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PRATARMĖ

Antrajame leidinio Lyčių studijos ir tyrimai numeryje (pirmąjį 2005 m. išleido Šiaulių
universiteto Lyčių studijų institutas) publikuojami aktualiausi ir diskusiniai lyties, kaip
tarpdisciplininio diskurso, mokslo tyrimai. Juos pristato autoriai iš įvairių šalies institucijų, taip
sutelkiant tyrimų išteklius ir solidarizuojant mokslininkų (visų pirma mokslininkių) pajėgas ir
kompetencijas.
Lyties tematika nėra dirbtinis mokslinių tyrimų vaisius. Kinta asmuo ir visuomenė, kinta
moters ir vyro santykiai. Juos analizuoti nėra paprasta – tam šiuolaikinis mokslas ne visuomet turi
reikiamų instrumentų. Net tokia iš pirmo žvilgsnio aiški sritis kaip statistika, atspindinti moterų ir
vyrų padėtį Lietuvoje, atskleidžia daugybę paradoksų, reikalaujančių paaiškinimo. Pavyzdžiui,
remiantis statistika atrodytų, jog turime palyginti daug moterų vadovių: iš visų šalies vadovų 43
proc. yra moterų. Deja, į šią statistiką įtrauktos ir moterys, dirbančios pagal individualius verslo
liudijimus. Taigi vadovėmis laikomos ir turguose prekiaujančios, bet sprendimų priėmimui visai
neturinčios įtakos mūsų šalies pilietės. Kitas pavyzdys: Lietuva kartu su kitomis Baltijos šalimis iš
ES šalių išsiskiria itin žemu moterų nedarbo lygiu. Tai atspindi ir Lietuvos statistikos departamento
2006 m. pirmojo ketvirčio duomenys: moterų nedarbo lygis Lietuvoje yra 5,5 proc., o vyrų –
7,3 proc. Taip yra todėl, kad moterys, ieškodamos darbo, neturi motyvuotų pageidavimų. Istorinės
ir socialinės aplinkybės lėmė, kad pagal kai kuriuos rodiklius Vakarų ir Vidurio Europos moterys
gerokai atsilieka nuo mūsų. Naujausi EUROSTAT’o duomenys rodo, kad mūsų moterų ir vyrų
užimtumo skirtumas yra palyginti nedidelis – 6,6 proc. Lietuva pagal šį rodiklį užima 4-ąją vietą
ES, pirmajame trejetuke yra Švedija, Suomija ir Estija. Manoma, jog ES šalyse 2010 m. moterų
užimtumo lygis privalo pasiekti 60 proc. Šį lygį mes jau esame pasiekę šiandien. Moterys sudarė
65,7 proc. visų šalies aukštųjų mokyklų absolventų 2005 m. Ši tendencija išlieka metų metus.
Žmogaus, turinčio aukštąjį išsilavinimą, galimybės patekti į bedarbių gretas yra nedidelės. Be to,
absoliuti dauguma moterų mūsų šalyje jau daugelį dešimtmečių dirbo mokamą darbą. Lietuvoje
seniai išnykusi stereotipinė nuostata, kad ištekėjusi moteris turi likti namuose.
Viena iš modernios visuomenės vystymosi tendencijų – kintanti moters padėtis privačioje ir
viešoje erdvėje. Istorinė priklausomybė nuo vyro – tėvo ar sutuoktinio, griežtas įpareigojantis
statuso ir vaidmens imperatyvas nebėra absoliutus. Tačiau lietuvės vis dar kenčia nuo smurto
šeimoje ir vyraujančių stereotipų.
Emancipuota, egalitari, liberali XX a. banga daug kur keičia vertybių prioritetus, pabrėžiama
asmens autonomija, lygios lavinimosi, tobulinimosi ir saviraiškos galimybės, individualizuotos
žmogaus laisvės ir teisės. Vis dažniau visuomenėje samprotaujama apie nelygybę, diskriminaciją,
pasipriešinimą smurtui, represijoms, pažeminimams, agresijai. Dalis visuomenės konstatuoja
šeimos krizę, o globaliai mąstantys įžvelgia naujas moters ir vyro sociokultūrinio gyvenimo formas.
Lyties arba lyčių sistemos tyrimai Vakarų šalyse prasidėjo daugiau nei prieš šimtmetį,
Lietuvoje šios krypties tyrimai pradėti tik paskutiniajame XX a. dešimtmetyje. Feministinė
visuomenės kritika reikalavo moksliškai traktuoti tikrovę ekonominiu, sociologiniu, politologiniu,
kultūrologiniu, psichologiniu, lingvistiniu ir kitais požiūriais. Lyties tyrimams darė įtaką naujausios
filosofinės ir metodologinės įžvalgos, kurios įvairias moters ir vyro gyvenimo kaitos sritis laiko tarp
savęs susijusiomis. Remiantis konstruktyvistine paradigma, gyvenimo realybė komponuojama
priklausomai nuo socialinių ir individualių praktikų pliuralumo, nuo projektuojamos gyvenimo
strategijos, kurią lemia prigimtinė duotybė ir laisvės santykis, kas suformavo sociokultūrinę lytį ir
gender sampratą, kuri visiškai nėra tapati biologinės lyties (giminės) sampratai. Sociokultūrinė lytis
išreiškia įvairias santykių tarp vyrų ir moterų sistemas, vyriškosios ir moteriškosios prigimčių
kombinacijas.
Konstruktyvistinė pažiūra į lytis praplečia stereotipų, hierarchijos, diskriminacijos, asimetrijos
įveikimo galimybes bei siūlo naujus visuomeninių ir asmeninių problemų interpretavimo variantus.
Šiuolaikinis moterų ir vyrų problemų gvildenimas apskritai tampa kultūringo žmogaus vystymosi
bei įsitraukimo į civilizuotą pasaulį rodikliu. Analizuojant lyčių lygių galimybių klausimus, būtina
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judinti moters vietos ekonominiame, šeimos gyvenime, darbo rinkoje stereotipus. Lytis yra viena iš
kertinių socialinio pasaulio skirtybių, todėl lyties aspektas yra neišvengiamas svarstant šeimos,
socialinės politikos, užimtumo ar kultūros klausimus. Tad lytis, įvairiapusė jos raiška bei ją
lemiančios socialinės, politinės bei kitos socialinės galios struktūros yra ir šio straipsnių rinkinio
centre. Lytis analizuojama globaliame ir vietiniame kultūriniame, politiniame, istoriniame, lygių
galimybių ir patriarchalinių socialinių struktūrų kontekste.
Didžiąją dalį šio rinkinio sudaro straipsniai, parengti 2005 m. birželio 3 d. Vilniaus
universiteto Lyčių studijų centro surengtos konferencijos „Lytis ir tapatybė“ pranešimų pagrindu.
Straipsnių rinkinys yra tarpuniversitetinis dvejopa prasme: straipsnių autoriai atstovauja įvairiems
Lietuvos universitetams ir tyrimų institucijoms; leidinio idėja gimė bendradarbiaujant Vilniaus
universiteto Lyčių studijų centrui ir Šiaulių universiteto Lyčių studijų institutui. Rinkinys – tarpdisciplininis, tarpkryptinis, nes straipsnių autoriai analizuoja lyties tapatybę istoriniu, ekonominiu,
kultūriniu, socialiniu, politiniu, švietimo diskursais. Teminė rinkinio problematika įvairi: moterys
istorijoje; moterys darbo rinkoje ir karjera; lyčių studijų sąvokų ir terminų vartojimas; motinystė,
tėvystė ir vyriškumas; kūniškumas žiniasklaidoje, prozoje ir kine; moterų ir erdvės santykis.
Istorikų darbai analizuoja Lietuvos moterų padėtį įvairiais laikotarpiais bei aspektais. Vilniaus
pedagoginio universiteto doc. Nelė Asadauskienė straipsnyje Moters identiteto emancipacija XVI a.
pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentuose kelia itin svarbų klausimą: kiek moteris
yra matoma istoriniuose šaltiniuose? Tyrimui ji pasirenka LDK valdančiosios oligarchijos (Ponų
tarybos narių) šeimas didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo metais. Autorė daro išvadą, kad
XVI a. pr. pasitaikė atvejų, kai identifikuoti LDK aukštuomenės šeimos moterį sudėtinga, nors to
meto dokumentuose įrašų, leidžiančių ją identifikuoti, randama daugiau nei XV a. pab. Ji daro
išvadą, jog tyrėjas, ieškodamas žinių apie to laikotarpio diduomenės šeimų moteris, susiduria su
keliomis problemomis. Šaltiniai beveik pateikia itin skurdžias žinias apie netekėjusias moteris,
negausios jos ir apie ištekėjusias: sutuoktinė arba neidentifikuojama (apie ją nėra jokių duomenų),
arba žinomas tik vardas, bet nežinoma, iš kokios ji šeimos, arba žinoma šeima, iš kurios ji kilusi,
bet nežinomas vardas.
Valdo Selenio, Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto doktoranto, straipsnyje
Pirmosios profesionalios Lietuvos istorikės 1918–1940 m. aiškinamasi, kiek moterų reiškėsi
tarpukario Lietuvos istorijos moksle ir kurią iš jų galime laikyti pirmąja profesionalia istorike.
Autorius nagrinėja, ar darė įtakos jų skaičiui socialinė kilmė, ar moterys bandė įsidarbinti istorijos
mokslo tyrimo institucijose ir kokios buvo nesėkmių priežastys, ar lytis nulemdavo įsidarbinimo
galimybes aptariamojo laikotarpio Lietuvoje. V. Selenis daro išvadą, kad jau tarpukaryje Lietuvos
moterys pradėjo pabrėžti būtinybę siekti lygių galimybių ne tik politikos, bet ir socialinio, kultūrinio
ir akademinio gyvenimo srityse.
Tas pats laikotarpis domina ir istorikę dr. Virginiją Jurėnienę iš Vilniaus universiteto Kauno
humanitarinio fakulteto. Jos straipsnis Darbo rinka ir moterys tarpukario Lietuvoje analizuoja
mažai tyrinėtą temą (mokslininkai dažniau gvildena įvairius nedarbo šiuolaikinėje visuomenėje
aspektus). Autorė teigia, kad tarpukario Lietuvoje moterims susirasti darbą buvo ypač sunku, nes
Lietuva buvo žemės ūkio kraštas, o visuomenėje vyravo tradiciniai socialiniai vaidmenys.
Mokslininkė detaliai atskleidžia 3-iajame ir 4-ajame XX a. dešimtmetyje Lietuvos darbo rinkoje
kilusias problemas, parodo vyriausybių politiką moterų atžvilgiu (atvirai diskriminacinę) bei moterų
organizacijų pastangas įveikti šiuos sunkumus.
Net du rinkinio straipsniai analizuoja lyčių studijų terminiją. Tai liudija, jog akademinė
bendruomenė vis skaudžiau susiduria su lyčių studijų terminų stygiumi lietuvių kalboje. Šiaulių
universiteto mokslininkės doc. Laima Liukinevičienė ir doc. Natalija Mažeikienė straipsnyje Anglų
kalbos žodžių vertimo į kitas klbas ir adaptavimo patirtis rengiant Lietuvoje lyčių sąvokų ir terminų
žodyną pristato ŠU Lyčių studijų instituto inicijuotą projektą ir rengiamą lyčių sąvokų ir terminų
žodyną bei aptaria problemas, kurių kyla vartojant, atrenkant, aprašant sąvokas. Mokslininkės
analizuoja lyčių studijų terminų ir sąvokų vertimo ir adaptavimo praktiką, aptaria anglakalbėse
šalyse vykstančius kalbinius procesus siekiant per kalbą ugdyti nešališką požiūrį į lytis.
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Dr. Alinos Žvinklienės (Socialinių tyrimų institutas) straipsnio „Gender, kurio nėra Lietuvos
lyčių studijose“ tikslas – atkreipti dėmesį į gender sąvokos ignoravimą ir neadekvatų vertimą į
lietuvių kalbą, nes ši sąvoka skirtingose feministinėse teorijose traktuojama įvairiai. Straipsnio
autorė teigia, kad sociologinės teorijos požiūriu lytis ir gender priklauso skirtingoms socialinio
pažinimo tradicijoms. Lytis yra pozityvistinės (esencialistinės) koncepcijos socialinės tikrovės
pažinimo kategorija, o gender – tai konstruktyvistinės koncepcijos, interpretuojančios socialinę
tikrovę, kategorija, ji apibūdinama kaip socialinė konstrukcija.
Kultūrologo doc. Artūro Tereškino straipsnis Vyriškumas ir tėvystė: Lietuvos vyrų tėvystės
atostogose atvejis, parengtas remiantis projekte „Modernūs vyrai išsiplėtusioje Europoje: pažangių
lyčių lygybės strategijų paieška“ 2005 m. atliktu tyrimu. Straipsnyje analizuojamos Lietuvos tėvų
tėvystės atostogose patirtys, ieškoma atsakymo, kaip pakinta tėvų, globojančių vaikus, vyriška
tapatybė ir kokias vyriškumo formas jie patys konstruoja. Mokslininkas analizuoja vaiko priežiūros
atostogų teisinę padėtį ir statistinius rodiklius, apibūdina sociodemografinius apklaustų vyrų
bruožus bei pateikia glaustą maskulinizmo studijų perspektyvą.
Gintarės Kavaliūnaitės-Amelyushkinos straipsnis Motinystės įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje
pagrįstas 2005–2006 m. autorės atliktais Lietuvos žiniasklaidos tyrimais rengiant magistro darbą.
Autorė teigia, kad motinystės samprata yra dirbtinis produktas, kultūrinis konstruktas, geriausiai
atitinkantis ir atspindintis šiuolaikinės visuomenės motinai priskiriamą vietą, neatsižvelgiant į
individualius skirtumus tarp moterų kaip asmenybių. Nukrypimas nuo primesto motinystės
vaidmens suvokiamas kaip blogai atliekamos motinos pareigos. G. Kavaliūnaitė-Amelyushkina
iškelia hipotezę, kad Lietuvoje motinystė vis dar suprantama tradiciškai ir ją pagrindžia atlikto
specializuotų periodinių žurnalų tėvams (mamoms), auginantiems vaikus, ir interneto svetainių
analizės duomenimis.
Sociologė dr. Aušra Maslauskaitė (Socialinių tyrimų institutas) straipsnyje Demografinė ir
sociologinė Lietuvos šeimos modernizacija: paralelūs ar konfliktuojantys procesai? analizuoja
demografinius ir sociologinius kohabitacijų raidos Lietuvoje ypatumus. Ji teigia, kad Lietuvoje
kohabitacijų plitimas nėra susijęs su sociologiškai modernia, didesne lyčių simetrija pasižyminčia
šeima, nes Lietuvoje egzistuoja skirtingi kohabitacijų tipai: „bandomosios santuokos“, „skurdžių
santuokos“ ir „našlių šeimos“.
Edukologės dr. Virginijos Šidlauskienės (Šiaulių universitetas) straipsnyje Seksistinės
mokyklos aplinkos įtaka berniukų vyriškumo identifikacijai diskutuojama apie feminizuotos
mokyklos įtaką berniukų lytiškumui. Autorė teigia, jog šiuolaikinės mokyklos objektyviai priešiška
aplinka, pati mokyklinė sistema – ugdymo programos, mokymo(-si) šaltiniai, direktorius,
mokytojai, moksleiviai, jų tėvai – atsako į vaiko rodomą priešiškumą priešiškai ir atstumiančiai,
diegdami režimą lytims, skatina seksualinį ir lytinį smurtą bei agresiją, neugdo lyčių
lygiavertiškumo. Priešingai, čia vyrauja aibė stereotipinio mąstymo, nepagarbos ir netolerancijos
lygybės idealams, žmogaus teisėms bei vertybinėms nuostatoms. Mokyklos bendruomenėse
dominuojant moterims, kurios demonstruoja sociokultūrinio vaidmens modelį merginoms,
reikalingi nesmurtinio vyriško elgesio pavyzdžiai. Autorė perspėja, kad būtina skubi intervencija į
mokyklos politiką, orientuotą į draugiškesnės, humaniškesnės mokyklos kultūros puoselėjimą, į
priemones, įtraukiančias vyrus į pedagoginių studijų programas ir mokyklas.
Sociologė dr. Vida Kanopienė (Mykolo Romerio universitetas), siekdama palyginti moterų ir
vyrų ekonominius vaidmenis, straipsnyje Lyčių ekonominiai vaidmenys analizuoja jų užimtumo
lygio bei apmokamo darbo laiko trukmės rodiklius, aiškina šių rodiklių skirtumų priežastis ir
pateikia susiklosčiusios situacijos įvertinimą tarptautiniame (ES) kontekste. Mokslininkė,
interpretuodama statistikos duomenis, teigia, jog mūsų visuomenėje nėra pakankamai vertinamos
,,moteriškos“ veiklos sritys: moterys šalyje uždirba vidutiniškai beveik penktadaliu mažiau nei
vyrai, lyčių atlyginimų skirtumų didesniu ar mažesniu mastu esama visose ūkio šakose. Autorė
pabrėžia, jog didesnės pajamos, dominavimas privačiame sektoriuje ir viešajame gyvenime
sustiprina vyro – šeimos maitintojo įvaizdį, suformuotą patriarchalinės kultūros.
Žmogaus kūniškumas itin traukia šiuolaikinius tyrėjus. Šiame rinkinyje analizuojamas
žmogaus kūno, lytiškumo vaizdavimas kine, žiniasklaidoje, grožinėje literatūroje. Filosofė doc.
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Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė straipsnyje Sueities aktas ir asmens tapatybė paskutiniųjų
dešimtmečių kine atkreipia dėmesį į tai, kad XX a. II pusės ir XXI a. pradžios kine vis daugiau
rodoma atviro lytinio akto scenų. Mokslininkės nuomone, seksas ir viskas, kas su juo susiję, vis
labiau reikalauja savo vietos viešajame diskurse, savo vizualizacijos, ir kartais jau tampa sunku
atskirti meną nuo pornografijos, kas buvo visiškai neįsivaizduojama klasikinėje meno tradicijoje ir
leidžia galvoti apie išskirtinę seksualumo reikšmę šiuolaikinio žmogaus tapatybei suvokti.
Straipsnyje aptariamos trys nesėkmingos intymaus gyvenimo santykio su saviidentifikacija
tendencijos. Jos iliustruojamos konkrečiais filmais.
Mokslininkė iš Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dr. Jūratė Svičiulienė,
remdamasi tarpukario Lietuvos žurnalų moterims medžiaga ir šiuolaikinės masinės kultūros
(žiniasklaidos, reklamos, TV) kūno pateikimo tendencijomis, atskleidžia kūno sudaiktinimo pobūdį,
kūną analizuoja kaip socialinio ir kultūrinio identiteto simbolį. Straipsnyje Kūniškumas estetinėje ir
etinėje erdvėje J. Svičiulienė daro išvadą, kad žiniasklaida, reklama, TV (pvz., kanalas Fashion)
simuliuoja tikrovę arba kuria hiperrealybę, kurioje veikia ne realūs žmonės, o žmonės-vaizdai,
manifestuojantys vertybes simuliakrus – ir estetinius, ir etinius.
Dr. Solveiga Daugirdaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) straipsnyje Moters
kūnas lietuvių moterų prozoje (XX a. pabaiga) analizuoja, kaip kinta prozininkių požiūris į moters
kūną. Ji teigia, kad lietuvių moterų prozoje nuo pat jos susiformavimo XIX a. pabaigoje dominavo
„sielos rūpesčiai“. Tačiau nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio vidurio moterį idealizuojantis vaizdavimas
ėmė keistis: kalbant krikščionybės simboliais, „madonas“ ėmė keisti „pasileidėlės“. Straipsnyje
daroma prielaida, jog daugumos aptariamojo laikotarpio moterų prozos herojų tapatybė sutampa su
„moterų žurnalų“ siūlomu modeliu, matrilinijiniai literatūriniai ryšiai sunkiai įžvelgiami.
Kauno technologijos universiteto Sociologijos katedros doktorantė Ernesta Butkuvienė
tvirtina, kad moterų atstovavimas visuose politinės valdžios lygmenyse yra nežymus. Jos nuomone,
tai lemia šalies politinė kultūra, visuomenėje paplitę požiūriai į lyčių vaidmenis, pačių moterų
nuomonė apie savo galimybes realizuoti save politikoje. Todėl straipsnyje Moterų politinio
dalyvavimo prielaidos Lietuvoje autorė, remdamasi moksliniais literatūros šaltiniais, atskleidžia
moterų dalyvavimo formaliosios politikos sferoje galimybes.
Dr. Aistė Urbonienė ir dr. Vilija Stanišauskienė (Kauno technologijos universitetas)
straipsnyje Karjeros sampratos erdvė: lyčių aspektas siekia apibrėžti karjeros sampratos erdvę bei
nustatyti, kokią įtaką jos kaita daro jaunų, profesiją įgyti siekiančių žmonių požiūriui. Mokslininkės
analizuoja karjeros sampratos modelius bei jų kaitą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, pristato vyrų ir
moterų nuomonių tyrimą, kuriame atskleidžiami karjeros sampratų skirtumai lyčių stereotipų
kontekste. Aiškėja, jog vaikinai yra linkę savo karjerą vertinti orientuodamiesi į biurokratinį
karjeros siekimo modelį, o merginos savo gyvenimo karjerą vertina šiuolaikinės karjeros sampratos
kontekste (šiuolaikinės karjeros modelis neturi stabilios struktūros ir nėra įtvirtinamas
organizacijoje).
Dr. Anelė Vosyliūtė iš Socialinių tyrimų instituto straipsnyje Moteris ir erdvė: tapatumo
paieškos analizuoja moterų santykį su erdve, įvairiomis jos vietomis, išryškina moterų socialinės bei
kultūrinės situacijos ryšius su erdvinėmis struktūromis, pasitikėjimo aplinka laipsnį, įvairių vietų,
susijusių su moterų gyvensena, reikšmingumą. Ji daro išvadą, jog visuomenės diferenciacijos
procese kinta moterų tapatumas, jų asmenybės bruožai, įvairių erdvės vietų įsisavinimas.
Sudarytojos ir redakcinė kolegija viliasi, kad šis straipsnių rinkinys ne tik kelia klausimus,
ieško į juos atsakymų, bet ir išryškina tas spragas, kurias lyčių studijos dar turės užpildyti.
Dr. Lijana Stundžė,
dr. Virginija Šidlauskienė
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