažiau-
sią sąveiką su užsieniečiais turinčių valstybių ir ji lenkė tik Bulgariją, Lenkiją, estiją ir 
Rumuniją (flash eurobarometer: Intercultural Dialogue in europe, 2007, p. 5). 

Vertinant situaciją šių dienų akimis, tikslinga atkreipti dėmesį, kad penkis de-
šimtmečius trukęs kultūrinis visuomenės uždarumas ir menka motyvacija studijuoti 
užsienio kalbas virto rimtu trukdžiu tiesioginiam, kitaip sakant, gyvam bendravimui 
su užsieniečiais. Nors Lietuvos žmonės sutinka, kad gyvas tarpkultūrinis bendravimas 
mažina visuomenės uždarumą ir prisideda prie asmens multikultūrinės kompetenci-
jos plėtros, deja, tik kas trečias lietuvis su užsieniečiais bendrauja ne dažniau nei vieną 
ar du kartus per metus arba net visai neturi tarptautinio bendravimo patirties147, dėl 

147 Analogiškus rezultatus pateikia Lietuvos statistikos departamentas apie situaciją viešajame sektoriuje. 
Pavyzdžiui, Lietuvos mažose savivaldybėse 2014 m. su užsieniečiais 1–2 kartus per metus bendravo 
mažiau negu pusė darbuotojų, o 50–75 proc. darbuotojų su užsieniečiais visai nekontaktavo (Lietuvos 
statistikos departamentas, 2014). Tyrimo duomenys rodo, kad verslo sektoriuje dirbantys turi dides-
nę bendradarbiavimo su užsieniečiais darbo aplinkoje patirtį. (Tikėtinumo santykio chi kvadratas 
96,384 df6 p = 0,000, p < 0,01). 
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to daugeliui jų multikultūriškumo tema nėra aktuali ir ja nesidomi. Kita vertus, kas 
antro lietuvio ryšiai su užsieniečiais gali būti apibūdinti kaip pasikartojantys (ben-
draujama po kelis kartus per metus), tačiau toks bendravimas dažniausiai siejamas 
su aukštesnio lygio darbuotojų pareigų atlikimu. Daugiau negu pusė darbuotojų su 
užsieniečiais bendrauja neišvykdami iš Lietuvos, mažiau negu trečdalis pas partnerius 
į kitas šalys vyksta kartą per kelerius metus ir tik organizacijų vadovaujantys darbuo-
tojai su užsienio partneriais gyvai susitinka nuo kelių iki keliolikos kartų per metus 
(Gražulis, 2016, p. 67–68).148 Verta pastebėti, kad retas bendravimas su užsieniečiais, 
juolab tokios patirties nebuvimas, drauge ir nepakankamas gebėjimas bendrauti už-
sienio kalba sukelia nesusikalbėjimo baimę ir didina asmens nepasitikėjimą savimi, 
o tai galiausiai tampa didžiausiu bendravimo barjeru ir stiprina asmens kultūrinio 
uždarumo efektą (Norvilienė, 2012; Grazulis, Markuckiene, 2014, p. 117).

Neintensyvus bendravimas su užsieniečiais laikytinas tradicinių lietuvių bruožu 
ir pirmiausia sietinas su tuo, kad iki XX a. vidurio Lietuvoje dominavo valstietiškas 
monokultūrinis pasaulio suvokimas. Šis aspektas drauge su sovietmečiu patirtomis 
istorinėmis peripetijomis iki šiol daro neigiamą poveikį visuomenės multikultūriš-
kumo plėtrai. Į vyraujančią situaciją atkreipė dėmesį ir šalies Vyriausybė, pripažinusi, 
kad visuomenės nuostatoms iki šiol būdingas kultūrinis uždarumas, Lietuva neturi 
ilgalaikės užsieniečių integracijos politikos ir šią politiką formuojančios institucijos, 
trūksta kryptingo ir koordinuoto užsieniečių integraciją vykdančių institucijų darbo 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 01 22 nutarimas Nr. 29, p. 11). Reikia pažy-
mėti, kad į šią problemą jau 2003 m. atkreipė dėmesį beveik pusė Lietuvos tolerancijos 
profilių sociologiniame tyrime dalyvavę respondentai.

Nors po to, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, lietuviams pavyko už-
megzti asmeninius ir darbinius ryšius su daugelio šalių žmonėmis ir pastaruoju metu 
šių ryšių geografija plečiasi, ir šiandien daugiau nei pusės lietuvių komunikavimas 
su užsieniečiais pirmiausia plėtojamas su partneriais iš buvusio socialistinio lagerio 
(žr.  6 lentelę), kurių kelis dešimtmečius trukusio „geležinės uždangos“ laikotarpio 
kultūrinis palikimas (elgesys, papročiai) ir organizacijų valdymo ypatumai yra arti-
mesni ir suprantamesni (Gražulis, 2016, p. 69).

2015–2016 m. mūsų atliktas tyrimas parodė (žr. 6 lentelę), kad kas penktas lietu-
vis glaudesnį bendravimą siejo su Rusijos, ukrainos ir Baltarusijos gyventojais, kas 
šeštas – su žmonėmis iš Latvijos ir estijos, panašiai tiek pat lietuvių bendravo su Len-
kijos, čekijos, Vengrijos ir Slovakijos žmonėmis. Pastarasis dešimtmetis rodo, kad 
kas trečiam lietuviui būdinga didesnis suinteresuotumas arčiau susipažinti su Vakarų 
europos (Prancūzijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos), Šiaurės europos 
(Danijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos) bei Pietų europos (Italijos, Graikijos ir 

148 Prie panašių išvadų prieina ir kiti Lietuvos specialistai, pvz., analizuojant mažų ir vidutinių įmonių 
382 vadovaujančių darbuotojų komunikavimo su užsieniečiais dažnumą nustatyta, kad absoliučiai jų 
daugumai gyvi susitikimai priskirtini prie nuolatinės veiklos ir pasikartoja nuo kelių kartų per savaitę 
iki kelių kartų per metus (Dabravalskytė, Vveinhardt, 2015, p. 38).
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kt.) šalimis. Jos lankomos dažniausiai ne vien dėl darbo, bet ir pažintiniais tikslais. 
Vis daugiau lietuvių domisi šių valstybių istoriniu ir kultūriniu paveldu bei dabarties 
gyvenimo ypatumais. Galima pastebėti, kad lietuvių lankomų šalių geografija nuolat 
plečiasi ir dabartinių kelionių kryptis apima visus pasaulio žemynus.

6 lentelė. Lietuvių bendravimo geografija su užsienio šalių žmonemis

Kelionių kryptis Proc. 

Rytų europa (Rusija, ukraina, Baltarusija) 19,7

Baltijos šalys (Latvija, estija) 16,4

Vidurio europa (Lenkija, čekija, Vengrija, Slovakija) 15,8

Vakarų europa (Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Didžioji Britanija) 12,4

Šiaurės europa (Danija, Norvegija, Suomija, Švedija) 11,0

Pietų europa (Italija, Graikija ir kt.) 6,6

Šiaurės Amerika (JAV, Kanada) 3,8

Tolimieji Rytai (Kinija, Pietų Korėja, Japonija, filipinai) 2,4

Afrika (Libija, Sudanas, Nigerija ir kt.) 2,0

Artimieji Rytai (Iranas, Irakas, Sirija, Izraelis, egiptas, Kataras, Libanas) 1,9

Australija, Naujoji Zelandija, Indonezija 1,2

Pietų Amerika (Brazilija, Argentina, Kolumbija, Venesuela) 0,9

Kitos 5,9

Sudaryta autorių pagal 2015–2016 m. tyrimo rezultatus

Nors galimybių plėsti asmeninius multikultūrinius gebėjimus vis daugėja, iki šiol 
pasitaiko nemažai problemų ugdant multikultūrinę kompetenciją kasdieniame gyveni-
me, ypač tai matoma studijų ir darbo aplinkoje. Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, 
kad mokytojams trūksta multikultūrinio ugdymo kompetencijų, mokyklose skiriama 
per mažai dėmesio multikultūrinės įvairovės pažinimui bei reikalinga didesnė pagal-
ba tautinių mažumų vaikams integruojantis aplinkoje, kurioje vartojama lietuvių kalba 
(Reingardė, Vasiliauskaitė, erentaitė, 2010, p. 51, 52; Rezoliucija CM/ResCMN(2019)4). 

Panaši situacija ir darbo aplinkoje – darbuotojams ne visada sudaromos reikiamos 
galimybės dalyvauti patirtiniuose mokymuose, seminaruose arba stažuotėse multikul-
tūrine tematika, tobulintis išvykstant į užsienį. Tik kas trečias studentas ir vienas iš ketu-
rių darbuotojų naudojasi galimybe sistemingai plėsti savo multikultūriškumo įgūdžius. 
Nors faktai rodo, kad tarpkultūrinių kontaktų aprėptis tiesiogiai priklauso nuo įgyjamo 
išsilavinimo, vis dėlto tarpkultūrinė kompetencija tampa norma tik tiems studentams, 
kurie dalyvauja „erasmus“ mobilumo ir kitose tobulėjimo programose. Dėl šių prie-
žasčių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymu daug kam tenka rūpintis savarankiškai 
arba sulaukus kolegų pagalbos (Grazulis, Markuckiene, 2014, p. 113–117; Dabravals-
kytė, Vveinhardt, 2015, p. 39). Kita vertus, nepakankama bendravimo su užsieniečiais 
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patirtis daro prastą poveikį Lietuvos žmonių požiūriui į būtinumą plėtoti savo multi-
kultūrinius gebėjimus. Nors asmens rasė ir lytis nėra pagrindinis lietuvių bendravimo 
su užsieniečiais požymis, vis dėlto kitataučio tautybė, jo bendravimo kalba ir seksualinė 
orientacija iki šiol lieka ta riba, kuri reiškiasi kaip rimtas trukdys. Galiausiai prie di-
desnių bendravimo su kitataučiais problemų reikėtų priskirti skirtingą temperamentą, 
nevienodai suvokiamą neoficialaus bendravimo stilių, kitataučių kultūros neišmanymą, 
todėl nesidomėjimas šiomis aplinkybėmis anksčiau ar vėliau tampa svarbia priežastimi, 
sukeliančia netolerancijos protrūkius (Grazulis, Kojelyte, 2014 (a), p. 84).

2014 m. Lietuvoje įsigaliojo užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 
veiksmų planas, kuriame numatyti 3 prioritetiniai tikslai (Lietuvos Respublikos socia-
li nės apsaugos ir darbo ministerija, 2014):

•	 integruoti trečiųjų šalių piliečius į Lietuvos visuomenę; 
•	 visuomenę padaryti tolerantiškesnę užsieniečiams;
•	 gerinti bendradarbiavimą tarp institucijų užsieniečių integracijos srityje.
Taigi praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams nuo užsieniečių teisinės padė-

ties įstatyme deklaruotų pagrindinių integravimosi nuostatų, iki šiol politiniame ir 
moksliniame diskurse probleminiais įvardijami visuomenės tolerancijos klausimai ir 
bendradarbiavimo tarp institucijų spragos, tarp jų – ne visai aiškiai atskirtos vals-
tybės / savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVo) funkcijos, įgyvendinant 
užsieniečių integraciją, ne visada užtikrinamas tinkamas lietuvių kalbos išmokimas ir 
kaip pasekmė prastai sprendžiami apgyvendinimo, užimtumo ir kiti svarbūs klausi-
mai (MRu 2015 12 07 konferencijos medžiaga).

Šalia čia paminėtų multikultūriškumo plėtros problemų, europos Tarybos pa-
tariamojo komiteto ekspertai, 2015 m. vertindami pateiktas Lietuvos ataskaitas dėl 
Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nutarimų įgyvendinimo, pabrėžė, 
kad prie opiausių problemų priskirtinas tautinių mažumų apsaugos teisinės bazės 
neišbaigtumas, pirmiausia tai, kad nėra Tautinių mažumų apsaugos įstatymo, kuris 
turėtų garantuoti šios grupės asmenims pagrindines teises švietimo, kultūros srityje ir 
nustatyti mažumų kalbų vartojimo tvarką viešajame gyvenime. Deja, į šią problemą 
atkreiptas dėmesys ir 2019 m. kovo 27 d. europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliu-
cijoje CM/ResCMN(2019)4. Joje tarp kitų rekomendacijų dar siūloma: 

•	 tobulinti teisinę sistemą, susijusią su tautinių mažumų atstovų vardų ir pavar-
džių rašymu;

•	 užtikrinti, kad švietimo sistema tobulintų daugumai priklausančių asmenų ži-
nias apie tautinių mažumų kultūrų ypatumus, jų tradicijas ir istoriją, kalbas ir 
tikėjimą.

Tautinių mažumų integracijos problemos stabdo Lietuvoje multikultūrinės visuo-
menės formavimą, dėl to pagrįstai galima teigti, kad Lietuva žengia nors ir pagrindi-
nius, bet iki šiol tik pirmuosius žingsnius kultūrinės įvairovės pažinimo ir šio proceso 
valdymo link.
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2.1. KoMPeTeNCIJoS TyRIMų PRADžIA IR PRIežASTyS

Lyderiui būdingų bruožų, arba kompetencijų, mokslinio tyrimo pradininku ga-
lima būtų laikyti francį Galtoną (Galton, 1869), kuris XIX a. pabaigoje nagrinėjo 
vienos kartos lyderių ir genijų koreliaciją. Jis teigė, kad ypatingas intelektas yra iš-
skirtinė lyderio savybė ir ji būna ne ugdoma, o tik paveldima. Galtonas siūlė vykdyti 
lyderių atranką suporuojant individus, kurių palikuonys turėtų pasižymėti geriau-
siomis savybėmis.

Vėliau buvo atliekamos empirinės studijos siekiant nustatyti, ar tokios savybės 
kaip iškalbingumas, dorumas ir drąsa apibūdina lyderį ir išskiria jį iš kitų žmonių. 
Deja, šie ankstyvieji tyrimai nepatvirtino, kad tam tikros lyderių savybės yra būtina 
efektyvios lyderystės prielaida. Mokslininkai (Stogdill, Coady, Zimmer, Bailey, 1971) 
išnagrinėjo 124 studijų, kuriose buvo analizuojamos lyderio savybės nuo 1904 iki 
1948 m., rezultatus ir padarė vėliau dažnai cituojamą išvadą, kad „žmogus netampa 
lyderiu dėl to, kad jam būdingas tam tikrų savybių derinys“. 1974 m. papildęs savo 
tyrimo metodiką, Ralphas Stogdillas apžvelgė 163 lyderio savybių studijas, atliktas 
1949–1974 m., ir pareiškė, jog turint tam tikras savybes padidėja tikimybė tapti efek-
tyviu lyderiu. Vienos ar kitos savybės svarbą lemia konkreti situacija, kurioje lyderis 
veikia. Stogdillas išskyrė bruožus ir gebėjimus, kurie dažniausiai siejasi su efektyvia 
lyderyste. Vadovų atrankos tyrimai pateikė daugiausia lyderiui būdingų bruožų. Iki 
XX a. šešto dešimtmečio vidurio mėginimai nuspėti vadovo efektyvumą apibrėžiant 
ir vertinant jo asmenybinius rodiklius arba gebėjimus buvo nesėkmingi. To laikotar-
pio tyrimai daugiausia rėmėsi raštu atliekamais pratimais, kurie ir turėjo nustatyti 
testuojamo vadovo potencialą. Tačiau statistiškai patikima tokiu būdu nustatytų as-
meninių savybių, bruožų bei gebėjimų ir vadovo veiklos efektyvumo priklausomybė 
labai svyravo ir turėjo atsitiktinį pobūdį. Nors šioje srityje atliekami tyrimai sulaukė 
neigiamų atsiliepimų, naudojamos vadovų atrankos metodikos patyrė rimtų pokyčių 
ir smarkiai patobulėjo.

Davido C. McCllelando (McClleland, 1973) pastebėjimas, kad vien tik tradicinių 
akademinių žinių lygis, geri egzaminų pažymiai nerodo, ar bus sėkmingas to žmogaus 
gyvenimas, ar jis pasieks norimą karjerą ir ar bus efektyvus darbe, paskatino ieškoti 
faktorių, kurie patikimai padėtų numatyti žmogaus veiklos efektyvumą. Iki praeito 
amžiaus vidurio lyderystei būdingų bruožų studijų, kurios buvo daugiausia skiriamos 
mėginimams susieti vadovo efektyvumą su asmenybiniais rodikliais arba gebėjimais, 
negalima buvo laikyti per daug sėkmingomis. Vadovo veiklos efektyvumo ir nusta-
tytų asmeninių savybių, bruožų bei gebėjimų priklausomybė labai svyravo ir turėjo 
atsitiktinį pobūdį. Iš dalies tai sąlygojo tuo laikotarpiu vykdytų tyrimų metodika, kuri 
daugiausia rėmėsi raštu atliekamais pratimais, turėjusiais nustatyti testuojamo vado-
vo potencialą. Tačiau nors ir būta  pesimistinių atsiliepimų bei skepticizmo dėl šioje 
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srityje atliekamų tyrimų, vadovų atrankos metodikos patyrė rimtų pokyčių, gerokai 
patobulėjo ir tapo pagrindu vienai iš plačiausiai šiuo metu nagrinėjamų žmogiškųjų 
išteklių valdymo probleminių sričių – darbuotojų kompetencijų valdymui. Darbuoto-
jų kompetencijos transformavo požiūrį į žmogiškųjų išteklių valdymą, kuris vis daž-
niau vadinamas kompetencijomis grįstu žmogiškųjų išteklių valdymu. Kompetencijos 
naudojamos visose be išimties žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, pradedant dar-
buotojų paieška ir baigiant veiklos vertinimu, jos yra svarbios ugdant organizacijose 
šiuolaikinius lyderius, veikiančius daugiakultūrėje aplinkoje. 

Kas yra kompetencijos? 

Reikėtų pabrėžti, kad tarp skirtingų šią problematiką nagrinėjančių autorių nėra 
bendro sutarimo dėl vieno visiems atvejams tinkamo universalaus competency model, 
nes net plačiausiai aprašytos kompetencijos negali būti universalios visose kultūrose, 
profesijose ir paslaugų rūšyse (Bonder, 2011; Hurd, 2005; Sudnickas, Kratavičiūtė-Ali-
šauskienė, 2011). Lygiai taip pat nėra visuotinai priimto competency termino apibrėži-
mo. Dar daugiau, vis dar diskutuojama, ar terminai competency (dgs. competencies) ir 
competence (dgs. competences) turi tą pačią ar skirtingą reikšmę. Vienuose žodynuose 
abiejų žodžių reikšmė ta pati, kituose jų reikšmės skiriasi. Vieni autoriai teigia, kad 
competency labiau apima tai, kaip žmonės elgiasi, o competence – tai, ką jie daro. Kiti 
autoriai (pvz., Sanghi, 2007) pabrėžia, kad competency siejasi su individo elgsena grįs-
tais aspektais, o competence labiau susijęs su įgūdžiais. Taip pat terminas competency 
dažniau vartojamas siekiant pabrėžti individo lygmenį, o competence – organizaci-
jos lygmenį. Tačiau reikėtų pasakyti, kad lingvistinis abiejų šių terminų apibrėžimų 
aspektas neleidžia aiškiai atskirti vieno nuo kito. Dėl šios priežasties šiame knygos 
skyriuje, siekiant išvengti daugiaprasmiškumo, terminas competency labiau siejamas 
su individo elgsena.

Šiandienė competency samprata išpopuliarėjo 1973 m., mokslo žurnale „Ameri-
can Psychologist“ pasirodžius žymiajam McClellando straipsniui „Testing for Com-
petence Rather Than for Intelligence“. Jame autorius pabrėžė competencies svarbą 
prognozuojant sėkmingą ateities veiklą ir kartu kritikavo tradicinius egzaminus, ypač 
intelekto koeficiento testus, kaip neadekvačias sėkmingos veiklos prognozavimo prie-
mones. Vietoj termino skill pradėtas vartoti platesnis competency, apimantis elgsenos 
ir technines individo galimybes (McClelland, 1973).

McClellando idėjas žymiu mastu praktiškai realizavo konsultacinė grupė „McBer“, 
kurios bendradarbiu buvo kitas garsus kompetencijų tyrėjas ir ekspertas Richardas 
Boyatzis. „McBer“ kompetencijų žodynas šiuo metu yra vienas plačiausiai praktinėje 
veikloje taikomų žodynų. Boyatzis (Boyatzis, 1982) apibrėžė, kurios kompetencijos 
atskiria didžiausios sėkmės sulaukusius vadovus nuo mažesnės sėkmės sulaukusių. Jis 
pabrėžė, kad veiklos efektyvumas gali būti didinamas tobulinant reikiamas kompe-
tencijas, ir apibūdino kompetenciją kaip „esminę individo charakteristiką, priežasties 
ir pasekmės ryšiais susijusią su puikia veikla“. Labai panašiai kompetenciją apibūdina 
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ir žmogiškųjų išteklių valdymo praktikų pamėgtos knygos „Competence at Work“ au-
torės Signe M. Spencer ir Lyle M. Spencer (Spencer, Spencer, p. 9): „esminė individo 
savybė, priežasties ir pasekmės ryšiais susijusi su kriterijais apibrėžta prasta ar puikia 
veikla darbe.“

esminės individo charakteristikos (kompetencijos) suprantamos kaip nuolatinės 
asmens savybės, kurios leidžia nuspėti jo elgseną ateityje. Kriterijais apibrėžta veikla 
reiškia tai, kad iš kompetencijų galima numatyti, kokia veikla – gera ar prasta – bus, ir 
kad tokia veikla gali būti vertinama naudojantis specifiniais kriterijais arba standartais. 

Autorių išskiriami penki skirtingi kompetencijų tipai:
1. Motyvai – tai dalykai, apie kuriuos žmogus nuolat galvoja ir jų trokšta. Motyvai  

lemia individo veiksmus ir nukreipia žmogaus elgseną siekiant tikslų.
2. Savybės, bruožai – tai fizinės charakteristikos, reakcija į įvairias situacijas, emo-

cinės reakcijos. Pavyzdžiui, aukštas emocinis intelektas galėtų padėti migracijos 
tarnybos darbuotojui adekvačiai suvokti, ką jaučia ir su kokiomis problemomis 
susiduria atvykėliai iš svetimų šalių, ypač iš tų, kuriose kilo grėsmė gyvybei.

3. Asmeninės nuostatos, savęs suvokimas – pvz., pasitikėjimas savimi, tikėjimas, 
kad gali efektyviai veikti beveik visose situacijose; tai yra sudėtinė savęs suvoki-
mo dalis. Šiai kategorijai priklauso asmeninių individo vertybių sistema.

4. Žinios – informacija apie konkrečią veiklos sritį. Pavyzdžiui, vadovo, dirbančio 
tarptautinėje kompanijoje, darbuotojų kultūrinių skirtumų supratimas. žinios 
yra gana sudėtinga kompetencija. žinių testai leidžia nustatyti, ar asmuo pasi-
renka teisingą atsakymą, tačiau visiškai nenusako, ar žmogus gali veikti remda-
masis savo žiniomis. žinios labiau parodo, ką asmuo gali padaryti, bet ne tai, ką 
jis, labiausiai tikėtina, padarys.

5. Įgūdžiai – sugebėjimas atlikti protinio ar fizinio pobūdžio užduotį. Pavyzdžiui, 
vertėjo gebėjimas tiksliai perteikti į savo gimtąją kalbą svetima kalba suformu-
luotą mintį. 

Anntoinette D. Lucia ir Richardas Lepsingeris (Lucia, Lepsinger, 1999) pateikia 
labai panašų kompetencijos apibrėžimą: „Susijusių žinių, įgūdžių ir požiūrių klas-
teris, turintis įtakos didelei  veiklos daliai (vaidmeniui ar atsakomybei), susijęs su 
veiklos efektyvumu, kurį galima įvertinti remiantis aiškiais standartais ir pagerinti 
ugdant ir vystant.“

Boyatzis (Boyatzis, 2008) kompetenciją apibūdina kaip gebėjimą ar galimybę, va-
dindamas ją skirtingos elgsenos pavyzdžių rinkiniu, grindžiamą konstruktu, kurį są-
lyginai galime apibrėžti kaip intenciją, arba ketinimą. Dauguma tyrėjų kompetencijas 
traktuoja plačiau nei tik žinias, įgūdžius ar gebėjimus. Coimbatore Krishnarao Pra-
haladas ir Gary Hamelis ištekliais grįsto strateginio valdymo teorijoje vartoja termi-
ną core competence, perkeldami jį iš individualaus į organizacinį lygmenį (Prahalad, 
Hamel, 1990). 

Core competence analizė turėtų būti atliekama visos organizacijos lygmeniu. 
Alanas Clardy’is siūlo keturis klausimus, kuriuos turėtume užduoti, kad galėtume 
įvertinti pagrindinę organizacijos kompetenciją: „Ar organizacija turi konkurencinį 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Anntoinette+D.+Lucia
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Richard+Lepsinger
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pranašumą? Kiek veiklos našumas priskiriamas toms konkurencinėms galimybėms? 
Kur yra šios galimybės? Kaip konkrečiai veikia pagrindinės kompetencijos? Ar kon-
kurentai turi pagrindines kompetencijas ir kokios jos yra?“ (Clardy, 2008).

Juri Luca De Coi ir kiti apibrėžia kompetenciją (angl. competence) kaip kompeten-
cijos (angl. competency), įgūdžių lygio ir konteksto derinį. Jų pavyzdyje „puiki verslo 
anglų kalba“ „anglų kalba“ yra kompetencija, „puiki“ – įgūdžių lygis, o „verslas“ – 
kontekstas (De Coi ir kt., 2007).

Kaip galima matyti iš skirtingų autorių pateikiamų apibrėžimų, kompetencijos su-
prantamos kaip ilgalaikės asmeninės savybės, kurios leidžia prognozuoti asmens elgesį 
ateityje. Konkretus kompetencijų rinkinys, apibūdinantis atskirą veiklos sritį, pareigy-
bę ar grupę susijusių darbų, vadinamas kompetencijos modeliu. Šis modelis laikomas 
žmogiškųjų išteklių valdymo ir organizacinių strategijų jungtimi, jis susieja „indivi-
dualias kompetencijas su norimomis organizacinėmis kompetencijomis, naudojant 
kompetencijų modeliavimą“ (Naquin, Holton, 2006). Kompetencijų modeliai tampa 
žmogiškųjų išteklių vadybos šerdimi ir pamažu pakeičia esamus tradicinius darbo ap-
rašymus bei pareigines instrukcijas, be visų kitų privalumų, leisdami užtikrinti didesnį 
stabilumą, nes kompetencijų rinkiniai, reikalingi vienai ar kitai veiklai vykdyti, kinta 
nepalyginti lėčiau negu pareiginiai aprašymai (Dubois, Richmond, 2003). 

Kompetencijų žodynai ir modeliai

Boyatzis, analizuodamas daugelio įvairių veiklos sričių vadovų kompetencijų verti-
nimo rezultatus, pastebėjo, kad puikių rezultatų organizacijose pasiekiančius vadovus 
apibūdina tas pats kompetencijų rinkinys. Tai padėjo pagrindą vadinamiesiems kom-
petencijų žodynams rastis. Tokius žodynus sudaro nuo 3 iki 6 skirtingų kompetencijų 
grupių, arba klasterių, į kuriuos įeina 2–5 skirtingos kompetencijos. Kiekviena iš jų 
yra trumpai aprašyta, be to, jai priskiriami 3–9 elgsenos rodikliai, kurie pagrindžia tą 
kompetenciją. Paprastai kiekvienas elgsenos rodiklis iliustruojamas konkrečiais pavyz-
džiais, paimtais iš interviu su geriausiai šioje veiklos srityje pasirodžiusiais darbuoto-
jais. elgsenos rodiklių skalė yra surūšiuota didėjančia tvarka pagal elgsenos, per kurią 
pasireiškia kompetencija, lygį. Paprastai pradedama nuo nulio, kuris atspindi neutralų 
arba menkiausią kompetencijos pasireiškimo lygį. Aukščiausias kompetencijos lygis 
žymimas didžiausiu skaičiumi. Kartais kompetencijos lygis gali būti žymimas ir neigia-
mu skaičiumi, kuris rodo, kad kompetenciją atspindinti elgsena yra destruktyvi.

S. M. Spencer ir L. M. Spencer (Spencer, 1993) savo darbe išskyrė 360 bendrųjų 
elgsenos rodiklių ir dar daugiau specifinių elgsenos rodiklių, kuriuos apibendrino žo-
dyne, susidedančiame iš 20 skirtingų kompetencijų. Šis žodynas apėmė apie 85 proc. 
skirtinguose modeliuose aptinkamų įvairiausių kompetencijų. 

Šiuo metu kai kurios stambios kompanijos, tokios kaip „McBerand Company“, 
„Philip Morris“, „Aon Consulting“, yra sukūrusios savo nuosavus kompetencijų žo-
dynus, kuriuos plačiai naudoja kasdienėje veikloje ir kuriais remiasi šių bendrovių 
žmogiškųjų išteklių valdymas. žmogiškųjų išteklių valdymo draugija (SHRM, Society 



KoMPeTeNCIJoS SąVoKoS MoKSLINIS DISKuRSAS 131

for Human Resource Management) yra pasiūliusi savo kompetencijų žodyną, dar va-
dinamą išsamiu SHRM kompetencijų modeliu (SHRM žodynas; Sudnickas, 2009). 

Savo reikmėms kompetencijų žodynus kūrė ir viešojo sektoriaus organizacijos – 
eS švietimo ir mokslo srityje naudojamas „Tuning“ kompetencijų žodynas (Loghoff 
ir kt., 2010), Kanados Saskačevano provincijos administracija (Saskečevano vyriausy-
bė) naudojasi Saskačevano viešojo sektoriaus administravimo kompetencijų žodynu, 
NASA darbuotojų kompetencijų žodynu (NASA kompetencijų valdymo žodynas), 
Pietų Afrikos Respublika savo reikmėms yra sukūrusi viešojo sektoriaus vidutinės 
grandies vadovų kompetencijų žodyną.

Richardas S. Mansfieldas analizuoja du labiausiai paplitusius kompetencijų mode-
lio kūrimo būdus: konkrečiai pareigybei pritaikytą modelį (angl. single-job competency 
model) ir universalų (angl. one-size-fits-all) kompetencijų modelį (Mansfield, 1996). 
Sudarant pirmąjį modelį naudojamas tikslinės grupės metodas, kai suformuota ge-
riausių konkrečios pareigybės darbuotojų tikslinė grupė leidžia surinkti visą informa-
ciją apie šios veiklos specifiką. Gautas žinias palyginus su klientų interviu rezultatais ir 
atlikus analizę suformuojamas kompetencijų modelis, kuris, kaip paprastai, susideda iš 
10–20 asmenines charakteristikas atspindinčių kompetencijų. Šis metodas yra plačiai 
taikomas, pasitelkus jį galima sukonstruoti gana tikslų darbui atlikti reikiamų kompe-
tencijų modelį, be to, jis leidžia įtraukti į modelio kūrimo procesą pačius darbuotojus 
ir tuo skatina jų atsidavimą darbui ir leidžia pasijusti atsakingiems už siekiamus rezul-
tatus. Tačiau tokiam modeliui sukurti reikia nemažai laiko ir pastangų. Vidutiniškai 
tokio kompetencijų modelio sukūrimo procesas užtrunka keletą mėnesių. 

universalus kompetencijų modelis sukuriamas daug greičiau, jis vienu metu gali 
būti taikomas didesniam skaičiui darbuotojų. Šiuo atveju, užuot rinkus informaciją iš 
geriausių konkrečios veiklos specialistų, informacija gaunama iš jau esamų konkre-
čios pareigybės modelių, analizuojama mokslinė ir praktinė literatūra apie šios srities 
veiklą. Kad gautas modelis derėtų su organizacijos misija ir vertybėmis, galiausiai jį 
dar peržiūri organizacijos vadovai, suteikdami grįžtamąjį ryšį ir pateikdami savo įž-
valgas. Pagrindinis taip parengto kompetencijų modelio trūkumas – jis neišsamiai 
atspindi siaurus ir specifinius reikalavimus, keliamus konkrečiai pareigybei.

Siekdamas išvengti trūkumų, kuriais pasižymi kiekvienas iš minėtų metodų, 
Mansfieldas pasiūlė vidurio kelią – būdą, leidžiantį pasinaudoti universalaus ir kon-
krečiai pareigybei pritaikyto metodo privalumais. Dauguma tyrėjų bendrai sutaria, 
kad bet kuriuo atveju kuriamas kompetencijų modelis turi būti glaudžiai susijęs su 
organizacijos strategija (Naquin, Holton, 2006; Markus ir kt., 2005; Mansfield, 1996). 
Pradėjus kurti kompetencijų modelį nuo išsamios ir nuodugnios darbo aprašymo 
analizės tai leistų įgyvendinti praktiškai. 

Tarpkultūrinė kompetencija
Nesutariama ne tik dėl terminų competency ir competence reikšmių. Tai, ką šiuo 

metu vadiname multikultūrine kompetencija (tokio termino laikosi ir šios knygos 
autoriai), įvardijama gana skirtingai. Pavyzdžiui, Darla K. Deardorff (Deardorff, 
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2011) pastebi, kad šiuo klausimu tyrėjai nesutaria. Terminai, apibūdinantys šią są-
voką, daugiausia priklauso nuo atliekamų tyrimų srities: pavyzdžiui, su socialiniu 
darbu susijusiuose tyrimuose dažnai aptinkamas kultūrinės kompetencijos terminas, 
inžinerijos srityje tai vadinama globaliomis kompetencijomis, be to, pasitaiko tokių 
terminų kaip multikultūrinė kompetencija, tarpkultūrinė branda arba multikultū-
riškumas, tarpkultūrinis jautrumas, kultūrinis intelektas, tarptautinė komunikacija, 
transkultūrinė komunikacija ir daugybė kitų apibūdinimų. Tačiau nors šį reiškinį 
apibūdina įvairūs terminai, Arthuras L. Whaley’is ir Kingas e. Davisas (Whaley & 
Davis, 2007) pabrėžia, kad sutariama, jog tarpkultūrinė kompetencija (angl. inter-
cultural competence) siejasi su individo gebėjimu efektyviai funkcionuoti skirtingo-
se kultūrose. Kwokas Leungas, Soon Ang ir Mei Ling Tan (Kwok Leung, Soon Ang, 
Mei Ling Tan, 2014) pateikia ir kitus panašius apibrėžimus, aptinkamus mokslinėje 
literatūroje: Hammeris tarpkultūrinę kompetenciją apibūdina kaip „gebėjimą mąs-
tyti ir veikti tarpkultūriškai tinkamais būdais“. Johnsonas tai įvardija kaip „asmens 
efektyvumą, pasitelkiant žinių, įgūdžių ir asmeninių savybių rinkinį, kad būtų galima 
sėkmingai dirbti su skirtingų tautinių kultūrų žmonėmis savo šalyje ar užsienyje“. Šis 
apibrėžimas gana artimas S. M. Spencer ir L. M. Spencer pateiktam kompetencijos 
apibrėžimui, tik šiuo atveju jis taikomas siauresnei sričiai – skirtingos kultūros žmo-
nių bendravimui apibūdinti.  

Vienas pirmųjų tyrimų (Deardorff, 2011), kurio tikslas buvo dokumentuoti pa-
grindinių tarpkultūrinių ekspertų, daugiausia iš Jungtinių Amerikos Valstijų, suta-
rimą, ką vadinti tarpkultūrine kompetencija, buvo atliktas taikant „Delphi“ metodą. 
Aspektai, dėl kurių pavyko pasiekti konsensusą, buvo suskirstyti į atskiras kategorijas 
ir tuo pagrindu sukonstruotas modelis, kurio pagrindinė paskirtis – labiau struktū-
ruoti šį konceptą ir pažvelgti į jį kaip į procesą. Tarpkultūrinės kompetencijos proceso 
modelis sutelktas į išorinius ir vidinius rezultatus, kurie remiasi specifinėmis nuosta-
tomis, žiniomis ir įgūdžiais. 

Pageidaujami išoriniai rezultatai apibrėžiami kaip tinkama ir efektyvi komuni-
kacija tarpkultūrinėje situacijoje, žinios – kaip kultūrinė savivoka, tarpkultūrinės ži-
nios, kultūros supratimas ir sociolingvistinis supratimas, o įgūdžiai šiame konteks-
te apibrėžiami kaip gebėjimas klausytis, stebėti, vertinti, interpretuoti ir sugretinti. 
Nuostatos suprantamos kaip pagarba, kitų kultūrų vertinimas, atvirumas, išankstinio 
nusistatymo nebuvimas, smalsumas, noras pažinti. Pageidaujami vidiniai rezultatai 
suprantami kaip lankstumas, adaptyvumas, etnoreliatus požiūris, empatija. Procesas 
prasideda nuo nuostatų, atspindinčių individualų lygmenį, toliau per žinias ir įgū-
džius pereinama prie sąveikos lygmenį atspindinčių pageidaujamų vidinių rezultatų, 
nuo jų  – į  pageidaujamus išorinius rezultatus. Tarpkultūrinės kompetencijos lygis 
priklauso nuo įgytų nuostatų, žinių ir įgūdžių lygio. Vladimiras Gražulis (Gražulis, 
2016) lentelėje pateikė tyrėjų (D. L. Adams, M. De Merode, M. London, V. I. Sessa, 
N. J. Adler, D. K. Deardorff ir kt.) požiūrį į multikultūriškumą.
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7 lentelė. Multikultūriškumo ir multikultūrinės kompetencijos apibūdinimo įvairovė

Autoriai / šaltiniai Multikultūriškumo ir multikultūrinės 
kompetencijos apibūdinimas

Diane L. Adams (1995) 
Health issues for women of color: A cultural diversity 
perspective. Thousand oaks: SAGe Publications. 
http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/ 

Kitos etninės grupės kultūrinių charakteristi-
kų, istorijos, vertybių, tikėjimo sistemos pažini-
mas ir gebėjimas tinkamai elgtis su jos nariais; 
sąmoningas kitos etninės grupės supratimas, 
atvirumas ir lankstumas atitinkamiems poky-
čiams, kai kalbama apie kitų nuostatas ir ver-
tybes.

De Merode (1997), cituojama pagal Mary L. Connerley, 
Paul B. Pedersen. 2005. Leadership in a Diverse and Mul-
ticultural Environment – Developing Awareness, Knowl-
edge, Skils, SAGe Publications, p. 72.
http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-bina-
ries/4965_Connerley_I_Proof_3_Chapter_5.pdf

Gebėjimas motyvuoti ir kurti tarpkultūrines 
komandas, mokėjimas vesti tarpkultūrines 
derybas, gebėjimas atrinkti personalą ir vertinti 
darbuotojus skirtingose   kultūrinėse aplinkose, 
supratimas, kaip kurti gerus skirtingų kultūri-
nių grupių santykius. 

Manuel London, Valerie I. Sessa (1999). Selection of 
international executives: An introduction and an-
notated bibliography. Monograph. Greensboro, NC: 
Center for Creative Leadership.

Gebėjimas teigiamai vertinti kitas kultūras, 
kultūrinių skirtumų supratimas, empatija kitų 
kultūrų žmonėms, kultūrinių skirtumų pripa-
žinimas, liberalumas, dalijimasis kultūriniais 
skirtumais su kitais.

Nancy J. Adler (2002), cituojama pagal Mary L. Con-
nerley, Paul B. Pedersen. 2005. Leadership in a Diverse 
and Multicultural Environment – Developing Awareness, 
Knowledge, Skils, SAGe Publications, p. 72.
http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-bina-
ries/4965_Connerley_I_Proof_3_Chapter_5.pdf

Sugebėjimas įskiepyti kultūrinį jautrumą, galė-
jimas išspręsti tarpkultūrines problemas siner-
giškai, gebėjimas derėtis įvairioje kultūrinėje 
aplinkoje.

Darla K. Deardorff (2006)
Journal of Studies in International Education, fall 10, 
p. 241–266, ir The SAGE Handbook of Intercultural 
Competence, 2009 (Thousand oaks: Sage)

Veiksmingas ir tinkamas elgesys, bendraujant 
tarpkultūrinėje aplinkoje, kur veiksmingo ir tin-
kamo elgesio pasekmes ir komunikacijos efekty-
vumą vertina kitas asmuo; elgesio tinkamumas 
tiesiogiai susijęs su kultūriniu jautrumu ir laiky-
tinas kultūros norma šiam asmeniui.

Multiculturalism. Published 2010 in Stanford ency-
clopedia of  Philosophy
http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/ 

Politinės filosofijos minties kryptis, apibūdinan-
ti, kaip tinkamai galima būtų reaguoti į kultūri-
nę ir religinę įvairovę, ir pripažįstanti, kad vien 
tik tolerancijos mažumų grupių skirtumams 
nepakanka, tokios žmonių grupės turi būti gi-
namos įstatyme įteisintomis normomis, kaip ir 
vietinių žmonių teisės.

Conceptual and operational framework
Intercultural Competences.
Published in 2013 by uNeSCo, p. 12
http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002197/219768e.pdf

Dviejų ar daugiau skirtingų kultūrinių grupių, 
kurios sąveikauja arba veikia vieną kitą, susi-
jungimas. <...> ir kai visi šios grupės ryšiai iš-
siplėtoja  į subkultūras ar bendradarbiaujančias 
kultūras.

http://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/
https://books.google.lt/url?id=Mzx2AwAAQBAJ&pg=PT88&q=http://www.sagepub.com&linkid=1&usg=AFQjCNFdcruFv-Fefbm16URlRXrTeQzILQ&source=gbs_pub_info_r
http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/4965_Connerley_I_Proof_3_Chapter_5.pdf
http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/4965_Connerley_I_Proof_3_Chapter_5.pdf
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Autoriai / šaltiniai Multikultūriškumo ir multikultūrinės 
kompetencijos apibūdinimas

Cultural Competence and Spirituality in Community 
Building / Cultural Competence in a Multicultural 
World ... /  http://ctb.ku.edu/en/table-of contents/
culture/cultural-competence/culturally-competent-
organizations/main

Dviejų ir daugiau subjektų (pavieniai žmonės, 
jų grupės), atstovaujančių skirtingoms kultū-
roms, orientacijoms, gyvenimo nuostatoms, 
papročiams ir pan., arba organizacijų, deklaruo-
jančių tikslus ar misijas, orientuotas į skirtingų 
kultūrų žmones, sąveika.

Apibendrinant 7 lentelėje pateiktą informaciją, galima teigti, kad multikultūriš-
kumas ir asmens multikultūrinė kompetencija gali būti charakterizuojama tokiais 
požymiais:

•	 etninės grupės kultūrinių charakteristikų, istorijos, vertybių, tikėjimo sistemos 
pažinimu, tolerancija kitos kultūros žmonėms;

•	 sąmoningu kitos etninės grupės supratimu, atvirumu, lankstumu ir empatija 
kitų kultūrų žmonėms;

•	 gebėjimu motyvuoti ir dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje; 
•	 supratimu, kaip kurti gerus skirtingų kultūrinių grupių santykius;
•	 galėjimu tarpkultūrines problemas išspręsti sinergiškai (Gražulis, 2016).
Nepaisant didelės skirtingų tarpkultūrinės kompetencijos modelių įvairovės 

(tyrėjai pažymi, kad pastarojo meto tyrimų apžvalgose nurodoma, jog esama apie 
30 skirtingų modelių ir per 300 su jais susijusių išvestinių konstruktų (Kwok Leung, 
Soon Ang, Mei Ling Tan, 2014)), daugiausia išskiriamos trys pagrindinės dimensijos: 
tarpkultūrinės savybės, tarpkultūrinės nuostatos ir tarpkultūriniai gebėjimai.

Prie tarpkultūrinių individo savybių priskiriama tolerancija, lankstumas, atviru-
mas skirtumams, smalsumas, polinkis į nuotykių paiešką, nešališkumas ir kt. Jos le-
mia tam tikrą individo elgseną tarpkultūrinėje komunikacijoje.

Tarpkultūrinės nuostatos rodo, kaip asmenys suvokia ir priima kitas kultūras ir 
informaciją, kuri skiriasi nuo jų kultūrinio pasaulio suvokimo. Nuostatos gali būti ir 
teigiamos, ir neigiamos, vieniems asmenims būdingas globalistinis, arba kosmopo-
litinis, požiūris į pasaulį, kiti laikosi etnocentristinio požiūrio. Šią takoskyrą galėtų 
iliustruoti kad ir europos politikų požiūris į pabėgėlius: vieni pritaria jų priėmimui, 
kiti griežtai tam priešinasi, matydami grėsmę šalies nacionaliniam identitetui.

Tarpkultūriniai gebėjimai lemia, ką asmuo gali padaryti, kad užtikrintų efektyvią 
tarpkultūrinę sąveiką. Tyrėjai išskiria gebėjimus, tokius kaip užsienio kalbų mokėji-
mas, kitų šalių istorijos ir kultūros pažinimas ir pan.

Kai kurie autoriai, tokie kaip Deardorff (Deardorff, 2011), be trijų minėtų dimen-
sijų, pabrėžia žinių ir supratimo dimensijos svarbą. Prie žinių ir supratimo dimensi-
jos mokslininkė priskiria kultūrinės savimonės turėjimą ir sociolingvistinį suvokimą. 
Kaip atskiras vienetas akcentuojama ir įgūdžių dimensija, kuriai priskiriami klausy-
mosi, stebėjimo, vertinimo, analizės, interpretavimo ir susiejimo įgūdžiai.

http://ctb.ku.edu/en/cultural-competence-and-building-inclusive-communities
http://ctb.ku.edu/en/cultural-competence-and-building-inclusive-communities
http://ctb.ku.edu/en/cultural-competence-and-building-inclusive-communities
http://ctb.ku.edu/en/table-of%20contents/culture/cultural-competence/culturally-competent-organizations/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of%20contents/culture/cultural-competence/culturally-competent-organizations/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of%20contents/culture/cultural-competence/culturally-competent-organizations/main
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2.2. NACIoNALINIų KuLTūRų yPATuMų ReIKŠMė 
MuLTIKuLTūRIŠKuMo TyRIMuoSe

Geerto Hofstede’o kultūrinių dimensijų teorija

Skirtingą nuo klasikinių kompetencijų tyrėjų prieigą pasiūlė olandų mokslininkas 
Hofstede’as. Jo pateikiama kultūrinių dimensijų teorija gali būti laikoma tarpkultūri-
nio bendravimo sistema. Taip pat autorius išplėtojo savo originalų modelį – siekda-
mas išnagrinėti septintame ir aštuntame dešimtmečiuose IBM atlikto darbuotojų ver-
tybių pasaulinio tyrimo rezultatus, jis naudojo faktorių analizę. Ši teorija buvo viena iš 
pirmųjų, kurią galima būtų išreikšti kiekybiškai ir kuri galėtų būti naudojama norint 
paaiškinti kultūrų skirtumus. Į Hofstede’o kultūrinių dimensijų teoriją galima iš da-
lies žiūrėti kaip į dalinį kompetencijų modelio teorijos atvejį, kai dimensija koreliuoja 
su vienu iš L. M. Spencer ir S. M. Spencer įvardytų kompetencijų tipų – „asmeninės 
nuostatos, savęs suvokimas“.

Hofstede’as pasiūlė keturis aspektus, pagal kuriuos būtų galima analizuoti kultū-
ros vertybes: individualizmo ir kolektyvizmo; neapibrėžtumo vengimo; galios (socia-
li nės hierarchijos stiprumas) bei vyriškumo ir moteriškumo (orientacijos į užduotį 
priešinimas orientacijai į asmenį). Nepriklausomi tyrimai Honkonge paskatino Hof-
stede’ą pateikti ir penktą – ilgalaikės orientacijos – dimensiją, kad būtų galima apimti 
ir vertybes, nepatekusias į originalią paradigmą. 2010 m. Hofstede’as drauge su Mi-
chaeliu Minkovu pateikė šeštą dimensiją – nuolaidžiavimą ir santūrumą.

Nacionalinių kultūrų dimensijos (Hofstede, 1983; 1984):
•	 Galios dimensija sudaryta remiantis skirtingose šalyse gautais apklausos rezul-

tatais pagal šiuos tris klausimyno elementus: 
1) pavaldinių, kurie suvokia, kad jų viršininkas priima sprendimus autokrati-

niu arba paternalistiniu (įtikinėjimo) būdu, procentas; 
2) pavaldinių, kurie suvokia, kad darbuotojai bijo nesutikti su viršininko nuo-

mone, procentas;
3) pavaldinių, kurie pirmenybę teikia vadovui, sprendimus priimančiam auto-

kratiškai arba paternalistiškai, ar vadovui, nesprendžiančiam, bet priiman-
čiam sprendimus, kuriems pritaria dauguma, tačiau nelinkusių teikti pir-
menybės vadovui, priimančiam sprendimus konsultaciniu būdu, procentas. 

•	 Individualizmo ir kolektyvizmo dimensija.
Individualistinėse visuomenėse pabrėžiami asmeniniai pasiekimai ir individo tei-

sės. Tikimasi, kad žmonės kovos už save, savo artimuosius bei šeimos narius ir veiks 
pagal savo pasirinkimą. Kolektyvistinėse visuomenėse, priešingai, individai daugiau-
sia veikia kaip ilgalaikės ir darnios grupės ar organizacijos nariai. Hofstede’as pastebi, 
kad šiuo požiūriu žodis „kolektyvizmas“ neturi politinės prasmės: jis suprantamas 
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grupės, o ne valstybės kontekste. žmonės jaučiasi didelės šeimos dalimi, kai mainais 
už besąlygišką lojalumą gauna apsaugą.

Individualizmas rodo, kad daugiau reikšmės teikiama asmeniniams darbo aspek-
tams, labiau vertinama laisvė ir iššūkiai, mažiau kreipiama dėmesio į žinių ar įgūdžių 
stoką. Tad pabrėžiami tie tikslai, kurių siekdamas asmuo yra aktyvus, o ne tie, kurių 
siekimas labiau priklauso nuo organizacijos (apmokymas organizacijoje, pasitelkiami 
įgūdžiai, darbo sąlygos ir teikiama nauda).

•	 Neapibrėžtumo vengimas: „Visuomenės tolerancija netikrumui ir padėties ne-
apibrėžtumui.“ 

Ši dimensija atspindi, kaip visuomenės nariai, siekdami sumažinti situa-
cijos neapibrėžtumą ir savo netikrumą, tvarkosi su nerimu. Kultūrų, kuriose 
vyrauja aukštas neapibrėžtumo vengimas, žmonės yra emocingesni. Jie sten-
giasi, kad nežinomų ir neįprastų aplinkybių rastųsi kuo mažiau, ir to siekia 
atsargiai, palengva planuodami savo veiklą, nustatydami ir įgyvendindami 
įvairias taisykles, įstatymus ir reguliavimą. o kultūrų, kuriose vyrauja žemas 
neapibrėžtumo vengimas, žmonės gerai jaučiasi neapibrėžtose situacijose ar 
greitai kintančioje aplinkoje, siekia kuo labiau sumažinti įvairių taisyklių ir 
ribojimų skaičių. Šių kultūrų žmonės paprastai yra pragmatiškesni ir labiau 
toleruoja pokyčius. 

Neapibrėžtumo vengimo dimensija buvo sudaryta remiantis trimis klausi-
myno elementais: 
1) kaip dažnai jaučiate nervingumą ir įtampą darbe; 
2) organizacijos taisyklės neturėtų būti pažeistos net ir tuo atveju, jei darbuo-

tojai mano, kad tai labiausiai atitiktų įmonės interesus;  
3) kaip ilgai, jūsų manymu, ir toliau liksite dirbti šioje organizacijoje?

•	 Vyriškumo ir moteriškumo dimensija: „emocinių vaidmenų pasiskirstymas 
tarp lyčių.“ Vyriškumo vertybės yra konkurencingumas, drąsa išsakyti savo 
nuomonę, materializmas, ambicijos ir galia, o moteriškumo – santykiai ir gy-
venimo kokybė. Vyriškumo kultūroje lyčių vaidmenys skiriasi dramatiškiau nei 
moteriškumo – čia vyrai ir moterys turi panašią vertybių sistemą, akcentuoja-
mas kuklumas ir rūpinimasis kitais. Dėl seksualumo tabu kai kuriose kultūrose, 
ypač moteriškumo, Hofstede’o darbais besiremiantys tyrėjai šį aspektą kartais 
pervadina į „gyvenimo kiekybė versus gyvenimo kokybė“. Vyriškumas nurodo 
santykinę darbo užmokesčio, pripažinimo, pažangos ir iššūkio galimybės svar-
bą šalyje, taip pat santykinę santykio su vadovu, bendradarbiavimo, pageidau-
jamos gyvenamosios vietos ir užimtumo garantijos svarbą.

•	 Ilgalaikės ir trumpalaikės orientacijos dimensija. Ilgalaikė orientacija yra 
vadinama Konfucijaus dinamiškumu (angl. Confucian dynamism) ir ji api-
būdina visuomenės laiko horizontą. Visuomenėse, kuriose vyrauja ši orien-
tacija, daugiau dėmesio kreipiama į ateitį. Dominuoja pragmatinis požiūris, 
orientuotas į  atlygį, atkaklumą siekiant rezultato, taupymą ir prisitaikymo 
gebėjimus. Visuomenėse, kuriose vyrauja trumpalaikė orientacija, remiamos 
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vertybės yra susijusios su praeitimi ir dabartimi, įskaitant stabilumą, pagarbą 
tradicijoms, išorinį orumo išlaikymą, abipusiškumą ir socialinių įsipareigo-
jimų vykdymą.

•	 Nuolaidžiavimo ir santūrumo dimensija rodo, kiek visuomenės narys bando 
kontroliuoti savo norus, potraukius ir impulsus. Nuolaidžiaujančios visuome-
nės linksta beveik laisvai tenkinti pagrindinius ir natūralius žmogaus norus, 
susijusius su gyvenimu ir pramogomis, o santūriosios visuomenės tokį norų 
tenkinimą siekia apriboti ir reguliuoti griežtomis normomis. 

Hofstede’as pripažįsta, kad kultūrinės dimensijos yra teorinės konstrukcijos, tai 
tik įrankiai, skirti praktiniam pritaikymui. Apibendrinimai apie vienos šalies kultūrą 
yra naudingi, tačiau jie turėtų būti laikomi tik geresnio tos kultūros supratimo gairė-
mis. Tai – apibendrinti aspektai, apibūdinantys nacionalinį vidurkį, kuris taikomas vi-
sai visuomenei. Hofstede’o kultūriniai aspektai leidžia vartotojams atskirti šalis vieną 
nuo kitos, tačiau jie nėra susiję su visuomenės narių skirtumais. Šie aspektai nebūtinai 
apibrėžia atskiro asmens ypatybes. Įvertinimas nacionaliniu lygmeniu niekada netu-
rėtų būti interpretuojamas kaip pavienio tos tautos individo vertinimas. Konkretus 
japonas gali labai lengvai prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos, tačiau vidutiniškai 
japonams būdingas aukštas neapibrėžtumo vengimas. Hofstede’o teoriją individualiu 
lygmeniu sėkmingai pakeičia tradicinės asmens kompetencijų teorijos, kurios vertini-
mo metu turi omenyje atskirą individą.

Fonso Trompenaarso nacionalinių kultūrų skirtumų modelis

Trompenaarso nacionalinių kultūrų skirtumų modelis yra drauge su Charle-
su Hampdenu-Turneriu sukurtos tarpkultūrinės komunikacijos, taikomos versle 
ir vadyboje, teorinis pagrindas (Hampden-Turner & Trompenaars 2011). Šis, kaip 
ir Hofstede’o kultūrinių dimensijų modelis, galėtų būti siejamas su S. M. Spencer ir 
L. M. Spencer išskirtu kompetencijų tipu – „asmeninės nuostatos, savęs suvokimas“.

Kultūros, anot Trompenaarso ir Hampdeno-Turnerio (Hampden-Turner & 
Trompenaars, 2011), skiriasi sprendimais, kurie yra priimami susidūrus su įvairio-
mis problemomis, iškylančiomis kaip dilemos. Šias problemas autoriai skirsto į tris 
grupes: 1) atsirandančias sąveikaujant žmonėms, 2) atsirandančias laikui bėgant ir 
3) susijusias su aplinka. Priklausomai nuo skirtingų kultūrų pasirenkamų sprendi-
mų, Trompenaarsas ir Hampdenas-Turneris išskiria septynias esmines kultūrines di-
mensijas, pirmosios penkios siejasi su žmonių sąveika, šeštoji ir septintoji – su laiku 
ir aplinka.

Šis nacionalinių kultūros skirtumų modelis apima septynias dimensijas.
1. universalizmas ir partikuliarizmas (kas yra svarbiau – taisyklės ar santykiai?). 

universalizmas suponuoja, kad taisyklės, normos, vertybės arba tai, kas gali 
būti apibrėžta ir pritaikyta, yra svarbiau negu konkretūs žmonių santykiai. Par-
tikuliarizmas daugiau dėmesio skiria ypatingoms ir unikalioms aplinkybėms, 
mažiau – bendrosioms visuomenės normoms. 



2. Individualizmas ir kolektyvizmas (komunitarizmas) (ar mes veikiame grupėje, ar 
kaip individai?). Tai lemia, ar svarbiau sutelkti dėmesį į asmenybę ir daryti įtaką 
visuomenei per individą, ar laikyti visuomenę pagrindine ir pirmine grandimi, 
nes ją sudaro daugybė individų.

3. Neutralumas ir emocingumas (ar rodome savo emocijas?). Ar mūsų bendravi-
mas turi būti neutralus ir objektyvus, ar emocijų demonstravimas priimtinas?

4. Specifiškumas ir difuziškumas (ar atskiriame savo asmeninį ir darbinį gyveni-
mą?). Verslo aplinkoje žmonių santykiai kartais pereina nuo tų, kurie apibrėžti 
pasirašytoje sutartyje, prie realių asmeninių santykių, be kurių kai kuriose kul-
tūrose verslas tampa tiesiog neįmanomas. 

5. Pasiekimas ir  priskyrimas (ar turime įrodyti, kad įgytume socialinį statusą, ar 
jis mums tiesiog suteikiamas?). Pasiekimų dimensija rodo, kad asmuo vertina-
mas pagal tai, ką yra pasiekęs arba nuveikęs, o priskyrimų dimensija asmens 
statusą apibrėžia pagal lytį, kilmę, amžių ar turimus ryšius.

6. Nuoseklumas ir sinchroniškumas (ar mes darome dalykus paeiliui, ar kelis da-
lykus vienu metu?). Kultūros taip pat skiriasi ir požiūriu į laiką – kai kuriose jų 
nekreipiama dėmesio į tai, ką asmuo yra pasiekęs anksčiau, labiau telkiamasi 
į ateities planus, kitose, priešingai, ankstesni pasiekimai yra labiau vertinami 
negu pastarojo meto. Kai kuriose kultūrose laikas suvokiamas kaip monoch-
rominis, visus įvykius galime įsivaizduoti kaip išdėstytus viena linija, kitose jis 
suprantamas kaip polichrominis, jį galima pavaizduoti apskritimu, ir praeitis 
būna labiau susieta su ateities planais. Toks požiūrių skirtingumas sąlygoja ryš-
kius planavimo, strategijų kūrimo, požiūrio į punktualumo sąvoką skirtumus.

7. Vidinė ir išorinė kontrolė (ar mes kontroliuojame savo aplinką, ar ji valdo 
mus?). Vienos kultūros vidines asmens savybes laiko svarbiausiu veiksniu, da-
rančiu įtaką žmogaus gyvenimui, kitose išorinės aplinkybės laikomos pagrin-
dine gyvenimo dominante.

Hofstedes’o ir Trompenaarso požiūrių kritika

Dauguma studijuojančių verslo kultūrą pripažįsta Hofstede’o modelį kaip pačią 
išsamiausią nacionalinių kultūrų vertybių sistemą. Šis autorius yra vienas iš labiausiai 
cituojamų šios srities mokslininkų pasaulyje, tačiau jo sukurto modelio validumas vis 
dėlto gana plačiai kritikuojamas. Brendanas McSweeney’is, Donna Brown ir Stavroula 
Iliopoulos (McSweeney, Brown, Iliopoulos, 2016) išsako bene skeptiškiausią požiūrį 
į Hofstede’o tyrimus: „Apskritai kokias įžvalgas apie socialinius veiksmus teikia čia 
aptariami Hofstede’o apibendrinimai? Geriausiu atveju jokių įžvalgų čia nėra. Iš tiesų 
jos gali būti net klaidinančios.“ Kaip pavyzdį jie pateikia vyriškumo laipsnio ir verslo 
santykių ryšį. Jei investuojate į šalį, kurioje vyrauja vyriškumo kultūra, pvz., Airiją, ti-
kėtina, kad patirsite daugiau verslo konfliktų, o investavus į šalį, tokią kaip Danija, ku-
rioje dominuoja moteriškumo kultūra, verslo kontaktus bus galima apibūdinti žodžiu 
„konsensusas“, tačiau šios prielaidos visiškai nesisieja su istorine realybe ne tik atski-



ro individo, bet šiuo atveju ir visos šalies mastu. Hofstede’o teorijos kritikai abejoja, 
ar apskritai egzistuoja toks reiškinys kaip ilgalaikė, priežastinė, bendroji nacio nalinė 
kultūra. Nors Hofstede’as teigia, kad rėmėsi nacionaliniais kultūriniais aspektais, no-
rėdamas hierarchiškai sureitinguoti šalis, šio tyrėjo kritikų nuomone, jis turėtų įrodyti 
savo teorijos ir metodologijos naudingumą – paaiškinti ir prognozuoti elgesį bent jau 
verslo santykių atveju.

Savo ruožtu Hofstede’as (Hofstede, 1996) teigia, kad Trompenaarsas akivaizdžiai 
painioja konceptualias kategorijas su dimensijomis, taip pat abejoja jo atlikto tyrimo 
kokybe. Tyrimo imtis, Hofstede’o nuomone, buvo nepakankama, taip pat neužten-
ka apsiriboti tik devyniomis šalimis, kad būtų galima sukurti daugiadimensį modelį. 
Trompenaarso gautas empirinis modelis yra pats paprasčiausias, koks tik gali būti, 
išskirtų septynių aspektų pagrindu skirstantis kultūras į dvi kategorijas – „kairiojo 
smegenų pusrutulio“ ir „dešiniojo smegenų pusrutulio“, tačiau, anot  Hofstede’o, at-
likto tyrimo apimtis vargu ar leistų sukurti kiek išsamesnį modelį, padedantį geriau 
suprasti kultūrinius skirtumus.

Trumpas skyriaus apibendrinimas

Dalį tarpkultūrinės kompetencijos srities tyrimų (D. Deardorff, A. Whales, K. Da-
vis ir kt.) galėtume išskirti kaip atskirą, siauresnę, bendrųjų kompetencijų tyrimo su-
dėtinę dalį, plačiai nagrinėtą Mclellando, Boyatzio, L. Spencer, S. Spencer ir daugelio 
kitų. Kiti tyrėjai, tokie kaip Hofstede’as ar Trompenaarsas, analizuodami panašų fe-
nomeną, eina kiek kitu keliu ir ieško ne individualų lygmenį atspindinčių konceptų, 
o bendresnių visai kultūrai ir juos vadina dimensijomis. Tačiau ir į Hofstede’o kultū-
rinių dimensijų teoriją galima žiūrėti kaip į dalinį bendrosios kompetencijų teorijos 
atvejį, kai dimensija koreliuoja su vienu iš L. Spencer ir S. Spencer įvardytų kompe-
tencijų tipų – „asmeninės nuostatos, savęs suvokimas“, tik ji taikoma aukštesniu – vi-
sos valstybės ar tautos – lygmeniu. Tačiau bet kuriuo atveju tyrimų rezultatai, nors ir 
riboti,  neprieštarauja vieni kitiems. Individo kompetencijų, tarp jų ir tarpkultūrinių, 
dinamika gali būti perteikiama pakartotiniais kompetencijų vertinimais, ir tai yra 
įprasta praktika daugelyje organizacijų. Hofstede’o ir Trompenaarso bendrų visai kul-
tūrai kompetencijų modeliai, kitaip vadinami dimensijomis, pateikia tik statinį kul-
tūrų dimensijų aspektą. Šių tyrėjų modelių papildymas dinaminiais aspektais, tokiais 
kaip dimensijos vystymosi vektorius ir greitis, suteiktų daug naudingos informacijos, 
kuria kryptimi skirtingos kultūros vystosi, kaip kinta jų dimensijos ir kokie veiksniai 
daro įtaką šiems procesams.
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3.1. MuLTIKuLTūRIŠKuMo KoMPeTeNCIJoS PLėTRoS 
PoReIKIo (PRoBLeMATIKoS) LIeTuVoJe TyRIMo 
MeToDoLoGIJA

Tyrimo tikslas. Šiuo multikultūriškumo plėtros problematikos Lietuvoje tyrimu 
siekiama atskleisti multikultūrinės kompetencijos paplitimo situaciją Lietuvoje ir api-
brėžti sisteminių pokyčių kryptis. Analizuojant esamą padėtį, tyrime remiamasi kie-
kybiniu požiūriu, tam apklausiant daug respondentų. Vadovaujantis apklausos dalyvių 
vertinimais apibūdinama multikultūrinės kompetencijos dimensijų raiška visuomenėje. 

Kultūrinių skirtumų suvokimas visuomenėje ir darbo aplinkoje sudaro galimybes 
panaudoti kiekvienos kultūros stipriąsias puses, tačiau kartu reikalauja ugdyti daugia-
kultūrį sąmoningumą ir nuolat tobulinti visuomenės narių tarpkultūrinę kompetenciją.

Mokslininkai (L. M. Spencer, S. M. Spencer, 1993; T. R. Athey ir M. S. orth, 1999; 
H. C. Chen ir S. S. Naquin, 2006; M. A. Campion, A. A. fink, B. J. Ruggeberg, L. Carr, 
G. M. Phillips, R. B. odman, 2011; Barrett, 2011), apibrėždami kompetencijos sąvoką, 
išskiria dimensijas, tokias kaip nuostatos (požiūriai), žinios (kognityvinė dimensija), 
elgesys (gebėjimai, įgūdžiai). Tarpkultūrinės nuostatos rodo, kaip asmenys suvokia ir 
priima kitas kultūras ir informaciją, kuri skiriasi nuo jų kultūrinio pasaulio suvokimo 
(Kwok Leung, Soon Ang ir Mei Ling Tan, 2014), atvirumą kitų kultūrų žmonėms, įvairo-
vės vertinimą (Barett, 2011). žinių ir supratimo dimensija apima kultūrinės savimonės 
turėjimą, sociolingvistinį suvokimą (Deardorff, 2011), specifines ir bendrosios kultūros 
žinias, ypač kai kalbame apie kultūrinės, asmeninės ir visuomeninės sąveikos procesus 
(Barnett, 2011). Supratimas leidžia klausimą „kas“ keisti klausimu „kodėl“ ir yra labai 
svarbus kompetencijos įgijimo procese (Lichtenstein, Mendenhall, 2002). Tarpkultū-
riniai gebėjimai lemia, ką asmuo gali padaryti, kad užtikrintų efektyvią tarpkultūrinę 
sąveiką. Tyrėjai išskiria  gebėjimus, tokius kaip užsienio kalbų mokėjimas, kitų šalių 
istorijos ir kultūros pažinimas ir kt. (Kwok Leung, Soon Ang ir Mei Ling Tan, 2014).

Multikultūrinė kompetencija siejasi su individo gebėjimu efektyviai funkcionuoti 
skirtingose kultūrose (Whaley & Davis 2007), todėl formuojant tyrimo koncepciją 
remtasi ir Deardorff (2011) pateiktu tarpkultūrinės kompetencijos formavimosi mo-
deliu, atskleidžiančiu išorinius ir vidinius rezultatus, kurie grindžiami tarpkultūrinei 
kompetencijai būdingomis specifinėmis nuostatomis, žiniomis ir įgūdžiais. Išoriniai 
rezultatai siejami su tinkama ir efektyvia tarpkultūrine komunikacija, žiniomis, at-
spindinčiomis kultūrinę savivoką, kultūros ir sociolingvistinį supratimą, o įgūdžiai – 
su gebėjimu klausytis, stebėti, vertinti, interpretuoti ir sugretinti. 

Nuostatos suprantamos kaip pagarba, kitų kultūrų vertinimas, atvirumas, iš-
ankstinio nusistatymo nebuvimas, smalsumas, noras pažinti. Pageidaujami vidiniai 
rezultatai suprantami kaip lankstumas, adaptyvumas, empatija. formuojant tyrimo 
koncepciją buvo remiamasi kaip tik šiais pagrindiniais multikultūrinės kompetencijos 
komponentais (žr. 5 pav.).
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Dažniausiai įgyjamos tikslinio 
mokymosi būdu

Dažniausiai išlavinamos 
per patirtį

Dažniausiai suformuojamos 
aplinkos

Darbo protokolo išmanymas Mokėjimas mokytis iš 
patirtų situacijų

Pagarba kitų kultūrų 
vertybėmsKalbos mokėjimas

Mandagumo išraiškų supratimas Naujų situacijų valdymas
Tolerancija kultūriniams ir 

rasiniams skirtumamsSvarbiausių kitos šalies istorinių ir 
socialinių reiškinių pažinimas Lankstumas

Žinios 
(kognityvinė dimensija)

Įgūdžiai
(elgesio dimensija)

Nuostatos
(emocijų dimensija)

Multikultūrinė kompetencija 

4 pav. Multikultūrinės kompetencijos tyrimo modelis

Tyrimo instrumentarijus. Multikultūrinės kompetencijos tyrimo instrumentarijų 
sudaro klausimų blokai. Jie pateikti 8 lentelėje. 

8 lentelė. empirinio tyrimo klausimyno konstruktas

Konstruktas Konstrukto pagrindimas 
Bendradarbiavimo 
su kitataučiais pa-
tirtis 

Siekiama nustatyti tarpkultūrinių kontaktų geografiją ir kontakto su užsie-
niečiais dažnumą privačiai ir darbo aplinkoje, vykstant į užsienio koman-
diruotes ar būnant užsienyje poilsio tikslais. 

Multikultūrinės kom-
petencijos poreikis 
darbo ir asmeninėje 
aplinkoje

Siekiama atskleisti, kaip respondentai suvokia savo organizacijos plėtros 
galimybes ir jų sąsajas su tarpkultūriniais aspektais, multikultūrinės kom-
petencijos poveikį karjerai (individualus lygis) ir asmeninėje aplinkoje; 
kaip suvokia, koks yra tarpkultūrinės kompetencijos poveikis organizaci-
nės veiklos sėkmei (organizacinis lygmuo).

Multikultūrinės kom-
petencijos elementų 
svarbos įvertinimas

Pateikiamas tarpkultūrinės kompetencijos elementų sąrašas ir prašoma 
įvertinti jo svarbą. Tikėtina, kad tai, kaip respondentai suvokia multikul-
tūrinės kompetencijos elementus, gali nulemti asmeninius tų sričių, kurias 
pirmiausia reikia tobulinti, prioritetus.

Žinojimo dimensija Siekiama atskleisti asmens žinias, būtinas tarpkultūrinei kompetencijai iš-
reikšti ir apimančias savo ir svetimos kultūros socialinių, istorinių ir šiuo 
metu vyraujančių reiškinių ypatumų suvokimą, individo ir visuomenės 
(organizacijų) sąveikos procesų supratimą, kultūrinių nesusipratimų prie-
žastis, etiketo reikalavimus. Skalė apima 5 subskales: etiketo žinias; žinias, 
kaip elgtis viešose vietose užsienyje; verslo etiketo žinias; papročių ir man-
dagumo išraiškų supratimą; kultūrinės ir politinės situacijos pažinimą. 
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Konstruktas Konstrukto pagrindimas 
Supratimo dimensija Siekiama atskleisti respondentų supratimą, kaip užsieniečiai suvokia va-

dovų ir pavaldinių, vyro ir moters, jaunų ir vyresnių žmonių ryšius ir kaip 
užsieniečiai linkę spręsti savo problemas, kokie yra jų bendravimo ir dery-
bų ypatumai. 

Elgesio sritis (gebėji-
mai ir įgūdžiai)

Siekiama įvertinti tarpkultūrinei kompetencijai svarbius įgūdžius, kuriuos 
asmuo demonstruoja bendraudamas su užsienio piliečiais: gebėjimą pri-
taikyti savo žinias praktikoje, užmegzti ir palaikyti tarpkultūrinį kontaktą, 
atpažinti kultūrinius skirtumus ir lanksčiai reaguoti į juos. 
Šie klausimai yra susiję su hipotetine tarpkultūrine sąveika, todėl respondentų 
prašoma įvertinti, kaip, jų manymu, jie geba elgtis tam tikroje aplinkoje.

Nuostatos Siekiama atskleisti „kultūrinį jautrumą“, kuris apima galimybę jaustis pato-
giai bendraujant su kitos rasės, kultūros ar įsitikinimų žmonėmis. Ši dimen-
sija apima empatiją ir toleranciją kultūriniams skirtumams, diskriminacinio 
ir rasistinio elgesio atmetimą, atvirumą, pasirengimą suprasti kitą kultūrą ir 
norą susipažinti su geriausiomis šalies istorinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis.

Tarpkultūrinio 
bendradarbiavimo 
problemos

Šie teiginiai skirti dažniausiai pasitaikančioms nesusipratimų priežastims 
bendraujant su kitų kultūrų atstovais įvertinti. Respondentų prašoma nu-
rodyti veiksnius, kurie, jų manymu, yra įprasti ir dažniausiai trukdo veiks-
mingai bendradarbiauti su užsienio piliečiais.

Demografiniai klau-
simai, atskleidžiantys 
bendras respondentų 
demografines savybes

Siekiant išsiaiškinti Lietuvos žmonių galimybes priimti multikultūrinės aplin-
kos iššūkius tyrimo metu surinkta informacija apie respondentų veiklos sek-
torių (viešasis ar privatus), kelionių geografiją į užsienį darbo reikalais bei 
privačiais tikslais, tiriamųjų lytį bei amžių, jų darbo stažą bei išsilavinimą ir kt.

Siekiant patikrinti skalių reliabilumą skaičiuotas Cronbacho alfa koeficientas. 
Naudota SPSS  programos (Statistical Package for the Social Sciences) 24 versija. An-
ketoje Cronbacho alfa koeficientas atskiriems klausimų blokams yra ne mažesnis kaip 
0,8, ir tai patvirtina, kad skalių patikimumas ir homogeniškumas yra aukštas, klausi-
mai tarpusavyje susiję, klausimynas tinkamai parengtas (žr. 9 lentelę).

9 lentelė. Skalių ir subskalių reliabilumas

Skalė / subskalė Kintamųjų 
skaičius N

Cronbacho 
alfa

Multikultūrinės kompetencijos elementų svarbos vertinimas 
organizacijoje 9 0,820
žinių dimensija 21 0,956

Subskalė: etiketo žinios 5 0,868
Subskalė: žinios, kaip elgtis viešose vietose užsienyje 5 0,868
Subskalė: verslo etiketo išmanymas 4 0,873
Subskalė: papročių, mandagumo išraiškų išmanymas 3 0.879
Subskalė: kultūrinės ir politinės situacijos pažinimas 4 0,918

Supratimo dimensija 6 0,954
emocinė / nuostatų dimensija 9 0,935
elgesio sritis: bendravimo su užsieniečiais gebėjimai ir įgūdžiai 6 0,889
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Tyrimo duomenų analizės rezultatai buvo transformuoti sukuriant 10 naujų in-
tervalų skalės kintamųjų:

1) multikultūrinės kompetencijos svarbos suvokimas darbo aplinkoje (apima 15 
kintamųjų), 

2) žinios (bendrosios, apima 21 kintamąjį),
a) žinios apie užsieniečių etiketo ypatumus (apima 5 kintamuosius), 
b) žinios apie elgesį viešoje vietoje užsienyje (apima 5 kintamuosius), 
c) žinios apie kitose šalyse etiketo reikalavimus verslo organizacijų aplinkoje 

(apima 4 kintamuosius),
d) kitų kultūrų arba užsienio partnerių papročių pažinimas (apima 3 kinta-

muosius), 
e) kultūrinės ir politinės situacijos užsienio šalyje išmanymas (apima 4 kinta-

muosius), 
3) supratimas (apima 6 kintamuosius), 
4) nuostatos / emocinė būsena (apima 9 kintamuosius), 
5) bendravimo su užsieniečiais, arba multikultūriškumo, įgūdžiai (apima 6 kinta-

muosius).

Statistiniai metodai. Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas SPSS 24 pa-
ketas. Naudota Likerto skalei tinkanti aprašomoji statistika – procentiniai dažniai, 
vidurkis (Mean), moda (toliau – Mo), mediana (toliau – Me), standartinis nuokrypis 
(toliau – SD) (Burns & Burns, 2008). Kadangi naudota Likerto skalė bei duomenys 
neatitinka normaliojo skirstinio reikalavimų, hipotezėms tikrinti naudoti nepara-
metriniai kriterijai. Hipotezės dviem nepriklausomoms imtims (duomenų lyginimas 
pagal lytį, sektorių, kuriame tiriamieji dirba) tikrintos taikant Mann-Whitney u tes-
tą ir Wilcoxson rangų sumų testą (Berkman & Reise, 2012, p. 252). Lyginant kelių 
nepriklausomų imčių duomenis taikytas Kruskal-Wallis testas. Pasirinktas statistinio 
reikšmingumo lygmuo α = 0,05, p reikšmė (Asymp. Sig.) ≤ 0,05. 

Duomenys tarp intervalų skalės kintamųjų lyginti naudojant One Way ANOVA. 
Ryšiai tarp kintamųjų tikrinti skaičiuojant Spearmano koreliacijos koeficientą.

Tyrimo organizavimas ir imtis. Tyrimas atliktas 2015–2016 m. Anoniminė ty-
rimo anketa buvo pateikta portale apklausa.lt ir jos nuoroda siunčiama į įvairias Lie-
tuvos organizacijas. Anketą užpildė 1193 respondentai. Demografinės respondentų 
charakteristikos pateiktos 10 lentelėje.
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10 lentelė. Respondentų charakteristikos 

Demografinės charakteristikos Atsakymų pasiskirstymas

Lytis
Moteris

N %
869 72,8 

Vyras 318 26,7 
Neatsakė 6 0,5 

Amžius

< 25 metai 245 20,5 
> 25 iki 35 metų 388 32,5 
> 35 iki  50 metų 308 25,8 
> 50 metų 248 20,8 
Neatsakė 4 0,3 

Darbo patirtis

Mažesnė nei metai 191 16,0 
1–5 metai 384 32,2 
5 ir daugiau metų 579 48,5 
Neatsakė 39 3,3 

Veiklos sektorius, kuriame dirba
Privatus 329 30
Viešasis 767 70
Neatsakė 97 8,1

Kaip matome, daugiausia tyrimo dalyvių – moterys, gerokai mažesnę dalį sudaro 
vyrai, ir tai ne visai atspindi Lietuvos demografinę situaciją. Pagal amžių respondentai 
pasiskirstė beveik po lygiai, santykinai didesnę dalį sudaro tie respondentai, kurių 
amžius nuo 35 iki 50 metų. organizacijose tokio amžiaus darbuotojai paprastai su-
daro didžiausią grupę. Didžioji dalis (80,7 proc.) respondentų turi nemenką darbo 
patirtį: 48,5 proc. darbo stažas viršija 5 metus, 32,2 proc. darbo stažas yra nuo 1 iki 
5 metų, 16 proc. turi iki 1 metų darbo patirtį. Respondentų pasiskirstymas pagal or-
ganizacijas atspindi Lietuvos situaciją. 

Patirtis darbo aplinkoje (žr. 11 lentelę). Didžiajai daliai (78 proc.) respondentų 
tenka bendrauti su kitataučiais darbo aplinkoje, nors bendravimo intensyvumas ski-
riasi: beveik pusė iš jų bendrauja dažnai, vidutiniškai kelis kartus per ketvirtį, o treč-
dalis (30,1 proc.) su tuo susiduria gan retai (kartą per ketvirtį ar net pusmetį). Reikia 
pažymėti, kad santykinai didelei daliai respondentų (16,8 proc.) netenka bendrauti su 
kitataučiais darbo aplinkoje.
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11 lentelė. Bendravimo su užsieniečiais patirtis 

Bendravimo patirtis su kitų tautybių žmonėmis
Atsakymų pasiskirstymas

N %

Bendravimo su 
užsieniečiais patirtis 
darbo vietoje 

a) taip, vidutiniškai kelis kartus per ketvirtį 593 49,7 
b) taip, vidutiniškai kartą per ketvirtį 122 10,2 
c) taip, vidutiniškai kartą per metus 238 19,9 
d) ne 201 16,8 
Neatsakė 39 3,3 

Vykimas  į užsienį 
darbo tikslais

a) vidutiniškai kartą per mėnesį 45 3,8 
b) kelis kartus per metus 167 14,0 
c) kartą per kelerius metus 297 24,9 
d) niekada 645 54
Neatsakė 39 3,3

Vykimas  į užsienį 
asmeniniais tikslais

a) kiekvieną savaitę 11 0,9
b) vidutiniškai kartą per mėnesį 32 2,7
c) kelis kartus per metus 448 37,6
d) mažiau nei kartą per metus 560 46,9
e) niekada 113 9,5
Neatsakė 29 2,4

Kiek mažiau nei pusei tyrimo dalyvių (42,6 proc.) yra tekę vykti į užsienį darbo 
tikslais, tačiau šios komandiruotės gan retos – ketvirtadalis (24,9 proc.) vyksta kartą 
per kelerius metus, tik 17,8 proc. į užsienį darbo reikalais vyksta dažnai (keliskart per 
metus ar net kartą per mėnesį).

Asmeninė patirtis. Asmeniniais tikslais užsienio šalyse yra lankęsi didžioji dau-
guma tyrimo dalyvių, tik 9,5 proc. to neteko daryti. Nors vykstančiųjų labai dažnai 
dalis nedidelė (3,6 proc.), vis dėlto daugiau nei trečdalis (37,6 proc.) asmeniniais rei-
kalais į užsienio šalis vyksta kelis kartus per metus, o beveik pusė asmeniniais reikalais 
į užsienį vyksta rečiau nei kartą per metus. 
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3.2. MuLTIKuLTūRINėS KoMPeTeNCIJoS PLėTRA 
LIeTuVoS oRGANIZACIJoSe

Įvairių šalių praktika akivaizdžiai rodo, kad formuojant asmens požiūrį į kitų 
kultūrų žmones viena iš efektyvių priemonių yra organizacijų darbuotojų dalyvavi-
mas patirtiniuose mokymuose, seminaruose, simuliaciniuose žaidimuose bei peri-
odiškos stažuotės ar komandiruotės užsienyje, nes taip sudaromos sąlygos pažinti 
ir išmokti toleruoti kitas kultūras, rodyti pagarbą joms bei mokomasi vengti galimų 
nepageidaujamų dviprasmybių, ugdomi įgūdžiai sėkmingai bendrauti su kitų kul-
tūrų žmonėmis. 

Analizuojant multikultūriškumo kompetencijos plėtros sąlygas Lietuvos orga-
nizacijose, buvo siekiama įvertinti, ar darbuotojai pakankamai skatinami ugdytis ir 
plėtoti šią kompetenciją. Tyrimo rezultatai (žr. 12 lentelę) rodo, kad kas ketvirtas 
respondentas (24,9 proc.) sutinka, jog multikultūrinės kompetencijos organizacijose 
plėtojamos darbuotojams mokantis vieniems iš kitų, dalijantis gerąja patirtimi, ta-
čiau netgi kiek didesnė dalis apklaustųjų (27,1 proc.) tvirtina, kad šios kompetencijos 
plėtra organizacijose neskatinama, viskas paliekama savieigai, t. y. paties darbuotojo 
atsakomybei. Nors, kas septinto (14,0 proc.) tyrimo dalyvio manymu, multikultūri-
nės kompetencijos plėtrai naudingos darbuotojų stažuotės ir darbo vizitai pas užsie-
nio partnerius, beveik kas penktas apklausos dalyvis (18,7 proc.) dėl to, kad neturi 
multikultūrinės kompetencijos ugdymo patirties, multikultūriškumo klausimais visai 
nesidomi arba nežino, kaip į tai atsakyti. Taigi vienareikšmiškai galima teigti, kad kol 
kas Lietuvos organizacijos multikultūrinės kompetencijos plėtrai neskiria reikiamo 
dėmesio, kompetencijos ugdymo elementai menkai įtraukiami į organizacijos moky-
mų (profesinio tobulinimo) programas (kad tokių programų organizacijose yra, sakė 
tik kas aštuntas respondentas, t. y. 12 proc.), todėl kompetencijos ugdymo klausimai 
paliekami savaiminio (neformaliojo) mokymosi sričiai.
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12 lentelė. Multikultūrinės kompetencijos ugdymo darbo aplinkoje įvertinimas

Kintamosios
Atsakymų pasiskirstymas

N %

Kaip jūsų darbo-
vietėje skatinama 
tarpkultūrinės 
kompetencijos 
plėtra?

a) patirtiniuose mokymuose, seminaruose, 
simuliaciniuose žaidimuose

143  12,0 

b) darbuotojus siunčia į stažuotes ar koman-
diruotes užsienyje

167  14,0 

c) skatina gerosios patirties skleidimą, 
darbuotojų mokymąsi vieniems iš kitų

297  24,9 

d) tarpkultūrinės kompetencijos plėtros neskati-
na, palieka tai paties darbuotojo atsakomybei

323  27,1 

e) manęs tai nedomina 51  4,3 
f) nežinau 172  14,4 
Neatsakė į klausimą 40  3,4 

Ar manote, kad 
tarpkultūrinės 
kompetencijos 
plėt ra galėtų prisi-
dėti prie jūsų karje-
ros sėkmės?

a) taip, būtų didesnės tarptautinės karjeros 
galimybės

328 27,5

b) taip, būtų didesnės galimybės pakeisti darbą 
į geresnį

165 13,8

c) taip, būtų didesnės karjeros galimybės mano 
dabartinėje darbovietėje

166 13,9

d) manau, kad mano karjera nuo tarpkultūrinės 
kompetencijos lygio nepriklauso

443 37,1

e) nežinau 48 4,0
Neatsakė į klausimą 43 3,6

Ar manote, kad 
tarpkultūrinės 
kompetencijos 
plėt ra galėtų prisi-
dėti prie jūsų orga-
nizacijos sėkmės?

a) taip, būtų didesnis pasitikėjimas organizacija 233 19,5
b) taip, būtų didesnės partnerystės galimybės 

su kitų šalių organizacijomis
377 31,6

c) taip, būtų labiau užtikrinamas organizacijos 
tikslų siekimas ir veiklos rezultatyvumas

198 16,6

d) manau, kad organizacijos sėkmė nepriklauso 
nuo mano multikultūrinės kompetencijos lygio

287 24,1

e) nežinau, nesidomiu 50 4,2
Neatsakė į klausimą 48 4,0

Kaip manote, ar 
per ateinančius 
penkerius metus 
jūsų organizacijoje 
pasikeis tarptau-
tinio bendravimo 
poreikis?

a) manau, kad poreikis padidės (dėl to, kad 
atvyks daugiau užsieniečių, didės vykdomų 
tarptautinių projektų skaičius ir kt.)

547 45,9

b) manau, kad poreikis išliks toks, koks yra dabar 435 36,5
c) manau, kad poreikis sumažės (dėl to, kad baig-

sis projektai ir nebebus naujų iniciatyvų ir pan.)
35 2,9

d) nežinau, neturiu nuomonės 136 11,4
Neatsakė į klausimą 40 3,4
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Daugiau nei pusė respondentų (55,2 proc.) multikultūrinės kompetencijos 
ugdymą ir jos nuolatinę plėtotę sieja su geresnėmis asmeninės karjeros galimybėmis, 
iš jų kas antras geresnes asmeninės karjeros galimybes mato tarptautinėje arenoje, 
o kas septintas respondentas savo ateitį sieja su karjera savo ar kitoje darbovietėje 
Lietuvoje. Kita vertus, keturi iš dešimties (41,3 proc.) apklausos dalyvių mano, kad 
jų karjera nuo šios kompetencijos ugdymo niekaip nepriklauso arba jie „nežino jos 
poveikio, todėl jiems tai neįdomu“.

Gana nevienareikšmiškai vertinamas ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo 
poreikis ateityje: nors vos ne kas antras (45,9 proc.) sutinka, kad toks poreikis nuolat 
didėja dėl didėjančio srauto atvykstančių užsieniečių, Lietuvos gyventojų išvykimo 
į užsienį, vykdomų tarptautinių projektų ir pan., vis dėlto kas trečias respondentas 
(36,5 proc.) mano, kad šios kompetencijos ugdymo poreikis nesikeis, kas devintas 
(11,4 proc.) šiuo klausimu neturi nuomonės. Teigiamai nuteikia tai, kad manančių-
jų, jog tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo poreikis Lietuvos organizacijose mažės, 
yra visiška mažuma (2,9 proc.).

Apklausos dalyviams tyrimo metu buvo pasiūlyta įvertinti multikultūrinės 
kompetencijos svarbą darbo aplinkoje (žr. 13 lentelę).

13 lentelė. Multikultūrinės kompetencijos elementų svarbos darbo aplinkoje įvertinimas (1 – 
visiškai nesvarbu, 5 – labai svarbu)

Multikultūrinės 
kompetencijos elementai

1 2 3 4 5 Vidurkis
(Mean)

Standartinis 
nuokrypis 

(SD)

Tarptautinio darbo pro-
tokolo išmanymas

219
(20,3 %)

106 
(9,8 %)

285
(26,4 %)

252
(23,3 %)

219
(20,3 %) 3,14 1,391

Kalbos mokėjimas 26 
(2,3 %)

28
(2,5 %)

118
(10,5 %)

252
(22,3 %)

704
(62,4 %) 4,40 ,936

Mandagumo išraiškų 
supratimas

17 
(1,5 %)

30
(2,7 %)

171
(15,3 %)

328
(29,4 %)

571
(51,1 %) 4,26 ,918

Svarbiausių kitos šalies 
istorinių ir socialinių 
reiškinių pažinimas

142
(12,9 %)

193
(17,5 

%)

352
(31,9 %)

273
(24,8 %)

142
(12,9 %) 3,07 1,204

Lankstumas 23
(2,1 %)

41
(3,7 %)

229
(20,6 %)

376
(33,8 %)

443
(39,8 %) 4,06 ,967

Naujų situacijų valdymas 29
(2,6 %)

50
(4,5 %)

209
(19,0 %)

409
(37,1 %)

405
(36,8 %) 4,01 ,988

Mokėjimas mokytis iš 
patirtų situacijų

25
(2,3 %)

31
(2,8 %)

164
(14,8%)

380
(34,3%)

509
(45,9%) 4,19 ,942

Tolerancija kultūriniams 
ir rasiniams skirtumams

39
(3.5%)

35
(32 %)

146
(13,2 %)

288
(26,0 %)

600
(54,2 %) 4,24 1,029

Pagarba kitų kultūrų 
vertybėms

48
(4,3 %)

47
(4,2 %)

137
(12,4 %)

304
(27,5 %)

571
(51,6 %) 4,18 1,081
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Vertinant multikultūrinės kompetencijos svarbą Lietuvos organizacijų darbo aplin-
koje, didžiosios daugumos (84,7 proc.) apklausos dalyvių nuomone, pagrindinį dėmesį 
būtina skirti užsienio kalbos kaip pagrindinės bendravimo priemonės su užsieniečiais 
mokėjimui (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,4; SD = 0,936). Svarbią vietą tarp multikultūrinės 
kompetencijos elementų darbo aplinkoje apklaustieji skyrė mandagumo išraiškų supra-
timui (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,26; SD = 0,918), tolerancijai kultūriniams ir rasiniams 
skirtumams (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,24; SD = 1,029) bei pagarbai kitų kultūrų verty-
bėms (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,18; SD = 1,081). Multikultūrinės kompetencijos kon-
tekste kiek santūriau vertinamas gebėjimas mokytis iš patirtų situacijų (Mo = 5; Me = 4; 
Mean = 4,19; SD = 0,942), lankstumas (Mo = 5; Me = 4; Mean = 4,06; SD = 0,967) ir naujų 
multikultūrinių situacijų valdymo svarba (Mo = 4; Me = 4; Mean = 4,01; SD = 0,988).149 
Apklaustųjų nuomone, įgyjant multikultūrinę kompetenciją, ne toks reikšmingas yra 
tarptautinio darbo protokolo reikalavimų išmanymas (Mo = 3; Me = 3; Mean = 3,14; 
SD = 1,391) ir kitų šalių svarbiausių istorinių bei socialinių reiškinių pažinimas (Mo = 3; 
Me = 3; Mean = 3,07; SD = 1,204). Pastebėtina, kad nemažai respondentų, vertindami 
šiuos multikultūriškumo elementus, laikosi neutralios nuomonės (26,4 ir 31,9 proc. res-
pondentų pažymėjo „nei svarbu, nei nesvarbu“), o tai gali būti siejama su daugumos 
respondentų turima menka tarptautinio bendravimo patirtimi.

Galima konstatuoti, kad respondentų įvertintiems multikultūrinės kompetencijos 
kintamiesiems elementams būdingos statistiškai reikšmingos (p < 0,01) teigiamos ko-
reliacijos, tačiau daugeliu atvejų matomas silpnas jų ryšys (r nuo 0,2 iki 0,4). Stipriau-
sias ryšys pasireiškia tarp kintamųjų tolerancija kultūriniams ir rasiniams skirtumams 
ir pagarba kitų kultūrų vertybėms (r = 0,732) (r nuo 0,7 iki 0,9). Vidutinio stiprumo 
koreliacija (r nuo 0,4 iki 0,7) būdinga naujų situacijų valdymas ir mokėjimas mokytis iš 
patirtų situacijų (r = 0,676); lankstumas ir naujų situacijų valdymas (r = 0,630); lanks-
tumas ir mokėjimas mokytis iš patirtų situacijų (r = 0,554); mokėjimas mokytis iš patir-
tų situacijų ir tolerancija kultūriniams ir rasiniams skirtumams (r = 0,431) bei pagarba 
kitų kultūrų vertybėms (r = 0,419). Taip pat nustatyta vidutinio stiprumo koreliacija 
tarp mandagumo išraiškų supratimas ir tolerancija kultūriniams ir rasiniams skirtu-
mams (r = 0,432), mandagumo išraiškų supratimas ir pagarba kitų kultūrų vertybėms 
(r = 0,418), mandagumo išraiškų supratimas ir mokėjimas mokytis iš patirtų situacijų 
(r = 0,473). Vidutinio stiprumo ryšys yra tarp tarptautinio protokolo išmanymas ir 
svarbiausių kitų šalių istorinių ir socialinių reiškinių pažinimas (r = 0,412). 

Trumpai apibendrinant apklausos dalyvių nuomonę apie Lietuvos organizacijose 
multikultūrinės kompetencijos plėtotės prioritetus, matyti, kad svarbiausia yra:

•	 plėtoti gebėjimus bendrauti su užsieniečiais užsienio kalba, nes tai padeda vys-
tyti asmens gebėjimus klausytis ir bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis;

149 Ir viešajame, ir privačiame sektoriuje dirbantys respondentai panašiai vertina tolerancijos kultūri-
niams ir rasiniams skirtumams svarbą (p = 0,613; p > 0,05), mandagumo išraiškų supratimą (p = 
0,69; p > 0,05), tarptautinio darbo protokolo išmanymą (p = 0,082; p > 0,05), tačiau verslo sektoriaus 
atstovai svarbesnėmis laiko mokymąsi iš patirtų situacijų (p = 0,049; p < 0,05), naujų situacijų valdy-
mo gebėjimus (p = 0,029; p < 0,05), lankstumą (p = 0,000; p < 0,01).
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•	 suprasti kitur vyraujančias mandagumo išraiškas, nes tai padeda vystyti gebėji-
mus prisitaikyti prie kitos kultūrinės aplinkos;

•	 ugdyti toleranciją kultūriniams ir rasiniams skirtumams, nes tai padeda tobu-
linti gebėjimus dalyvauti tarpkultūriniuose mainuose;

•	 reikšti pagarbą kitų kultūrų vertybėms, nes tai padeda rodyti empatiją ir paži-
nimą, pozityviai vertinti multikultūrinio dialogo perspektyvas.

Minėti multikultūrinės kompetencijos elementai sudaro stipriąją kompetencijos 
plėtotės proceso pusę. 

Kita vertus, atsainus respondentų požiūris į siekimo mokytis iš patirtų situacijų 
multikultūrinėje aplinkoje svarbą, nepakankamas lankstumo, susiduriant su naujo-
mis situacijomis, svarbos suvokimas bei kitų šalių svarbiausių istorinių ir socialinių 
reiškinių menkas pažinimas sudaro barjerus plėtojant asmens sąmoningumą, jautru-
mą ir supratingumą santykiuose su kitataučiais, ir tai gali būti vertintina kaip multi-
kultūrinės kompetencijos plėtotės proceso silpnybė.

žinių dimensija. Nagrinėjant respondentų multikultūrinę kompetenciją, tyrimu 
buvo siekiama išsiaiškinti tokius jos aspektus kaip pagrindinės tarpkultūrinės 
komunikacijos žinios, sąmoningumas veikiant skirtingose kultūrose, sužinoti, kokie 
yra elgesio ypatumai ir dominuojantys asmeninės sąveikos procesai.

Norint tai sužinoti, tirta, kaip respondentai vertina įgytas žinias apie kitose valsty-
bėse paplitusius svarbiausius reikalavimus etiketui bei elgesiui viešose vietose, vyrau-
jančius papročius ir mandagumo išraiškas, kaip išmano kultūrinę ir politinę situaciją 
užsienio šalyse (žr. 14 lentelę). Be to, apklausos dalyviai gan nevienareikšmiškai ver-
tino multikultūrinės kompetencijos skirtingų elementų supratimą. Tyrimas atskleidė, 
kad respondentų žinios apie multikultūriškumo kompetenciją vertinamos prasčiau 
nei pačios kompetencijos svarba.

14 lentelė. Tarpkultūrinių kompetencijų žinių (pažinimo) dimensijos įvertinimas (1 reiškia 
visišką nepritarimą, 5 – visišką pritarimą)

Kons-
truktas

Kintamosios 1 2 3 4 5 Vidur-
kis

(Mean)

Standartinis 
nuokrypis 

(SD)

žinios 
apie 
etiketą

žinau, kaip tinkamai prisista-
tyti, pasisveikinti ir kreiptis 
į kitatautį užmezgant su juo 
pirmąjį kontaktą

22
(2,0 %)

111
(9,9 %)

281
(25,2 %)

376
(33,7 %)

327
(29,3 %)

3,78 1,036

žinau, kokios yra tinkamos ir 
netinkamos pokalbių temos 
bendraujant su kitataučiais

41
(3,7 %)

109
(9,8 %)

358
(32,2 %)

367
(33,0 %)

238
(21,4 %)

3,59 1,043

žinau, kaip tinkamai elgtis prie 
stalo

21
(1,9 %)

73
(6,5 %)

236
(21,0 %)

447
(39,8 %)

346
(30,8 %)

3,91 ,969

žinau, kaip suvokiamas laikas – 
kur, kada ir kiek leidžiama vėluoti

40
(3,6 %)

73
(6,5 %)

281
(25,1 %)

391
(34,9 %)

335
(29,9 %)

3,81 1,048

aš žinau, kokios yra tinkamos 
ir netinkamos dėvėti drabužių 
spalvos

89
(8,0 %)

144
(12,9 %)

351
(31,6 %)

314
(28,2 %)

214
(19,2 %)

3,38 1,166
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Kons-
truktas

Kintamosios 1 2 3 4 5 Vidur-
kis

(Mean)

Standartinis 
nuokrypis 

(SD)

žinios 
apie tai, 
kaip elgtis 
viešose 
vietose 
užsienyje

išmanau tų šalių, kuriose man 
tenka lankytis, viešąją tvarką

50
(4,5 %)

145
(13,2 %)

399
(36,2 %)

343
(31,2 %)

164 
(14,9%)

3,39 1,035

žinau, kokiose vietose leidžia-
ma rūkyti

160
(14,5 %)

131
(11,8 %)

279
(25,2 %)

244
(22,0 %)

293
(26,5 %)

3,34 1,364

žinau, kaip naudotis viešojo 
transporto sistema

75
(6,7 %)

158
(14,2 %)

386
(34,7 %)

302
(27,2 %)

191
(17,2 %)

3,34 1,121

žinau, kiek arbatpinigių toje 
šalyje įprasta palikti

108
(9,8 %)

183
(16,6 %)

417
(37,8 %)

260
(23,6 %)

136
(12,3 %)

3,12 1,128

žinau, koks priimtinas valgymo 
laikas ir būdingas maistas, kiek 
ir kokio alkoholio priimtina 
gerti pietų ar vakarienės metu

108
(9,8 %)

178
(16,1 %)

374
(33,8 %)

300
(27,1 %)

147
(13,3 %)

3,18 1,150

žinios 
apie 
verslo 
etiketą

žinau, kaip tinkamai rašyti 
verslo laiškus, adresuotus kita-
taučiams

134
(12,0 %)

202
(18,1 %)

346
(31,1 %)

267
(24,0 %)

164
(14,7 %)

3,11 1,217

žinau, koks yra tinkamas 
aprangos stilius dalykiniuose 
susitikimuose

56
(5,1 %)

114
(10,3%)

342
(30,9%)

363
(32,8 %)

233
(21,0 %)

3,54 1,086

aš žinau, kaip tinkamai pasvei-
kinti kitatautį verslo partnerį 
švenčių proga ir kokiais atvejai-
tinkama siųsti verslo dovanas

117
(10,6 %)

214
(19,3 %)

381
(34,4 %)

266
(24,1 %)

128
(11,6 %)

3,07 1,148

aš žinau, koks toje šalyje yra 
rangų / pavaldumo suvokimas

143
(13,0 %)

235
(21,3 %)

397
(36,0 %)

243
(22,0 %)

86
(7,8 %)

2,90 1,120

žinios 
apie 
bend rą 
kitos 
ša lies 
kul tū ri nę, 
po li ti nę 
situaciją

galiu išvardyti kitataučiams, su 
kuriais man tenka bendrauti, jų 
šalyje svarbias šventes

127
(11,7 %)

234
(21,5 %)

372
(34,2 %)

248
(22,8 %)

108
(9,9 %)

2,98 1,143

esu susipažinęs su jų šalies 
kultūra 

89
(8,2 %)

217
(19,9 %)

400
(36,7 %)

284
(26,1 %)

99
(9,1 %)

3,08 1,070

žinau jų šalies politinę situaciją 83
(7,7 %)

179
(16,6 %)

412
(38,1 %)

298
(27,6 %)

109
(10,1 %)

3,16 1,062

Palankiausiai vertinami žinias apie etiketą nusakantys teiginiai (vertinimo vidur-
kiai nuo 3,8 iki 3,91). Vis dėlto pažymėtina, kad mandagumo išraiškų supratimo svarbą 
respondentai įvertino palankiau (Mean = 4,26) nei turimas žinias, tarp svarbos supra-
timo ir žinių vertinimo kintamųjų nustatyta statistiškai patikima (p < 0,01), bet labai 
silpna koreliacija (Spearman’s rho nuo 0,212 iki 0,278). 70,6 proc. respondentų mano, 
kad labai gerai ir gerai žino, koks turi būti elgesys prie stalo (Mean = 3,91; Me = 4; 
Mo = 4), o daugiau nei pusė jų išmano, kaip tinkamai pasisveikinti ir kreiptis į kitatautį 
užmezgant su juo kontaktą (Mean = 3,78; Me = 4; Mo = 4), bei panaši respondentų dalis 
žino, koks galioja laikas, kur ir kada leidžiama vėluoti (Mean = 3,81; Me = 4; Mo = 4). 
Tačiau kas antras apklausos dalyvis nežino arba abejoja savo žiniomis dėl reikalavimų 
aprangai (52,5 proc.) (Mean = 3,38; Me = 3; Mo = 3) bei tinkamų ir netinkamų pokal-
bių temų bendraujant su kitataučiais (45,7 proc.) (Mean = 3,59; Me = 4; Mo = 4).
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Žinios apie elgesį viešose vietose vertinamos ne taip palankiai negu žinios apie 
etiketą. Visus šios skalės rodiklius palankiai vertina mažiau nei pusė tiriamųjų (nuo 
35,9 iki 48,5 proc.). Daugiau nei trečdalis abejoja, kad išmano tų šalių, kuriose tenka 
lankytis, viešąją tvarką (Mean = 3,39; Me = 3; Mo = 3). Pavyzdžiui, 26,0 proc. respon-
dentų mažai ką žino apie galiojančią tvarką dėl rūkymo viešoje vietoje (Mean = 3,34; 
Me = 3; Mo = 3), 20,9 proc. –  kokia kitose valstybėse vyrauja viešojo transporto sis-
tema (Mean = 3,34; Me = 3; Mo = 3), 24,9 proc. – koks dominuoja maitinimosi laikas 
bei būdingas maistas įvairiomis progomis (Mean = 3,18; Me = 3; Mo = 3). Gana didelė 
dalis (26,4 proc.) abejoja savo žiniomis, kai tenka spręsti, kiek priimta palikti arbatpi-
nigių įvairiais atvejais (Mean = 3,12; Me = 3; Mo = 3).

Aptariant kompetencijos elemento tarptautinio darbo protokolo reikalavimų išma-
nymas svarbą multikultūriškumo plėtrai pastebėta, kad šį elementą respondentai ver-
tina kaip nepakankamai svarbų (tik 43,6 proc. priskyrė prie svarbesnių), o kas penk-
tas net kaip visiškai nesvarbų. Dar kritiškiau vertinamos verslo etiketo žinios. Tik 
53,8 proc. respondentų žino, kaip savo partneriams rašyti verslo laiškus (Mean = 3,11; 
Me = 3; Mo = 3). Koks dalykiniuose susitikimuose priimtinas aprangos stilius, kaip 
tinkamai pasveikinti užsienio verslo partnerį švenčių proga ir kokiais atvejais tinkama 
siųsti verslo dovanas, koks partnerio šalyje dominuoja rangų / pavaldumo suvokimas 
bei pan., teigiamai įvertino mažiau nei pusė respondentų. Pažymėtina, kad vertinant 
visas dimensijas išryškėja, kad yra nemažai abejojančių. Net 33,3 proc. neigiamai ver-
tina savo žinias apie rangų ir pavaldumo suvokimą kitose šalyse (Mean = 2,90; Me = 3; 
Mo = 3), 29 proc. nežino, kaip tinkamai pasveikinti užsienio verslo partnerį švenčių 
proga (Mean = 3,07; Me = 3; Mo = 3). Mažiausiai (15,4 proc.) abejojama dėl žinių apie 
dalykinės aprangos kodą (Mean = 3,54; Me = 4; Mo = 4). 

Aptariant kompetencijos elemento pagarba kitų kultūrų vertybėms svarbą multi-
kultūriškumo plėtrai pastebėta, kad šį elementą  respondentai priskyrė prie svarbes-
nių (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,18), tačiau papročių ir mandagumo išraiškų supratimas 
vertinamas labiau neutraliai arba net prastai. Palankiausiai vertinamas mandagumo 
išraiškų supratimas (Mean = 3,44; Me = 4; Mo = 4), mažiau žinoma, kokie papročiai 
vyrauja užsienio  šalyse (Mean = 3,14; Me = 3; Mo = 3) ir kokios pokalbių temos laiko-
mos nepriimtinomis (Mean = 3,11; Me = 3; Mo = 3). Pažymėtina, kad tik apie 10 proc. 
respondentų šiuos multikultūriškumo kompetencijos elementus priskyrė prie labai 
gerai žinomų.

Kultūrinės ir politinės situacijos išmanymas respondentų įvertinti nepalankiau-
siai. Kad gerai žino kitų šalių politinę situaciją, pažymėjo tik kas dešimtas tyrimo daly-
vis, net 25 proc. savo šios srities žinias vertino silpnai (Mean = 3,16; Me = 3; Mo = 3). 
Prasčiausiai respondentai įvertino užsienio šalių švenčių žinojimą: 33,2 proc. pažymė-
jo, kad nieko apie tai nežino, panaši dalis (34,2 proc.) abejoja, kad žino (Mean = 2,98; 
Me = 3; Mo = 3). Šis vertinimas atliepia multikultūrinės kompetencijos elementą 
kitų šalių svarbiausių istorinių bei socialinių reiškinių pažinimas (Mo  =  3; Me = 3; 
Mean = 3,07).
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Nustatytos statistiškai reikšmingos (p < 0,01) teigiamos koreliacijos tarp visų 
tarpkultūrinės kompetencijos žinių dimensiją nusakančių teiginių. Tarp kintamųjų 
vyrauja vidutinė koreliacija (r tarp 0,4 ir 0,7). Stipriausias ryšys nustatytas tarp kultū-
rinę ir politinę situaciją nusakančių kintamųjų galiu išvardyti kitataučiams, su kuriais 
man tenka bendrauti, jų šalyje svarbias šventes ir esu susipažinęs su jų šalies kultūra 
(Spearman’s rho = 0,762), taip pat tarp esu susipažinęs su jų šalies kultūra ir žinau jų 
šalies politinę situaciją (Spearman’s rho = 0,716)  (r nuo 0,7 iki 0,9 vertinamas kaip 
stipri koreliacija). 

Trumpai apibendrinant apklausos dalyvių įgytas multikultūrinės kompetencijos 
žinias, galima pastebėti, kad jos vertinamos ne taip pozityviai kaip multikultūriškumo 
kompetencijos svarba. Atotrūkis tarp kompetencijos svarbos ir įgytų žinių rodo paži-
nimo proceso silpnąsias vietas, o tai ir lėtina multikultūriškumo plėtrą visuomenėje. 
žinios apie kitą etninę grupę (istoriją, vyraujančias vertybines nuostatas ir kt.) ugdo 
atvirumo ir lankstumo gebėjimą santykiuose su kitataučiais, tuo pat metu valstybės 
mastu ugdoma daugiau gebėjimų efektyviai valdyti šiuos procesus.

Vertinant multikultūrinės kompetencijos supratimo dimensiją, pastebima dar 
mažiau pozityvumo nei vertinant įgytas žinias (žr. 15 lentelę). 

15 lentelė. Tarpkultūrinių kompetencijų supratimo / suvokimo aspektų vertinimas (1 reiškia 
nepritarimą, 5 – visišką pritarimą)

Kintamosios 1 2 3 4 5 Vidur-
kis

(Mean)

Standar-
tinis nuo-

krypis 
(SD)

Suprantu taip pat kaip ir 
užsieniečiai, su kuriais man 
tenka bendrauti
Suvokia vadovų ir pavaldi-
nių santykį

113
(10,4 %)

221
(20,4 %)

384
(35,5 %)

270
(24,9 %)

95
(8,8 %)

3,01 1,106

Suvokia vyro ir moters 
santykį

89
(8,1 %)

176
(16,2 %)

388
(35,7 %)

305
(28,1 %)

129
(11,9 %)

3,19 1,099

Suvokia jaunų ir vyresnių 
žmonių santykį

91
(8,3 %)

173
(15,9 %)

377
(34,7 %)

316
(29,1 %)

130
(12,0 %)

3,20 1,106

Kaip jie linkę spręsti pro-
blemas

102
(9,4 %)

198
(18,3 %)

410
(37,9 %)

268
(24,8 %)

104
(9,6 %)

3,07 1,090

Kokie jų komunikavimo ir 
derybų ypatumai

102
(9,4 %)

192
(17,7 %)

399
(36,8 %)

287
(26,5 %)

104
(9,6 %)

3,09 1,093

Koks jiems priimtinas emo-
cijų reiškimo būdas

93
(8,6 %)

190
(17,7 %)

394
(36,7 %)

275
(25,6 %)

123
(11,4 %)

3,13 1,104

Tik trečdalis apklausos dalyvių (33,7 proc.) supranta, kokie vadovų ir pavaldi-
nių santykiai užsienio partnerių organizacijose, panaši dalis respondentų (35,5 proc.) 
abejoja, kad supranta, tiek pat (30,8 proc.) visiškai nesupranta, kokie šių grupių santy-
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kiai. Šis vertinimas atliepia multikultūriškumo kompetencijos žinių dimensijos verslo 
etiketo skalės rodiklio žinau, koks toje šalyje rangų / pavaldumo suvokimas vertinimą: 
tik 29,8 proc. respondentų šias žinias vertino teigiamai ir 34,3 proc. – neigiamai. Nu-
statyta statistiškai reikšminga vidutinio stiprumo koreliacija tarp žinau, koks toje ša-
lyje rangų / pavaldumo suvokimas ir suprantu, kaip užsieniečiai, su kuriais man tenka 
bendrauti, suvokia vadovų ir pavaldinių santykį (Spearman’s rho = 0,600; p < 0,01). 
Taip pat nustatyta statistiškai reikšminga vidutinio stiprumo koreliacija tarp žinių di-
mensijos kintamosios žinau, koks toje šalyje rangų / pavaldumo suvokimas ir supra-
timo dimensijos kintamosios suprantu, kokie jų komunikavimo ir derybų ypatumai 
(Spearman’s rho = 0,567; p < 0,01).

Tik trečdalis apklausos dalyvių (34,4 proc.) įsitikinę, kad supranta, kaip užsieniečiai 
sprendžia iškylančias problemas, o daugiau negu pusė pripažino, kad abejoja (37,9 proc.) 
arba neigiamai (27,7 proc.) vertina savo šio klausimo supratimą (Mean = 3,07; Mo = 3; 
Me = 3). Panaši situacija, nagrinėjant respondentų supratimą apie užsieniečių tarpusa-
vio komunikavimo tradicijas (Mean = 3,09; Mo = 3; Me = 3) ir kokie vyrauja ypatumai 
įvairių derybų metu. Nors keturi iš dešimties respondentų (40,0 proc.) taip pat kaip ir 
užsieniečiai suvokia vyro ir moters santykius, panašiai tiek pat apklaustųjų šiuo klau-
simu neturi nuomonės, o kas ketvirtas (24,4 proc.) tuo visai nesidomi (Mean = 3,19; 
Mo = 3; Me = 3). Panašus respondentų supratimas apie vyraujančius jaunų ir vyresnių 
žmonių santykius partnerių organizacijose (Mean = 3,20; Mo = 3; Me = 3). 

Tyrimu nustatytos statistiškai reikšmingos (p < 0,01) teigiamos stiprios koreliaci-
jos tarp visų supratimo dimensiją nusakančių teiginių (žr. 16 lentelę). Tokios stiprios 
teigiamos koreliacijos rodo, kad visų kintamųjų vertinimas tiesiogiai susijęs. Stipriau-
sia koreliacija tarp teiginių suprantu taip pat kaip ir užsieniečiai vyro ir moters santy-
kius ir suprantu, kaip suvokia jaunų ir vyresnių žmonių santykius (Spearman’s rho = 
0,850; p < 0,01). Taip pat reikšminga problemų sprendimo supratimo ir komunika-
vimo bei derybų ypatumų supratimo koreliacija (Spearman’s rho = 0,816; p < 0,01). 

16 lentelė. Spearmano koreliacija tarp supratimo dimensiją nusakančių kintamųjų 

Spearman’s rho 

Suprantu, kaip ki-
tataučiai, su kuriais 
man tenka bendrau-
ti, sąveikauja tarpu-
savyje– kaip suvokia 
vadovų ir pavaldi-
nių santykius

kaip 
suvokia 
vyro ir 
moters 
santykius

kaip 
suvokia 
jaunų ir 
vyresnių 
žmonių 
santykius

kaip 
linkę 
spręsti 
proble-
mas

kokie jų 
komuni-
kavimo 
ir derybų 
ypatumai

koks 
jiems 
priim-
tinas 
emocijų 
reiškimo 
būdas

Suprantu, kaip kitatau-
čiai, su kuriais man ten-
ka bendrauti, sąveikauja 
tarpusavyje – kaip suvo-
kia vadovų ir pavaldinių 
santykius 1 ,761** ,766** ,749** ,717** ,695**
kaip suvokia vyro ir mo-
ters santykius  1 ,850** ,753** ,735** ,741**
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Spearman’s rho 

Suprantu, kaip ki-
tataučiai, su kuriais 
man tenka bendrau-
ti, sąveikauja tarpu-
savyje– kaip suvokia 
vadovų ir pavaldi-
nių santykius

kaip 
suvokia 
vyro ir 
moters 
santykius

kaip 
suvokia 
jaunų ir 
vyresnių 
žmonių 
santykius

kaip 
linkę 
spręsti 
proble-
mas

kokie jų 
komuni-
kavimo 
ir derybų 
ypatumai

koks 
jiems 
priim-
tinas 
emocijų 
reiškimo 
būdas

kaip suvokia jaunų ir vy-
resnių  žmonių santykius  1 ,767** ,726** ,712**
kaip linkę spręsti pro-
blemas   1 ,816** ,771**
kokie jų komunikavimo 
ir derybų ypatumai     1 ,811**
koks jiems priimtinas 
emocijų reiškimo būdas 1
** statistinio reikšmingumo lygmuo α = 0,01, p reikšmė (Asymp. Sig.) ≤ 0,01.

Teiginius, atspindinčias tarpkultūrinės kompetencijos emocinę (nuostatų) di-
mensiją, daugiau  respondentų vertino teigiamai ir labai teigiamai. Daugiausia respon-
dentų sakė suprantantys ir toleruojantys rasinius skirtumus (74,9 proc.) (Mean =4,10; 
Me = 4; Mo = 5), kultūrinius skirtumus (74,7 proc.) (Mean = 4,07; Me = 4; Mo = 5), 
religinę įvairovę (73,6 proc.) (Mean = 4,06; Me = 4; Mo = 5), stengiasi išsiaiškinti 
atvykstantiems į Lietuvą kitataučiams priimtiną bendravimo būdą ir nesielgia netin-
kamai, kad jų neįžeistų (70,1 proc.) (Mean = 3,94; Me = 4; Mo = 5), noriai pasakoja 
apie savo šalį bei jos kultūrą (70 proc.) (Mean = 3,94; Me = 4; Mo = 5). Kaip matome, 
pasitvirtino multikultūrinės kompetencijos tokių elementų kaip (žr. 17 lentelę) to-
lerancija kultūriniams ir rasiniams skirtumams (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,24) bei 
pagarba kitų kultūrų vertybėms (Mo = 5; Me = 5; Mean = 4,18) svarbos vertinimai. 
Nustatyta statistiškai patikima vidutinio stiprumo koreliacija tarp teiginių tolerancija 
kultūriniams ir rasiniams skirtumams ir suprantu ir toleruoju rasinius skirtumus verti-
nimo (Spearman’s rho 0,341; p < 0,01), taip pat tarp teiginių tolerancija kultūriniams ir 
rasiniams skirtumams ir suprantu ir toleruoju religinę įvairovę vertinimo (Spearman’s 
rho 0,357; p < 0,01).

Kiek mažesnė dalis respondentų, bendraudami su kitataučiais, domisi jų šalies kul-
tūra (62,3 proc.) (Mean = 3,73; Me = 4; Mo = 4), visuomenėje vyraujančiais interesais 
(58,5 proc.) (Mean = 3,70; Me = 4; Mo = 5) bei papročiais (55,5 proc.) (Mean = 3,65; 
Me = 4; Mo =5). Beveik pusė (48,0 proc.) tyrimo dalyvių teigia, kad užmegzdami 
kontaktą su nepažįstamais žmonėmis neteikia prioriteto savo tautybės atstovui, ta-
čiau 33,0 proc. šio klausimu reiškia dvejones ir net 18,9 proc. nepritarė šiam teiginiui 
(Mean = 3,43; Me = 3; Mo = 3).
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17 lentelė. Tarpkultūrinių kompetencijų nuostatų (emocinės) dimensijos vertinimas (1 reiškia 
nepritarimą, 5 – visišką pritarimą)

Kintamosios 1 2 3 4 5 Vidur-
kis

(Mean)

Standar-
tinis nuo-

krypis 
(SD)

užmegzdamas kontaktą su 
naujais žmonėmis neteikiu 
prioriteto savo tautybės 
atstovui

71
(6,6 %)

133
(12,3 %)

355
(33,0 %)

301
(27,9 %)

217
(20,1 %) 3,43 1,136

Kai bendrauju su užsienie-
čiais, domiuosi 
Kultūra 47

(4,3 %)
81

(7,4 %)
285

(26,0 %)
390

(35,6 %)
292

(26,7 %) 3,73 1,066

papročiais 53
(4,8 %)

90
(8,2 %)

311
(28,5 %)

369
(33,8 %)

270
(24,7 %) 3,65 1,085

Pomėgiais 43
(4,0 %)

84
(7,8 %)

323
(29,8 %)

343
(31,7 %)

290
(26,8 %) 3,70 1,069

Bendraudamas su kitatau-
čiu noriai pasakoju apie 
savo šalį, noriu jį supažin-
dinti su savo šalies kultūra

35
(3,2 %)

70
(6,5 %)

220
(20,3 %)

361
(33,4 %)

396
(36,6 %) 3,94 1,056

Stengiuosi išsiaiškinti kita-
taučiui priimtiną bendravi-
mo būdą ir nepasielgti ne-
tinkamai, kad jo neįžeisčiau

34
(3,1 %)

51
(4,7 %)

240
(22,1 %)

380
(35,0 %)

382
(35,1 %) 3,94 1,019

Suprantu ir toleruoju kul-
tūrinius skirtumus

24
(2,4 %)

38
(3,8 %)

192
(19,3 %)

328
(33,0 %)

412
(41,4 %) 4,07 ,987

Suprantu ir toleruoju rasi-
nius skirtumus,

30
(2,7 %)

48
(4,4 %)

196
(18,0 %)

324
(29,7 %)

493
(45,2 %) 4,10 1,023

Suprantu ir toleruoju reli-
ginę įvairovę

34
(3,1 %)

43
(4,0 %)

209
(19,3 %)

334
(30,8 %)

463
(42,8 %) 4,06 1,029

Tyrimu nustatytos statistiškai reikšmingos (p < 0,01) teigiamos koreliacijos tarp 
visų multikultūrinės kompetencijos nuostatų skalės elementų (žr. 18 lentelę). Kaip 
matome, ryšys tarp kintamųjų yra įvairaus stiprumo. Tarp kintamųjų vyrauja vidu-
tiniško stiprumo koreliacija (r nuo 0,4 iki 0,7). Stipriausias ryšys yra tarp kintamųjų, 
nusakančių toleranciją kultūriniams, religiniams ir rasiniams skirtumams, taip pat 
tarp kintamųjų, nusakančių domėjimąsi kultūra, papročiais ir interesais.
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18 lentelė. Spearmano koreliacija tarp nuostatų dimensiją nusakančių kintamųjų 

Spearman’s rho užmegz-
damas 
kontaktą 
su naujais 
žmo-
nėmis 
neteikiu 
priorite-
to savo 
tautybės 
atstovui

ben-
drauda-
mas su 
kitatau-
čiais do-
miuosi 
jų kul-
tūra

bendrau-
damas 
su kita-
taučiais 
domiuo-
si jų pa-
pročiais

ben-
drauda-
mas su 
kitatau-
čiais do-
miuosi 
jų inte-
resais

bendrau-
damas 
su kita-
taučiais 
noriai 
pasakoju 
apie savo 
šalį

bendrau-
damas su 
kitataučiais 
stengiuosi 
išsiaiškinti 
kitataučiui 
priimtiną 
bendravimo 
būdą ir 
nepasielgti 
netinkamai

supran-
tu ir 
toleruo-
ju kul-
tūrinius 
skirtu-
mus

supran-
tu ir 
tole-
ruoju 
rasinius 
skirtu-
mus

supran-
tu ir to-
leruoju 
religinę 
įvairovę

užmegzdamas 
kontaktą su naujais 
žmonėmis neteikiu 
prioriteto savo 
tautybės atstovui

1 ,466** ,434** ,456** ,377** ,389** ,390** ,398** ,410**

bendraudamas su 
kitataučiais do-
miuosi jų kultūra

 1 ,877** ,804** ,652** ,609** ,569** ,524** ,518**

bendraudamas 
su kitataučiais 
domiuosi jų pa-
pročiais

  1 ,813** ,635** ,582** ,551** ,495** ,504**

bendraudamas su 
kitataučiais do-
miuosi jų interesais

   1 ,620** ,566** ,545** ,513** ,505**

bendraudamas su 
kitataučiais noriai 
pasakoju apie savo 
šalį

        1 ,685** ,641** ,570** ,533**

stengiuosi išsiaiš-
kinti kitataučiui 
priimtiną bendra-
vimo būdą ir nepa-
sielgti netinkamai

          1 ,695** ,624** ,600**

suprantu ir tole-
ruoju kultūrinius 
skirtumus

            1 ,840** ,817**

suprantu ir to-
leruoju rasinius 
skirtumus

              1 ,854**

suprantu ir to-
leruoju religinę 
įvairovį

                1

** statistinio reikšmingumo lygmuo α = 0,01, p reikšmė (Asymp. Sig.) ≤ 0,01.

Tyrime dalyvavusių respondentų multikultūriškumo kompetencijos įgytų įgūdžių 
vertinimas (žr. 19 lentelę) rodo, kad jis yra ne toks pozityvus kaip kompetencijos 
svarbą apibūdinančių teiginių vertinimas, tačiau pozityvesnis nei įgytų žinių bei su-
pratimą nusakančių teiginių vertinimas.
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19 lentelė. Multikultūrinės kompetencijos elgsenos aspektų vertinimas (1 reiškia nepritarimą, 
5 – visišką pritarimą)

Kintamosios 1 2 3 4 5 Vidur-
kis

(Mean)

Standar-
tinis nuo-

krypis 
(SD)

Sugebu bendrauti užsienio 
kalba (-omis) profesinėje 
veikloje

53
(4,7 %)

130
(11,5 %)

329
(29,1 %)

333
(29,5 %)

284
(25,2 %) 3,59 1,122

Bendravimas su kitataučiu 
man nekelia streso ar nepa-
sitikėjimo savimi

34
(3,1 %)

84
(7,7 %)

308
(28,3 %)

352
(32,3 %)

311
(28,6 %) 3,75 1,048

Gebu tinkamai elgtis neti-
kėtose ir naujose situacijose, 
susidariusiose dėl
kultūrinės įvairovės

43
(3,9 %)

136
(12,5 %)

404
(36,9 %)

340
(31,1 %)

171
(15,6 %) 3,42 1,021

esu lankstus bendraudamas 
su kitataučiu

35
(3,1 %)

84
(7,7 %)

290
(26,5 %)

377
(34,4 %)

310
(28,3 %) 3,77 1,044

Stebiu ir suvokiu, ką 
išmokau bendraudamas su 
kitataučiu

26
(2,4 %)

83
(7,6 %)

270
(24,8 %)

413
(37,9 %)

297
(27,3 %) 3,80 1,001

Jeigu kyla konfliktų ar ne-
susipratimų dėl kultūrinių 
skirtumų, žinau, kaip tinka-
mai juos išspręsti

45
(4,2 %)

138
(12,6 %)

408
(37,4 %)

347
(31,8%)

153
(14,0%) 3,39 1,010

Nors net 84,7 proc. tyrimo dalyvių pripažino svarbą mokėti bendrauti su kitatau-
čiais užsienio kalba, reikia pasakyti, kad tik kas antras respondentas (54,7 proc.) mano, 
jog geba laisvai bendrauti užsienio kalba profesinėje veikloje, kas trečias (29,1 proc.) abe-
joja turima kompetencija bendrauti užsienio kalba, o 16,2 proc. respondentų dėl kalbos 
nemokėjimo tenka riboti savo kontaktus su užsienio partneriais (Mean = 3,59; Me = 4; 
Mo = 4). Tarp šių kintamųjų nustatyta silpna statistiškai patikima koreliacija (Spear-
man’s rho 0,241; p < 0,01). Net du trečdaliai (65,2 proc.) tiriamųjų pozityviausiai vertino 
teiginį stebiu ir suvokiu, ką išmokau bendraudamas su kitataučiais (Mean = 3,8; Me = 4; 
Mo = 4), o tai priskirtina prie savistabos ir suformuotų mokymosi įgūdžių. 62,7 proc. 
respondentų gana aukštai vertina įgytus lankstumo gebėjimus bendraujant su kitatau-
čiais (Mean = 3,77; Me = 4; Mo = 4), nors lankstumo svarba vertinama dar pozityviau 
(73,6 proc.). 60,9 proc. respondentų bendravimas su kitataučiais nekelia streso ir ne-
pasitikėjimo savimi, kita vertus, beveik kas trečias apklausos dalyvis (28,3 proc.) jaučia 
suvaržymus bendraudamas su kitataučiais (Mean = 3,75; Me = 4; Mo = 4). Tik 46,7 proc. 
respondentų mano, kad elgesys netikėtose situacijose, susidariusiose dėl kultūrinės įvai-
rovės, nedidina jų bendravimo su kitataučiais problemų, tačiau 36,9 proc. sutinka, kad 
turi nepakankamus įgūdžius, kai tenka apsispręsti esant tokiai  situacijai, o net 16,3 proc. 
prisipažįsta, jog tokių įgūdžių neįgijo (Mean = 3,42; Me = 3; Mo = 3). Panašiai vertina-
mi respondentų įgūdžiai, kai tenka spręsti klausimus esant konfliktams dėl kultūrinių 
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skirtumų: kad turi tokius įgūdžius, pritarė 45,8 proc., o 37,4 proc. abejoja savo gebėji-
mais, net 16,8 proc. pažymi, kad tokių įgūdžių neturi (Mean = 3,39; Me = 3; Mo = 3). 

Nustatytos statistiškai reikšmingos (p < 0,01) teigiamos koreliacijos tarp visų įgū-
džių skalės kintamųjų. Kaip matome (žr. 20 lentelę), ryšys tarp kintamųjų yra įvairaus 
stiprumo. Tarp kintamųjų vyrauja vidutiniško stiprumo koreliacija (r nuo 0,4 iki 0,7). 
Stipriausias ryšys yra tarp kintamųjų „esu lankstus bendraudamas su kitataučiais“ ir 
„stebiu ir suvokiu, ką išmokau iš bendravimo su kitataučiu” (Spearman’s rho = 0,754). 
Silpniausias ryšys tarp kintamosios sugebu bendrauti užsienio kalbomis profesinėje 
veik loje ir kitų įgūdžių dimensijos kintamųjų.

20 lentelė. Spearmano koreliacija tarp įgūdžių dimensiją nusakančių kintamųjų 

Spearman’s rho

bendravimas 
su kitatau-
čiais man 
nekelia stre-
so ar nepa-
sitikėjimo 
savimi

gebu tinka-
mai elgtis 
netikėtose 
ir naujose 
situacijose, 
susidariu-
siose dėl 
kultūrinės 
įvairovės

esu lanks-
tus ben-
draudamas 
su kitatau-
čiais

stebiu ir 
suvokiu, ką 
išmokau 
iš bendra-
vimo su 
kitataučiu

jei kyla 
konfliktų 
ar nesusi-
pratimų dėl 
kultūrinių 
skirtumų, 
gebu 
tinkamai 
juos spręsti

sugebu 
bendrauti 
užsienio 
kalbomis 
profesinėje 
veikloje

bendravimas su kitataučiais man 
nekelia streso ar nepasitikėjimo 
savimi 1 ,687** ,681** ,622** ,561** ,430**

gebu tinkamai elgtis netikėtose ir 
naujose situacijose, susidariusio-
se dėl kultūrinės įvairovės  1 ,669** ,612** ,690** ,386**

esu lankstus bendraudamas su 
kitataučiais   1 ,754** ,619** ,439**

stebiu ir suvokiu, ką išmokau iš 
bendravimo su kitataučiais    1 ,606** ,404**

jei kyla konfliktų ar nesusipra-
timų dėl kultūrinių skirtumų, 
gebu tinkamai juos spręsti   1 ,373**

sugebu bendrauti užsienio 
kalbomis profesinėje veikloje ,430** ,386** ,439** ,404** 1

** statistinio reikšmingumo lygmuo α = 0,01, p reikšmė (Asymp. Sig.) ≤ 0,01.

Trumpai apibendrinant apklausos dalyvių multikultūrinės kompetencijos nuos-
tatų, supratimo ir įgūdžių dimensijas matyti, kad nors tarp tyrimo dalyvių vyrauja 
pozityvios nuostatos užsieniečių atžvilgiu, pagarba jų kultūrinėms vertybėms bei to-
lerancija skirtumams, taip pat išryškėja vis dar gan žemas supratimo lygmuo vertinant 
užsieniečių tarpusavio komunikacijos ir santykių darbo aplinkoje ypatumus. Galbūt 
tai lemia ir ne itin aukštą bendravimo ir bendradarbiavimo su užsieniečiais gebėji-
mų vertinimą. Pozityviai nuteikia tai, kad didesnė dalis apklausos dalyvių teigiamai 
vertina savistabos, lankstumo ir mokymosi per patirtį bendraujant su užsieniečiais 
įgūdžius, tačiau Lietuvos organizacijose vis dar tikslinga daugiau dėmesio skirti pro-
blemų sprendimo ir konfliktų valdymo multikultūrinėje aplinkoje gebėjimų plėtotei. 
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Plėtojant multikultūriškumą neišvengiamai tenka susidurti su įvairiais komu-
nikavimo trikdžiais ir dėl to atsirandančiomis problemomis (pvz., dėl bendravimo 
stiliaus, skirtingo temperamento, kalbos mokėjimo, kitokios religijos ir pan.), todėl 
apklausos metu buvo siekiama išsiaiškinti, dėl ko, respondentų manymu, dažniau-
siai kyla problemų komunikuojant su kitataučiais. Analizuojant tyrimo rezultatus 
(žr. 21 lentelę), galima matyti, kad tarpkultūrinio bendravimo problemos, apklausoje 
dalyvavusių respondentų vertinimu, nėra labai sudėtingos.

21 lentelė. Probleminių tarpkultūrinės komunikacijos aspektų vertinimas (1 reiškia, kad ji 
nesukelia jokių sunkumų,  5 – kad problemos yra dažniausios)

Teiginiai, skirti išsiaiškinti, 
dėl ko dažniausiai kyla 
problemų bendraujant su 
kitataučiais

1 2 3 4 5 Vidur-
kis

(Mean)

Standar-
tinis nuo-

krypis 
(SD)

dėl skirtingo tempera-
mento

298
(28,1 %)

221
(20,8 %)

271
(25,5 %)

178
(16,8 %)

94 (8,9
%) 2,58 1,294

dėl kalbos 159
(14,7 %)

181
(16,8 %)

291
(26,9 %)

239
(22,1 %)

210
(19,4 %) 3,15 1,317

dėl skirtingo vadovų ir 
pavaldinių santykių su-
vokimo

272
(25,6 %)

232
(21,8 %)

334
(31,4 %)

148
(13,9 %)

78
(7,3 %) 2,56 1,216

dėl skirtingo neformalaus 
bendravimo stiliaus

258
(24,3 %)

248
(23,4 %)

326
(30,7 %)

169
(15,9 %)

60
(5,7 %) 2,55 1,180

dėl skirtingos religijos 520
(49,1 %)

213
(20,1 %)

197
(18,6 %)

75
(7,1 %)

54
(5,1 %) 1,99 1,192

dėl skirtingo sprendimų 
priėmimo

248
(23,4 %)

202
(19,0 %)

380
(35,8 %)

157
(14,8 %)

75
(7,1 %) 2,63 1,192

dėl užsieniečių kultūros 
neišmanymo

326
(30,7 %)

254
(23,9 %)

298
(28,1 %)

125
(11,8 %)

58
(5,5 %) 2,37 1,189

dėl darbuotojų nesidomė-
jimo užsieniečiais

331
(31,3 %)

207
(19,6 %)

282
(26,7 %)

158
(14,9 %)

80
(7,6 %) 2,48 1,276

Bene ryškiausia yra kalbos barjero problema, tik trečdaliui (31,5 proc.) apklausos 
dalyvių kalba tarpkultūriniame bendravime nesukelia sunkumų. Kita vertus, keturi 
iš dešimties (41,5 proc.) respondentų dėl kalbos nemokėjimo turi rimtų problemų 
bendraudami su kitataučiais (Mean = 3,15; Me = 3; Mo = 3). Pažymėtina, kad nesu-
sikalbėjimo su užsieniečiais problemoms neturi įtakos jokie demografiniai veiksniai. 
Tačiau kalbos nemokėjimo ar prasto mokėjimo poveikis priklauso nuo veiklos sekto-
riaus, kuriame dirba respondentas, bei jo bendravimo su užsieniečiais patirties. Vieša-
jame sektoriuje dirbantys labiau nei verslo sektoriaus darbuotojai sutinka, kad kalbos 
nemokėjimas lemia tarpkultūrinio bendravimo problemas (p = 0,001; p < 0,01) Res-
pondentai, kurie tik retkarčiais bendrauja su užsieniečiais, kalbos nemokėjimą daž-
niau įvardija kaip bendravimo problemą negu tie, kurie labai dažnai bendrauja arba 
visai nebendrauja (p = 0,001; p < 0,01).
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Kas ketvirtas (25,7 proc.) respondentas įsitikinęs, kad skirtingas temperamen-
tas negali sukelti jokių sunkumų lietuviams bendraujant su užsieniečiais. Tiek pat 
(25,5 proc.) apklaustųjų neapsisprendė dėl savo pozicijos (tai sietina su menka ben-
dravimo patirtimi su užsieniečiais), tačiau beveik pusė (48,9 proc.) apklausos dalyvių 
mano, kad temperamento skirtumai vertintini kaip rimtas tarpkultūrinio bendravimo 
trikdys (Mean = 2,58; Me = 3; Mo = 1). Verslo sektoriaus atstovai skirtingą tempera-
mentą labiau nei dirbantys viešajame sektoriuje laiko probleminiu bendravimo aspek-
tu (p = 0,018; p < 0,05). Jaunesni ir turintys nedidelį darbo stažą respondentai labiau 
nei vyresni ir įgiję didesnį darbo stažu linkę pritarti, kad dėl skirtingo temperamento 
atsiranda įvairių tarpkultūrinio bendravimo problemų (p = 0,000; p < 0,01).

Kas penktas (21,9 proc.) apklausos dalyvis sutinka, kad lietuvių ir užsieniečių skir-
tingas sprendimų priėmimo stilius veikia tarpkultūrinį bendravimą. Vis dėlto keturi 
iš dešimties (42,4 proc.) respondentų su tuo nesutinka, o net kas trečio (35,8 proc.) 
respondento vertinimai rodo menką šio klausimo supratimą (Mean = 2,63; Me = 3; 
Mo = 3). Verslo sektoriaus atstovai labiau nei dirbantys viešajame sektoriuje skirtingą 
sprendimų priėmimo stilių nurodo kaip probleminį (p = 0,001; p < 0,01). Be to, jau-
nesni ir turintys nedidelį darbo stažą respondentai labiau nei vyresni ir įgiję didesnį 
darbo stažą linkę pritarti, kad dėl skirtingo sprendimų priėmimo stiliaus atsiranda 
nemažai tarpkultūrinio bendravimo problemų (p = 0,02; p < 0,05).

Skirtingą požiūris į neformalų bendravimo stilių kas penktas (21,6 proc.) res-
pondentas laiko priežastimi, dėl ko atsiranda bendravimo problemų. Tačiau beveik 
pusė (47,7 proc.) apklaustųjų tokiai nuomonei nepritarė, net jei požiūris į bendra-
vimą skirtingas, o kas trečias (30,7 proc.) šiuo klausimu neturėjo tvirtos nuomonės 
(Mean = 2,55; Me = 3; Mo = 3). Jaunesni ir mažesnį darbo stažą turintys respondentai 
linkę dažniau pritarti, kad tarpkultūrinio bendravimo problemų kyla dėl skirtingo 
neformalaus bendravimo stiliaus (p = 0,004; p < 0,01). 

Panašiai apklausos dalyviai vertina ir vadovų su pavaldiniais santykių suvokimą. 
21,2 proc. apklaustųjų mano, kad skirtingas santykių suvokimas yra tarpkultūrinio 
bendravimo kliūtis, tačiau beveik pusė (47,4 proc.) turi priešingą nuomonę – jie įsi-
tikinę, kad įvairiose kultūrose vadovų ir pavaldinių vyraujantys santykiai neturėtų 
trukdyti plėtoti tarpkultūrinio bendravimo. Vis dėlto kas trečias (31,4 proc.) respon-
dentas šiuo klausimu neturėjo nuomonės (Mean = 2,56; Me = 3; Mo = 3). Jaunesni 
ir turintys nedidelį darbo stažą apklausos dalyviai labiau nei vyresni ir įgiję didesnį 
darbo stažą linkę pritarti, kad tarpkultūrinio bendravimo problemų kyla dėl skirtingo 
vadovų ir pavaldinių santykio suvokimo (p = 0,011; p < 0,05).

Kas ketvirtas penktas (22,5 proc.) respondentas įsitikinęs, kad bendravimo pro-
blemų priežastimi reikia laikyti ir nepakankamą domėjimąsi užsieniečiais. Tačiau 
kiek daugiau negu pusė (50,9 proc.) respondentų su tuo nesutinka ir dėl to nemato 
jokių problemų. Tai, kad 26,7 proc. respondentų yra neapsisprendę, rodo, jog šios 
problemos jie nemato (Mean = 2,48; Me = 2; Mo = 1). Tarpkultūriniame bendravi-
me, siekiant išvengti pasitaikančių problemų, ne paskutinę vietą užima užsieniečių 
kultūros pažinimas. Tyrime dalyvavę respondentai turėjo pasakyti, ar jie sutinka, kad 



kitataučių kultūros neišmanymas gali būti siejamas su galimomis bendravimo prob-
lemomis. Tik kas šeštas (17,3 proc.) sutiko, kad užsieniečių kultūros neišmanymas 
tampa bendravimo problema, tačiau daugiau negu pusė (54,6 proc.) tokiai nuomo-
nei nepritaria, vis dėlto 28,1 proc. apklaustųjų šio klausimu liko neapsisprendę, todėl 
tvirtos nuomonės neturi (Mean = 2,37; Me = 2; Mo = 1). Tyrimas atskleidė, kad ne-
sidomėjimą užsieniečiais ir jų kultūros neišmanymą kaip probleminius bendravimo 
aspektus dažniau linkę įvardyti viešojo sektoriaus institucijose dirbantys respondentai 
(nesidomėjimas užsieniečiais p = 0,007; p < 0,01, užsieniečių kultūros neišmanymas 
p = 0,002; p < 0,01).

Septyni iš dešimties tyrimo dalyvių (69,2 proc.) priklausymo kitokiai religinei 
konfesijai nelaiko tarpkultūrinio bendravimo problemų Lietuvoje priežastimi. Vis dėl-
to kas aštuntas (12,2 proc.) sutinka, kad tokia problema egzistuoja, o beveik kas penk-
tas respondentasi (18,6 proc.) šiuo klausimu neturi tvirtos nuomonės (Mean = 1,99; 
Me = 2; Mo = 1). Pavyzdžiui, 2003 m. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
atstovybės Lietuvoje užsakymu atlikto tolerancijos profilio tyrimo rezultatai parodė, 
kad Lietuvos gyventojai tolerantiškesni buvo kitai rasei ar tautybei, o ne kitai religijai – 
net 22,3 proc. pasisakė, jog Lietuvoje neturėtų būti toleruojamos kitos krikščioniškos 
konfesijos, 40,3 proc. kritiškai vertino nekrikščioniškų religijų buvimą Lietuvoje.150 
Viešojo sektoriaus institucijose dirbantys respondentai dažniau įvardijo nekatalikiškų 
religijų veiklą Lietuvoje (p = 0,017; p < 0,05) kaip probleminį tarpkultūrinio bendravi-
mo veiksnį. Taip pat su skirtingomis religijomis (p = 0,001; p < 0,01) problemas linkę 
sieti ir jaunesni bei mažesnį darbo stažą turintys respondentai.

Tyrimu nustatytos statistiškai reikšmingos (p < 0,01) teigiamos koreliacijos 
tarp visų tarpkultūrinio bendravimo problemas nusakančių veiksnių. Kaip matome 
(žr. 22 lentelę), ryšys tarp kintamųjų yra įvairaus stiprumo, vyrauja vidutiniškai stipri 
koreliacija (r nuo 0,4 iki 0,7). Stipriausias ryšys (r nuo 0,7 iki 0,9) yra tarp kinta-
mųjų bendraujant su kitataučiais problemų kyla dėl kitataučių kultūros neišmanymo 
ir <...> dėl darbuotojų nesidomėjimo kitataučiais (Spearman’s rho = 0,792). Taip pat 
stiprus ryšys tarp teiginių bendraujant su kitataučiais problemų kyla dėl skirtingo vado-
vų ir pavaldinių santykio ir dėl skirtingo neformalaus bendravimo stiliaus (Spearman’s 
rho = 0,754). 

150 Vilmorus. 2003. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybės Lietuvoje užsakymu at-
liktas tyrimas „Lietuvos tolerancijos profiliai (Lietuvos gyventojų požiūris į kitų rasių, religijų bei 
„probleminių“ socialinių grupių atstovus, gyventojų diskriminacijos patirtis“, kuriuo apklausta 1044 
respondentai, vyresni nei 18 metų. http://www.lidata.eu/index_survey_list.php.

http://www.lidata.eu/index_survey_list.php


22 lentelė. Spearmano koreliacija tarp tarpkultūrinio bendravimo problemas nusakančių 
kintamųjų 
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skirtingo temperamento 1 ,293** ,566** ,585** ,446** ,563** ,487** ,476**

kalbos  1 ,408** ,388** ,311** ,281** ,367** ,388**

skirtingų vadovų ir paval-
dinių santykių

  1 ,754** ,531** ,631** ,596** ,588**

skirtingo neformalaus 
bendravimo stiliaus

   1 ,578** ,620** ,607** ,599**

skirtingos religijos     1 ,506** ,635** ,603**

skirtingo sprendimų pri-
ėmimo

1 ,573** ,554**

kitataučių kultūros neiš-
manymo

1 ,792**

darbuotojų nesidomėjimo 
kitataučiais

,476** ,388** ,588** ,599** ,603** ,554** ,792** 1

** statistinio reikšmingumo lygmuo α = 0,01, p reikšmė (Asymp. Sig.) ≤ 0,01.

Tad galime teigti, kad apklausos dalyviai suvokia galimus komunikavimo trik-
džius ir tarpkultūrinio bendravimo problemas, tačiau vertina jas kaip ne itin dažnai 
pasireiškiančias. Bene ryškiausiai suvokiama ir dažniausiai minima kalbos barjero 
problema. Suvokdami užsienio kalbos mokėjimo svarbą tyrimo dalyviai vis dėlto jau-
čia atitinkamų įgūdžių stoką ir tai vertina kaip vieną iš pagrindinių tarpkultūrinio 
bendradarbiavimo sunkumų.

Tarp probleminių aspektų minimas skirtingumų suvokimas ir jų priėmimas, nes 
kylančias problemas, pasak tyrimo dalyvių, lemia skirtingas temperamentas, spren-
dimų priėmimo stilius, darbo ir neformalių santykių suvokimas. Prie probleminių 
bendradarbiavimo su užsieniečiais aspektų respondentai priskiria ir nepakankamą 
domėjimąsi užsieniečiais bei jų kultūros neišmanymą. Probleminiams aspektams ver-
tinti turi įtakos sektorius, kuriame dirba respondentai, amžius, darbo stažas ir ben-
dradarbiavimo su užsieniečiais patirtis.

Apibendrinant viso tyrimo rezultatus matyti, kad tarp apklausos dalyvių vyrauja 
pozityvios nuostatos vertinant multikultūrinę kompetencijos svarbą, pagarba užsie-
niečiams, kultūrinėms jų vertybėms bei tolerancija skirtumams. Lietuvos organiza-
cijose išryškėja multikultūriškumo kompetencijos aspektai, skatinantys empatiškai 
ir su pagarba kitų kultūrų vertybėms dalyvauti tarpkultūriniuose mainuose, bendra-
darbiauti, prisitaikyti prie kitos kultūrinės aplinkos. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į 
multikultūriškumo dimensijas, įgalinančias veikti ir būti lanksčius iškylant naujoms 



situacijoms multikultūrinėje darbo aplinkoje. Tyrimo rezultatai išryškino vis dar gan 
menką supratimą vertinant užsieniečių tarpusavio komunikacijos ir santykių darbo 
aplinkoje ypatumus, ne itin aukštą komunikavimo bei bendradarbiavimo su užsienie-
čiais gebėjimų vertinimą. Taip pat išryškėjo, kad, nors respondentai ir suvokia mul-
tikultūrinės kompetencijos plėtros svarbą, jie linkę ją sieti su savo karjeros galimy-
bėmis, mato šios kompetencijos ugdymo poreikio didėjimą, tačiau kartu pripažįsta, 
kad organizacijose multikultūrinės kompetencijos ugdymas paliekamas savaiminio 
mokymosi sričiai. Pažymėtina, kad Lietuvos organizacijose tikslinga daugiau dėmesio 
skirti multikultūrinės kompetencijos ugdymui įtraukiant ją į profesinio tobulinimo 
programas, ypač telkiantis į problemų sprendimo ir konfliktų valdymo multikultūri-
nėje aplinkoje gebėjimų plėtotę.
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