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Moters kelias á akademijà: istorija ir dabartis
Lygios moters ir vyro politinës, ekonominës bei socialinës teisës yra kasdienio gyvenimo dalis jau
kelioms Lietuvos gyventojø kartoms. Tai tikriausia vienas ið nedaugelio teigiamø tarybinës santvarkos paveldo aspektø, uþtikrinusiø moters reprezentacijà vieðajame gyvenime, taèiau nepanaikinusiø
jos diskriminacijos. Todël visuomeniniame diskurse ðis ideologinis palikimas reiðkiasi tuo, kad
moters diskriminacija nesuvokiama kaip socialinë problema. Moters subordinacija vyrui, geriausiu
atveju, suvokiama kaip neatskiriama kultûros dalis ir atitinkamai moters nenoras arba nesugebëjimas paklusti vadinamajai tradicinei santvarkai, kur moteriai yra apibrëþtas pavaldinës/tarnaitës
vaidmuo, daþniausiai suvokiamas kaip jos asmeninë psichologinë problema.
Pagrindinis dëmesys ðiame straipsnyje skiriamas apþvelgti akademinës moters situacijai Lietuvos moksle remiantis istorine-kultûrine bei sociologinës analizës perspektyva. Akademine moterimi
vadinama moteris, kuri dësto ar/ir atlieka mokslinius tyrimus universitete ar/ir mokslo tiriamojoje
institucijoje. Straipsnio tikslas – parodyti, kad moterø lygiø teisiø ir galimybiø problema susijusi ne
tik su pavienëmis moterimis; tai yra visuomeninë problema, nuo kurios sprendimo priklauso demokratijos raida Lietuvoje. Atitinkamas dëmesys skiriamas iðaiðkinti diskriminacijos suvokimo lygmeniui akademinëje bendruomenëje.
Straipsnyje panaudota M. Taljûnaitës ir A. Þvinklienës 2001–2002 metø sociologinio tyrimo
“Demokratija ir moteris: akademinës moterys Lietuvos ir ES darbo rinkoje. Dabartis ir perspektyvos” medþiaga. Pasitelkiant fenomenologinës tradicijos kokybiná tyrimo metodà pasirinkta ekspertø
apklausa atliekant standartizuotà interviu. Ið viso atlikta dvideðimt interviu su þmonëmis, turinèiais
mokslo laipsná ir/arba pedagoginá vardà, priklausanèiais akademinei bendruomenei, uþimanèiais
ávairaus lygio pareigybes ir turinèiais skirtingus statusus (nuo asistento ir doktoranto iki profesoriaus, akademiko bei mokslo administratoriaus). 40 proc. atrinktøjø sudarë vyrai. Taikyta ir kontrolinë grupë – aðtuoni interviu buvo atlikti su kitø ðaliø atitinkamais ekspertais (ið Suomijos, Rusijos, Latvijos, Ðveicarijos, Italijos, JAV ir Vokietijos).

Moteris ir iðsilavinimas europinëje
kultûroje
Moters padëties visuomenëje ar tik tam tikroje jos struktûroje, pavyzdþiui, moksle, nagrinëjimas neiðvengiamai skatina kreipti þvilgsná á kultûros istorijà. Kultûrà galima suprasti
kaip simbolinæ struktûrà, ji susideda ið reikðmiø, kurias þmogus vartoja bendraudamas su
kitais þmonëmis. Kultûra gali bûti iðsivaizduojama kaip reikðmiø sandëlis, “ið kurio be prievartos mes renkamës tai, ko mums reikia, tai,
prie ko esame ápratæ” (Kavolis 1992; 14). Taigi ápratæ prie tam tikrø, pvz., vyro ir moters
santykiø, þmonës, net ir pasikeitus visuomeninei ideologijai, naudojasi tuo, kas atitinka jø
ágûdþius bei poreikius. Tad áprastinës tvarkos
esmë, t.y. vyro ir moters santykis visuomeni-

nëje struktûroje bei poþiûris á já iðlieka, nepaisant tariamai akivaizdþiø pokyèiø. Bûtent kultûra meta iððûká vyro ir moters lygybës principo ásitvirtinimui visuomeniniam gyvenime net
XXI a. pradþioje. Nes kultûra kaip “simbolinës struktûros turi amþinybës potencialà. Syká
ákurdintos þmoniø vaizduotëje, jos ten kaþkaip
ir palieka, bent kaip galimybës, kultûrinis archyvas, ið kurio nuolat iðnyra ar atgimsta kokiu nors nauju pavidalu tai, kas buvo palaidota“ (Kavolis 1992; p.55). Ðiuolaikinës moters
padëtis, taip pat ir moksle, yra intelektualiosios krikðèioniðkos tradicijos poþiûrio á moterá
ir ið dalies á iðsilavinusià moterá tæstinumas.
Netolimos praeities laikais Europos religi-
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Taigi net pirmojoje lietuviðkoje knygoje yra
raganos-burtininkës motyvas. Ragana-burtininkë yra stipri savo vieniðumo, slapto þinojimo savybëmis, o todël – pavojinga elito vyrams. “Maþvydo burtininkë atstovauja ir tradicijai, kurià
krikðèionybë bando sugriauti, ir laisvei – bûtent
tam, kà þmonës daro, iðreikðdami save (Kavolis
1992; 37). Tam tikras lietuviø moterø laisvumas
ir galëjimas dalyvauti vieðajame gyvenime buvo
susietas su jø ekonominiu nepriklausomumu, –
èia turimos omenyje bajorës naðlës, kurios gaudavo tam tikrà palikimo dalá kaip atlyginimà uþ
kraitá, – atrodë grësmingas ir pasaulietiðkajam
Mykolui Lietuviui. Galima tik priminti, kad pavojingos moters atsiradimas literatûros tekstuose
sutapo su raganø medþiokle Lietuvoje; 1552 m.
buvo nuteista pirmoji ragana.
Taigi archainiame lietuviø kultûros sluoksnyje egzistuoja laisvos, nepriklausomos moters
tipas, taèiau akivaizdu, kad dël krikðèionybës
ásigalëjimo jis ágauna neigiamà reikðmæ, kuri
nuolatos reprodukuojama vëlesniuose tekstuose
ir taip ásitvirtina vieðajame diskurse.
Þinoma, kad krikðèionybë, kovodama su pagonybe ir negalëdama iki galo iðnaikinti jos tradicijø, stengësi adaptuoti “vietines” tradicines
kultûras atitinkamai pagal krikðèioniðkàjà ideologijà, o tai savo ruoþtu paveikë visos Europos kultûros raidà. Teologijos kaip kultûros dalies apibûdinimas leidþia teigti, kad kiekviena
teologija taip pat sukuria ir savo tradicijà. Taigi krikðèioniðkas moters ávaizdis gali bûti suvokiamas ir nagrinëjamas kaip europinës intelektualiosios tradicijos bei ðiuolaikinio vieðojo
diskurso moters atþvilgiu pagrindas.
Intelektualioji Europos mintis plëtojosi gerokai paremta Antikos autoritetais. Antikinëje Graikijoje moters buvo bijoma, ir dël to ji
buvo niekinama, o moterø dalyvavimas vieðoje
sferoje, iðskyrus tam tikras kultines apeigas, buvo grieþtai ribojamas. Taèiau taip pat þinoma,
kad autoritetø mintys daþnai buvo “koreguojamos” atsiþvelgiant á laikmeèio poreikius. Nepaisant to, kad ankstyvoji krikðèionybë skelbë
visø þmoniø lygybës principà, ðiuolaikinëse oficialiose teologiniuose tekstuose galima aptikti
mizoginijos antikinës tradicijos tæstinumà.
Teigiama, kad pagrindiniai krikšèioniškieji

në ir pasaulietinë mintis buvo nusistaèiusi ne
tiek prieð moterø iðsilavinimà apskritai, kiek
prieð lygø su vyrais iðsilavinimà. Svarstymai dël
moterø iðsilavinimo apribojimo buvo plëtojami hierarchinës struktûros vyras-moteris iðlaikymo ir sustiprinimo link. Ðioje struktûroje vyrui buvo skiriamas kûrëjo-valdovo, o moteriai
– vartotojos-pavaldinës vaidmuo. Atitinkamai
moteris kaip savarankiðka màstanti bûtybë paprastai keldavo susierzinimà, nepasitikëjimà ir
netgi neapykantà. Tarp ávairiø ðiuo metu gyvuojanèiø ávaizdþiø tam tikras moters tipas apraðytas G. Poèepcovo (2001). Taigi:
1. Ji pasiþymi neeiline iðvaizda (t. y. kartais
ji bûna nepaprasto groþio mergina arba bjauri
senë, taèiau abiem atvejais – tai iðskirtinë asmenybë).
2. Ji turi ypatingø þiniø ir iðkalbos dovanà.
Ji tiki þodþio galia.
3. Ji màsto labai originaliai: nuolatos sumano kà nors nauja.
4. Ji yra ásitikinusi savo iðskirtinumu. Tai lemia nestandartinæ jos elgsenà.
5. Ji pasiþymi nugalëtojo savybëmis (þengia
kario keliu), kelia þmonëms pagarbos ir baimës jausmus.
Belieka atsakyti á klausimà: kas toji moteris? Ar tai ðiuolaikinë moteris: nepriklausoma,
iðsimokslinusi (neretai iðlaikanti ðeimà)? Ne,
tai – pasakø ragana. Galima bûtø teigti, kad
priklausomai nuo to, kaip ðiuolaikiniai tëvai ar
vaiko artimøjø ratas pateiks pasakos interpretacijà ir atitinkamai teigiamà ar neigiamà raganos apibûdinimà, bus formuojamas teigiamas
arba neigiamas poþiûris á socialiai aktyvià moterá. Taèiau bene svarbiausia pasakø apie raganas iðvada, ásimenama visam gyvenimui net ir
pamirðus pasakas, yra tai, kad bûtent dël neáprastø savybiø tokia moteris paprastai atskiriama nuo kasdieninio bendruomenës gyvenimo, ji paprastai bûna nesusaistyta ðeimos saitais. Taigi tokia moteris daþniausia “pasmerkta” vieniðam gyvenimui. Tikriausiai kol kas vienintelë iðsamesnë vyro ir moters reikðmiø tyrimo studija Lietuvos kultûroje yra V. Kavolio
knyga (1992), kuria mes remsimës svarstydami moters ávaizdþius, gyvavusius Lietuvoje iki
XIX amþiaus.
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þiûrëti. Taigi moteris gaudavo namø iðsilavinimà, kurio kokybë priklausydavo nuo tëvø poþiûrio á moteriai bûtinà iðsilavinimà ir paèios
moters norø, susijusiø su saviðvieta.
Valstybiø centralizacija, biurokratiniø valdymø struktûrø sukûrimas, industrializacijos
atsiradimas ir þmogaus gyvenimo individualizacija nuþymëjo pirmàsias ribas reiðkiniams,
kurie ðiandien vadinami vieðàja ir privaèiàja sferomis. Kartu buvo tæsiama moters svarbos maþinimo politika, kurià atspindi tiek teologinë,
tiek pasaulietinë XVIII–XIX a. literatûra,
“kur vyras paprastai yra sutapatinamas su universaliais poreikiais, su teisingumu, su ástatymais, kurie galioja visiems, o moteris – su partikuliarumu, su specifiniais, savo ðeimos interesais, su tuo, kas priklauso uþdaram þmoniø
rateliui (Kavolis 1992; 36). Susidaro áspûdis,
kad moterys daþnai iðsiverþdavo ið joms skirtø
vaidmenø ir tikriausiai savo veikla paneigdavo
joms skirtus apibûdinimus bei paliepimus, ðitaip sudarydamos rimtà pagrindà abejonëms dël
vyro iðskirtinumo sureikðminimo, - kitaip anø
laiku literatûroje tiek daug dëmesio nebûtø skirta moters “priedermës” apibrëþimui.
Be abejo, visais laikais tai buvo maþas nepriklausomø, paprastai – iðsilavinusiø ir sumaniø
moterø skaièius. Jos kurdavo modelá, prieðingà
namuose uþsidariusios ir klusnios moters modeliui, ir neabejotinai turëjo savo gerbëjø ir niekintojø. Gerbëjai paprastai atstovavo visuomenës aukðtuomenei ir skatino moteris saviðvietai
bei kûrybiniam darbui. Taigi pseudo-akademiniai aukðtuomenës bei burþuazijos salonai pakeitë vienuoliø celes. Taèiau nepriklausomos
moters niekintojø visada buvo dauguma. Net
Ðvieèiamasis laikotarpis, kuris suformulavo visø þmoniø lygybës koncepcijà, nesuteikë moterims lygiaverèiø pilietiniø teisiø – tokiø, kurias
turëjo vyrai. Atvirkðèiai, moters ir vyro skirtumai tuomet buvo grindþiami humanitariniais ir
gamtos mokslø atradimais, ir tai buvo pagrindas pilietiniam moterø beteisiðkumui paremti.
Taigi besikurianti naujøjø laikø demokratija
ir sparti industrializacijos plëtra gyvenimà galutinai padalijo á vieðàjá ir privatøjá bei átvirtino idealios atominës ðeimos modelá, kuris atitiko besiformuojanèios burþuazijos poreikius. Vyras ir

moters subordinacijos ir išsilavinimo principai
yra suformuluoti jau ðv. Pauliaus laiðkuose, nors
taip pat tikëtina, kad jie sukurti humanistiniais
ankstyvojo modernizmo laikais, kai idealu buvo
laikomas klusnios moters modelis. Ðv. Pauliaus
pirmajame laiðke Timotiejui skelbiama: “11) moteris tegul mokosi tylomis su visiðku klusnumu;
12) bet moteriai neleidþiu mokyti, nei vieðpatauti vyrui; prieðingai, ji turi tylëti, nes 13) Adomas buvo supavidalintas pirmas, paskui – Ieva.”
Taigi baþnyèios tëvai pripaþindavo moters iðsilavinimo bûtinybæ. Taèiau iðsilavinimas nenusakë moters skatinimo kûrybinei veiklai. Atvirkðèiai, iðsilaviniamas skatino moters paklusnumà
vyrui ir jo sukurtø idëjø vartojimà. Moters vartotojos vaidmuo buvo grindþiamas pirmagimio
teise. Vyras buvo sukurtas pirmas, todël jis esàs
vadovas. Svarbiausias krikðèionybës nuopelnas
Europos kultûrai – pasirinkimo principo suformulavimas. Ankstyvaisiais viduramþiais vienuolynuose moterys galëjo ágyti iðsilavinimà ir turëti galimybæ uþsiimti moksline veikla, bûdinga
konkreèiam laikotarpiui. Taigi teoriðkai moterys galëjo rinktis ið anuomet gyvavusiø moters
modeliø: namø ðeimininkës, iðsimokslinusios vienuolës; arba, susiklosèius palankioms aplinkybëms, buvo galima þengti savuoju, daþniausiai
vyriðkos veiklos, keliu. Taèiau moterys uþ tai neretai buvo baudþiamos; ryðkus pavyzdys – Jeanne d’Arc likimas.
Viduramþiais Europoje buvo pradëti steigti
universitetai, o vienuolynø vaidmuo mokslo raidoje sumenko. Humanizmas kaip intelektinë jëga kûrë naujà europieèiø inteligentijà, kuri
mokslà - paþinimo ir naujojo þinojimo kûrimà
- antikinës Graikijos pavyzdþiu suvokdavo kaip
iðskirtinai vyriðkà uþsiëmimà. Prieðingai negu
ankstyvoji krikðèioniðkoji ideologija, kurioje
buvo gerbiama skaistybë, humanizmo idealas
suformavo atominës ðeimos modelá, kuriame
buvo grieþtai apibrëþtas moters kaip vyro ir jo
vaikø tarnaitës vaidmuo. Humanistø nuomone, mokymasis savo ruoþtu atitraukia moterá
nuo ðeimos ir vyro, nes moters uþduotis yra
bûti idealia þmona ir namø ðeimininke. Kartu
buvo pripaþástama (ypaè protestantø), kad moteriai reikalingas tam tikras iðsilavinimas, pakankamas vaikams auklëti ir namø ûkiui pri-
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lá, neigiamai vertinusià lygiavertá moterø ir vyrø iðsilavinimà. Taigi progresyvioji visuomenës
dalis bei akademiniai sluoksniai rûpinosi mergaièiø gimnazijø steigimu, propagavo ir palaikë moterø atëjimà á universitetus. Atitinkamai
konservatyvioji visuomenës dalis, neneigdama
tam tikro moters iðsilavinimo bûtinumo, formavo neigiamà poþiûrá á moteris, siekianèias
akademinio iðsilavinimo ir mokslininkës karjeros. Tarp svariø argumentø, nukreiptø prieð
akademiná moterø iðsilavinimà, daþniausiai buvo pateikiamas intelekto ir moteriðkumo nesuderinimo principas: graþi moteris negali bûti
protinga ir, atvirkðèiai, – protinga moteris negali bûti patraukli. Ádomiausia tai, kad vadinamosios bas blue (“mëlynosios kojinës”) ir emancipee, ðiuolaikiniø akademiniø moterø pirmtakës, daþnai sàmoningai ar nesàmoningai laikydavosi ðio principo, pabrëþdamos savo drabuþiø bei elgesio „antimoteriðkumà“, nes kitaip
jos nebûtø laikomos intelektualëmis.
Karalienës Viktorijos laikais ásigalëjo nuostata, kad moterys yra atsakingos uþ visuomenës moralæ. Visuomeninës moralës sergëtojai
árodinëjo, kad iðsilavinusios moteris kelia rimtà grësmæ visuomeninei moralei, nes moteris,
net ir turinti lygiavertá su vyrais iðsilavinimà,
nekalbant jau apie aukðtesná uþ vyrø iðsilavinimà, negali iðlikti paklusni vyrui arba tëvui. Be
to, svarstymuose, nukreiptuose prieð moterø
iðsilavinimà, daþnai buvo griebiamasi ir medicininiø argumentø: pavyzdþiui, buvo árodinëjama, kad moters organizmo specifika negali
uþtikrinti studijø kokybës, nes menstruacijos
nuolatos trukdo mokslams ir atitinkamai moteris, iðeikvojusi savo energijà mokslams, nusilpnina organizmà ir todël negali pagimdyti
sveiko kûdikio. Taigi akademinës studijos moteriai nereikalingos ir net praþûtingos jos sveikatai ir “vedybinei” karjerai. Gera partija, t. y.
vedybos su vyru, uþtikrinanèiu moters padëtá
visuomenëje ir materialinæ ðeimos gerovæ, buvo laikomas svarbiausiu moters gyvenimo tikslu (Utrio 1998).
Tad jaunos merginos, turinèios akademinio
iðsilavinimo pradmenis, ið esmës galëjo rinktis
ið dviejø apibûdinimø: neigiamo emancipee arba bas blue, kuris ið pradþiø turëjo erudito reikð-

toliau turëjo bûti asocijuojamas su vieðuoju gyvenimu, o moteris – su privaèiuoju, t. y. ðeimos
gyvenimu. Savo ruoþtu vyrui buvo skirtas ðeimos aprûpintojo vaidmuo, o moteriai – namø
tvarkytojos. Profesionali veikla uþ namø ribø buvo leistina tik netekëjusioms moterims.
Industrializacija darbininkø klasës moterø
gyvenimà, ko gero, paveikë maþiau, negu áprasta manyti. Atsirado daug naujø darbo vietø jaunoms netekëjusioms moterims, taèiau industrializacija neleido joms mokytis ir tobulëti profesinëje srityje. Nors daugeliu atvejø darbininkø ðeimose dirbo abu sutuoktiniai, burþuazinis ðeimos modelis jiems taip pat buvo idealas.
Valstieèiø ðeimoje taip pat nebuvo áprasta, kad
iðtekëjusi moteris dirbtø svetimame ûkyje; jos
darbas uþ savo ûkio ribø buvo vertinamas kaip
priverstinë priemonë savo ûkiui iðlaikyti. Burþuazinio idealios moters bei atominës ðeimos
modelio esmë, nepaisant moters emancipacijos laimëjimø visame krikðèioniðkosios kultûros pasaulyje, galima teigti, iðlieka ir ðiandien,
jà plaèiai reprodukuoja þiniasklaida. Kiek ðis
modelis atitinka realias þmoniø galimybes bent
formaliai sekti ðiuo pavyzdþiu, – tai jau kitos
studijos tema.
Ðiuolaikinës akademinës moters istorija prasidëjo XIX a. pabaigoje, kai iðplitus emancipacijos idëjoms ir atsiradus industrializacijos poreikiui universitetø durys buvo atvertos moterims. Industrializacijai reikëjo iðsilavinusios
darbo jëgos, o tai stimuliavo mokslo raidà.
Mokslo industrijai reikëjo daugiau mokslininkø ir dar daugiau – tinkamai parengtø iðsilavinusiø mokslininkø asistentø. Moterys, paprastai kilusios ið akademiniø sluoksniø, jau galëjo
árodyti, kad gali asistuoti moksliniame tyrime,
o turëdamos atitinkamà iðsilavinimà – ir atlikti
já savarankiðkai. Juo labiau, kad profesinis iðsilavinimas padidindavo tikimybæ turëti darbo
vietà ir, atitinkamai, uþtikrindavo nepriklausomà ar bent papildomà pragyvenimo ðaltiná.
Maþdaug XIX a. viduryje vieðoji nuomonë
aiðkiai susiskirstë á dvi prieðingas stovyklas: progresyviai nusiteikusià visuomenës dalá, teigiamai vertinusià moters emancipacijà, kurios sudedamoji dalis buvo teisë á lygiavertá su vyrais
iðsilavinimà, ir konservatyviai nusiteikusià da-
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ðoje vietoje“ (Kavolis 1992; 40).
K. Donelaièio “Metø” liuteroniðkoje vyro
ir moters reikðmiø versijoje jau iðnyksta pavojingos, kalbanèios savo vardu moters motyvas.
Moterims suteikiamas balsas ir moralinë lygybë su vyrais. Kavolio nuomone, tai tikriausiai
susieta su vyrø màstymo pokyèiais moters pavojingumo atþvilgiu, nes tiksliai organizuotoje
biurokratinëje valstybëje, kokia buvo ano meto Maþoji Lietuva kaip Prûsijos karalystës dalys, moterø nepriklausomybei liko maþai vietos. Taèiau Maþosios Lietuvos kaimo moterys
moraliai buvo aktyvesnës uþ vyrus, ir tai gali
bûti laikoma lietuviðka baudþiavos suformuotos kaimo vyrø ir moterø psichologijos specifika. Ir jeigu K. Donelaièio laikais, t. y. XVIII
a., kaimo moterys paprastai likdavo namuose,
tai XIX a. dalis tø moterø, paprastai – netekëjusiø, greièiausiai skatinamø tiek moralinio aktyvumo, tiek ir jø veiklos apribojimo arba paèiø nenoro dalyvauti ðeimos ûkio ekonominëje
veikloje, iðëjo ið namø ir papildë vadinamøjø
“judriø þmoniø” gretas.
“Judraus þmogaus” fenomenas Lietuvos kultûroje atsirado antrajame XIX a. ketvirtyje. Tai
– þmonës, neprisiriðæ prie savo aplinkos, nuolatos keliaujantys, duodantys moralinius ir praktinius patarimus, pamokslaujantys. Jie atstovauja
ávairiems socialiniams sluoksniams, taèiau svarbiausias visø keliaujanèiø þmoniø bruoþas – konservatyvi laikysena ir tradiciniø krikðèioniðkøjø
vertybiø laikymosi pagrindimas bei skleidimas.
Taèiau, skirtingai nuo vyrø, socialiai nepriklausomos keliaujanèios moterys, vadinamos davatkomis, ágijo prastà reputacijà.
Kavolis yra pateikæs davatkos apibûdinimà
ir galimus jos neigiamo ávertinimo visuomenëje paaiðkinimus. Taigi davatka – tai neiðsilavinusi kaimo moteris, atsidavusi dvasiniam, religiniam gyvenimui. Jos veiklai bûdingas keliavimas ið vienos baþnyèios á kità ir kunigø pamokslø
lyginimas. Ið esmës davatka buvo religinis socialinës kontrolës instrumentas. Taèiau davatkos sulaukdavo daug priekaiðtø ir paniekos ið
baþnyèios vyrø, nes jos bandë “átvirtinti nepriklausomos moters vaidmená tokioje ideologinëje struktûroje, kuri neleidþia moteriai bûti
nepriklausoma, bûtent tradiciniuose Katalikø

mæ, ir pozityvaus tikrosios moters, t. y. sëkmingai iðtekëjusios ir auginanèios vaikus motinos, apibûdinimo. Ðie du moters gyvenimo modeliai paprastai nebuvo laikomi tarpusavyje suderinamais. Moterø, atsidëjusiø mokslui, skaièius visada buvo maþas, dar maþesnis skaièius
buvo moterø, derinanèiø mokslinæ karjerà ir
ðeiminá gyvenimà. Ði tradicijà praktiðkai iðliko
ir tarp Vakarø mokslininkiø.

Akademiniø moterø pirmtakës Lietuvos
kultûroje
Lietuvos moters istorija bendraisiais bruoþais maþai skiriasi nuo bet kurios europietës
istorijos. Atsiþvelgiant á Lietuvos politinæ-socialinæ ir ekonominæ raidà, tam tikrø reiðkiniø
pasitaikydavo ir anksèiau, pvz., tai vyro ir moters ekonominës lygybes principas, o kai kurie
atsirado vëliau, pvz., vieðojo, taip pat ir moters, iðsilavinimo principas.
Lietuvos ásijungimas á Vakarø Europos kultûrà prasidëjo kartu su krikðèionybës plitimu
Lietuvoje. Moters saviraiðkos suvarþymo normos pradëjo dominuoti nuo XVI a., kai iðplito
humanistinë pasaulëþiûra ir Lietuvoje ásigalëjo
katalikybë. 1579 m. Vilniuje buvo ásteigtas pirmasis universitetas. Ko gero, èia bûta moterø
reikalavimø ar net bandymø lankyti paskaitas
ir galbût net dëstytojauti – tam, be abejo, turëjo átakos protestantiðkoji ideologija. Pavyzdþiui,
svarbiame katalikiðkame tekste – M. Daukðos
“Postilëje” ir M. Maþvydo „Katekizme“ atkartojamas pavojingos autoritetingos moters motyvas. Taèiau tos moterys priklauso pasmerktajai sferai: M. Maþvydas atranda jas pagonybës liekanose, M. Daukða áþvelgia jas jau krikðèionybëje, taèiau eretiðkuose sàjûdþiuose. Bûtent protestantizmas, kuris leido kiekvienam
krikðèioniui interpretuoti Ðventàjá Raðtà pagal
savo protà ir sàþinæ, reikalavo bent jau pradiniø skaitymo ágûdþiø. Taigi XVI a. pabaigos lietuviðkame tekste randame grieþtà atkirtá protestantiðkai ideologijai apskritai ir nusistatymà
prieð toká moterø iðsilavinimà, kuris leistø joms
vieðai reikðtis ir argumentuoti savo mintis konkreèiai: „Ir jau, neduok Dieve, moters profesorës. Ne tik namuose moko vyrus, bet ir vie-
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Baþnyèios rëmuose” (Kavolis 1992; 61). Taigi
davatka uþ savo veiklà ið anksto buvo “pasmerkta” paniekai ir pajuokai, nes kitokiø, pasaulietiniø ideologiniø struktûrø, atvirø nekilmingai ir oficialaus iðsilavinimo neturinèiai moteriai, anuometinëje Lietuvoje beveik nebuvo.
Emancipuotos moters fenomenas beveik nëra apraðytas XIX a. lietuviø literatûroje, kitaip,
pvz., negu rusø literatûroje. Be abejo, tokiø
“vienetiniø” moterø Lietuvos kultûroje turëjo
bûti, taèiau nuo vieðosios kritikos jas paprastai
apsaugodavo kilmë ar jø luomo uþdarumas, o
svarbiausia, kad tikriausiai dël nedidelio skaièiaus jos nebuvo laikomos pavojingomis lietuviø tautai, kurià dar reikëjo paþadinti prisikëlimui ir atsinaujinimui.
Taigi galima teigti, kad XIX a. viduryje Lietuvoje buvo paplitæ maþiausiai du socialiai aktyviø moterø tipai: emancipuota moteris ir “davatka”. Abu ðiuos moterø tipus, prieðingus tradicinës moters ávaizdþiui, siejo bendri bruoþai:
ir emancipuota moteris, ir davatka atstovavo privaèiai iniciatyvai, buvo ar bent stengësi bûti socialiai nepriklausomomis, o jø gyvenimo bûdas
buvo tarsi alternatyva tradiciniam ðeiminiam gyvenimui. Taèiau jeigu pirmoji, emancipee, paprastai reikðdavo laisvamaniðkà poþiûrá á gyvenimà,
tai antrajai, davatkai, buvo bûdingas grieþtas paþiûrø konservatyvumas; matyt tokiu bûdu jos apsisaugodavo nuo sutapatinimo su laisvo elgesio
moterimis. Galima sakyti, kad emancipuotos
moterys atstovavo besikurianèios burþuazijos
miesto kultûrai, kuri ið esmës buvo ne lietuviðka, o davatkos – kaimo kultûrai. Savaime suprantama, kad atsiradus galimybei gauti iðsilavinimà ir tæsti já universitetuose, dalis tokio tipo
moterø ja pasinaudojo, ir – atitinkamai – dalis
jø papildë mokslininkø gretas.
Taigi Did•iojoje Lietuvoje, kur nugalëjo
kontrreformacija, praktiðkai iki XIX a. pabaigos moterø iðsilavinimas buvo grieþtai ribojamas namø iðsilavinimo uþdaviniais, kurie atitikdavo moterø luomo nuostatas. Kilmingø ir
pasiturinèiø ðeimø moterys, kaip ir visoje Europoje, galëjo gilinti savo þinias skirdamos laisvalaiká saviðvietai, parodyti savo iðprusimà tik
uþdarame artimøjø rate ir perduoti savo þinias
vaikams.

Iðsilavinimas ir tobulos þmonos sàvokos
raida XX amþiaus Lietuvoje
Tenka prisiminti, kad ðiuolaikinë lietuviø
tauta, kurios atgimimas praktiðkai prasidëjo nuo
XIX a. vidurio, pagal kilmæ yra agrarinë. Valstieèiø galvosena, papildyta ir sustiprinta katalikiðkosios doktrinos, apibrëþia tikros moters
sàvokà. Tikra moteris – pirmiausia gera ðeimininkë, sugebanti tvarkyti namø ûká ir paklusni
ðeimos interesams; savaime suprantama, ji turi
eiti uþ vyro ir gimdyti jam vaikus. Jaunoji Lietuvos inteligentija, daþniausiai kilusi ið smulkiosios kaimo burþuazijos, besirûpinanti tautiniu atgimimu, praplëtë ðià sàvokà átraukdama
politinius tikslus. Pagal paèiø inteligentø susikurtà ávaizdá tobula þmona turëjo bûti tautiðkai susipratusi, iðsilavinusi lietuvë, sugebanti padëti savo vyrui kovoje uþ Lietuvos iðlaisvinimà
ir auginti autentiðkus lietuvius. Taigi besikurianti inteligentija svarbiausiu moters uþdaviniu tradiciðkai laikë motinystæ. Taèiau motinystës idëja, tai yra vyro ðeimos atkûrimo bei tæstinumo
vardan iðplësta iki tautos atkûrimo ir tæstinumo, “bet tauta – ið esmës vyrø bendruomenë”
(Tereðkinas 2001; 81). Vadinasi, tikros moters
inteligentës uþdavinys iðliko tradicinis, - tai yra
tarnystë vyrui.
Tobulos þmonos paieðkos, atsiþvelgiant á politinius Lietuvos prisikëlimo tikslus, realiame
gyvenime buvo apsunkintos dël to, kad trûko
atitinkamø lietuviø nuotakø. Iðsilavinæ vyrai lietuviai, vesdami tikras lietuvaites, dauguma kuriø buvo neiðsilavinusios kaimo merginos, turëjo intencijà paþadinti jø norà siekti mokslo ir
iðsiauginti tobulà þmonà, taèiau jø pastangos
paprastai buvo nesëkmingos. Kartu vyrai, kurie mokësi Lenkijos arba Rusijos universitetuose ar kituose kraðtuose, labai daþnai vesdavo
vietines moteris ir atitinkamai tokiø etniðkai
miðriø sàjungø vaikai paprastai iðaugdavo nutautëjæ. Taigi tiek tautiðkai miðrios inteligentø
ðeimos, tiek ir tautiðkos, taèiau miðrios sutuoktiniø pradinio iðsilavinimo atþvilgiu ðeimos paprastai neágyvendindavo politiniø lietuviø ðeimos tikslø.
Lietuvos moterø vieðojo iðsilavinimo istorija turi bûti nagrinëjama moters iðsilavinimo
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kultûra vyro ir moters santykiø srityje paprastai buvo adaptuojama miestui, o tai atsispindëjo poþiûryje á moterá. Diskusijose apie moters
vaidmená visuomenëje bei literatûros kûriniuose
dominavo konservatyvus poþiûris, o moterys
inteligentës ið esmës turëjo atitikti reikalavimus,
keliamus tikrai moteriai.
Tarpukario Lietuvoje iðsilavinimas buvo laikomas viena ið bûtinø inteligentiðkumo sàlygø,
taèiau nepakankama. Veikiant tokiam poþiûriui
susiformavo savitas inteligentës tipas, t. y. iðsilavinusi moteris, veikli ðeimoje, kultûriniame
bei visuomeniniame gyvenime (Raèiûnaitë
2000). Taigi moteris inteligentë turëjo demonstruoti tautinio burþuazinio moters modelio bruoþus. Ji, kaip vyro patrioto bièiulë, turëjo bûti lietuvybës skleidëja ir galëjo siekti
mokslinës karjeros. O kartu kaip tikra moteris
– tikra ponia – ji turëjo bûti atsidavusi ðeimai,
t. y.vyrui ir vaikams.
Socialistinis “moterø klausimas”, t. y. moterø emancipacija bei realios vyrø ir moterø lygybës kûrimas buvo ágyvendinamas pasitelkiant
moterø átraukimà á darbo rinkà. Buvo manoma, kad moteris, dirbanti mokamà darbà, taps
savarankiðka ir iðsivaduos ið “namø vergijos”.
Socialistinëje visuomenëje, kurioje darbininkø
klasë buvo laikoma hegemone, marksistinë ðeimos ir santuokos sàvoka, t. y. proletarinë ðeima, buvo laikoma pavyzdþiu, ásitvirtino iðtekëjusios dirbanèios motinos modelis (Þvinklienë
1999). Taèiau lygiø vyro ir moters teisiø, o
brandaus socializmo laikais – ir galimybiø ideologija, átvirtinta ðalies 1978 m. Konstitucijoje, turëjo maþai átakos tradiciniam moters ir
ðeimos diskursui. Moteris, nepriklausomai nuo
jos iðsilavinimo lygio ir profesiniø laimëjimø,
pirmiausia buvo suvokiama kaip asmuo, atsakingas uþ ðeimos gerovës tvarkymà ir vaikø auklëjimà. Reikia paþymëti, kad nors Tarybinëje
teisëtvarkoje ir buvo numatytas visuotinis gyventojø uþimtumas, moterys, ypaè auginanèios
vaikus, niekada pagal ástatymus nebuvo traukiamos atsakomybën ar persekiojamos uþ veltëdþiavimà. Taèiau siekti tradicinio ðeimos gyvenimo modelio, kur vyras yra ðeimos materialinës gerovës aprûpintojas, o þmona – namø
ðeimininkë, dël daugumos gyventojø maþø pa-

Rusijos imperijoje, á kurià Lietuva buvo inkorporuota 1795 m., rëmuose. Mergaitës galëjo
ágyti viduriná iðsilavinimà kartu su parengimu
gyvenimui aukðtuomenëje nuo 1764 m., kai
Sankt Peterburge buvo ákurtas pirmasis kilmingøjø merginø institutas. Aukðtojo iðsilavinimo
istorija prasideda 1869 m. – Sankt Peterburge
ir Maskvoje ásteigti Aukðtesnieji moterø kursai, kuriuose buvo rengiamos mokytojos ir gydytojos. Nuo to laiko pradinës mergaièiø mokyklos ir gimnazijos buvo steigiamos visoje Rusijos Imperijoje. Tik po 1905 m. revoliucijos
atsirado galimybë steigti mergaièiø gimnazijas
su dëstomàja lietuviø kalba – tai buvo Carinës
Rusijos reþimo nacionalinës politikos liberalizavimo pasekmë pasiekta Lietuvos katalikø
baþnyèios pastangomis. Pirmoji mergaièiø progimnazija Lietuvoje buvo ásteigta 1907 m.
Taèiau ir XX a. pradþioje buvo sunku rasti
iðsilavinusià moterá lietuvæ. Valstietës buvo neiðsilavinusios, o bajoraitës – nutautëjusios. Taèiau þinoma, kad ûkininkø samprotavimai apie
nenorà leisti dukteris á mokslus atspindëjo baimæ, kad, viena vertus, duktë pasidarys “poniðka”, o kita vertus, didelæ tikimybæ, kad ðeimoje teks iðlaikyti iðsilavinusià senmergæ. Buvo
manoma, kad iðsilavinusi moteris nedirbs nei
þemës ûkio, nei namø darbø, tinkamo jaunikio
paieðkos bus ribotos, o pinigai iðleisti mokslui
nueis niekais (Marcinkevièienë 1999). Galima
teigti, kad XIX a. suformuluota lietuviðka tobulos þmonos sàvoka, viena vertus, skatino
merginø tëvus suteikti dukroms laikotarpá atitinkantá bent jau pradiná iðsilavinimà, taèiau,
kita vertus, kartu ribojo tolesnes merginø pastangas siekti akademinio iðsilavinimo ir já atitinkanèios profesinës karjeros. Pagrindiniu moters gyvenimo tikslu buvo laikoma “karjera” ðeiminiame gyvenime, o tai ávardijo tarnystæ vyrui.
Tarpukario Lietuvos lyèiø santykiai apibûdinami kaip neuþbaigta moters emancipacija
(Kavolis 1992). Be abejo, átakos turëjo tai, kad
daugelis tarpukario inteligentø taip pat buvo
kilæ ið kaimo ir su savo giminëmis palaikë glaudþius ryðius. Tarp kaimo ir miesto kultûrø tokie inteligentai daþnai atlikdavo tarpininkø vaidmená. Taèiau smulkiosios kaimo burþuazijos
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tai nebûtø atitikæ vyro ir moters lygybës ideologijos principø, taèiau vieðajame diskurse vyko suskirstymas á moteriðkas ir vyriðkas profesijas. Tai savo ruoþtu skatino mokyklø absolventus, viena vertus, siekti arba apriboti iðsilavinimà, aukðtesná negu privalomas vidurinis, o
kita vertus, pasirenkant aukðtesniàjà arba aukðtàjà mokyklà, atsiþvelgti á bûsimos profesijos
lyèiø santykiø aspektà.
Mokslui pasiekti reikia tam tikro laiko ir tam
tikrø ekonominiø investicijø net ir tada, kai
valstybës politikoje átvirtintas nemokamo mokymo principas. Tradiciniø stereotipø reprodukavimas, kai vyras suvokiamas kaip pagrindinis ðeimos maitintojas, o þmonos pajamos laikomos papildomomis ðeimos pajamos, ir apskritai, kai moteris suvokiama kaip iðlaikytinë,
greièiau susirasti mokamà darbà skatino vyrus
labiau negu moteris, atidedant iðsilavinimo siekimà vëlesniam laikui arba derinant darbà su
mokslu. Reikia prisiminti, kad tarybinë ðvietimo sistema sudarydavo visas sàlygas dirbanèiam þmogui siekti bet kurios pakopos iðsilavinimo pasitelkiant darbo jaunimo vidurines mokyklas, vakarinius arba neakivaizdinius aukðtesniøjø ir aukðtøjø mokyklø skyrius. Pagaliau
mokantis neakivaizdinëje aspirantûroje buvo
ámanoma siekti net mokslinio laipsnio.
Paskutiniais TSRS gyvavimo metais Lietuvos moterys, kaip ir visoje Tarybø Sàjungoje,
buvo labiau iðsilavinusios negu vyrai. Darbininkø ir valstieèiø valstybëje geresná moterø iðsilavinimà lëmë ne tik aukðtojo iðsilavinimo vertë, bet ir gana menkas intelektualiøjø profesijø
apmokëjimas, o ateityje tai atsispindëdavo kaip
skirtumai tarp darbininkø ir tarnautojø (inteligentø) ðeimø pajamø. Vidutinio darbininko ðeimos pajamos paprastai buvo aukðtesnës negu
vidutinio tarnautojo ðeimos pajamos. Taèiau
darbininkø, valstieèiø ir tarnautojø darbo sàlygas buvo taip pat skirtingos. Moterys buvo skatinamos dirbti maþiau apmokamà, bet tam tikro iðsilavinimo reikalaujantá “popieriná” darbà
negu geriau apmokamà, taèiau fiziðkai sunkesná darbà gamyklose arba þemës ûkyje.
Brandaus socializmo laikais, t. y. nuo XX
a. septintojo deðimtmeèio, pastebima aukðtojo
iðsilavinimo apskritai ir tam tikrø profesijø fe-

jamø galëjo tik maþas “tarybiniø” ðeimø skaièius. Paprastai jos priklausë komunistiniam, militariniam, intelektualiniam elitui, ir jø pajamas
papildydavo tam tikra valstybinio aprûpinimo
dalis arba tai buvo socialiai remtinos, daugiavaikës ðeimos.
Taigi tarybiniais laikais daugumai ðeimø tradicinis ðeimos modelis buvo suvokiamas kaip
nepasekimas dël ekonominiø prieþasèiø idealas, taèiau kartu moteris, nedirbanti mokamo
darbo, paprastai buvo vertinama neigiamai. Tad
galima teigti, kad lygiø teisiø ir galimybiø socialistinëje visuomenëje, vartojant marksistinæ
terminologijà, buvo iðlaikoma “klasinë neapykanta” ðeimos gyvensenos pagrindu.
Oficialø tø laikø moters bei vyro ávaizdá galima áþvelgti charakteristikose, kurias raðydavo komunistinës arba administracinës valdþios
atstovai. Charakteristikos lydëjo tarybiná þmogø visà gyvenimà; neigiamos charakteristikos
blogiausiu atveju galëjo “uþblokuoti” profesinæ karjerà, o geriausiu atveju – neleisti þmogui
iðvykti á uþsiená, apsunkinti buto ar dar kokiø
materialiniø gerybiø gavimà ir pan. Klasikinës
teigiamos charakteristikos formuluotëje buvo
numatyta, kad charakterizuojamas asmuo, ypaè
inteligentijos atstovas, privalo turëti tokius
bruoþus: þmogus turëjo demonstruoti stropumà profesinëje ir ðeiminëje veikloje, komunistiná sàmoningumà, bûti politiðkai subrendæs ir
aktyvus visuomeninëje veikloje.
Taigi reikalavimai tikram tarybiniam þmogui oficialiai lyg ir neturëjo specifiðkai moteriðkø ar vyriðkø savybiø. Taèiau tarybinë þiniasklaida, pasakodama apie þymias moteris,
kà nors pasiekusias profesinëje karjeroje, visada pabrëþdavo jø sugebëjimà atlikti tradicinius
moterø namø ðeimininkiø darbus, pvz., tvarkyti namø ûká, gaminti valgius, megzti ir pan.,
neatsiþvelgiant á tai, ar jos atstovavo valstieèiø,
ar mokslininkø bendruomenëms. Taigi ið naujo buvo reprodukuojami ir kuriami moteriðkø
bei vyriðkø vaidmenø stereotipai – nors buvo
pripaþástama moters profesinës veiklos svarba,
taèiau pirmenybë teikiama “moteriðkai” jos prigimèiai – t. y. vyro ir jo vaikø aptarnavimui.
Tarybiniais laikais nebuvo vieðai diskutuojama apie moters iðsilavinimo apribojimus, nes
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ters profesinë karjera, ir ðeiminis gyvenimas, o
sumaþëjus darbo jëgos poreikiui darbo rinkoje
tai buvo laikoma nenaudinga nei ðeimai, nei liaudies ûkiui.
Tradicinio lyties santykiø diskurso egzistavimas kartu su socialistine gyvensena Tarybø
Sàjungoje sukûrë visas prielaidas vyro kaip savaime suprantamos vertybës suvokimui. Taigi
vyras atsitraukë nuo pagrindinio ðeimos gerovës aprûpintojo vaidmens, taèiau daugeliu atvejø neásitraukë á vaikø auklëjimà ir namø buities reikalø tvarkymà. Daþnai net ir tada, kai
ðeimoje bûdavo vyras, moteris, tradiciðkai atsakinga uþ vaikø prieþiûrà ir auklëjimà, kartu
tapdavo atsakinga ir uþ ðeimos gerovæ. Tokia
daugelio socialistiniø ðeimø tikrovë skatino palaikyti “tradicinës” ðeimos mità.
Devintojo ir deðimtojo deðimtmeèio sandûros ekonominiø santykiø liberalizavimas kartu
su planinës ekonomikos sistemos sugriuvimu
bei ekonominëmis privaèiosios iniciatyvos galimybëmis, ypaè prekyboje, viena vertus, skatino spartø pasiturinèiø ar net labai turtingø
þmoniø be specialaus profesinio aukðtojo iðsilavinimo skaièiaus didëjimà, o kita vertus, valstybiniø biudþetiniø organizacijø tarnautojø, paprastai turinèiø aukðtàjá profesiná iðsilavinimà,
spartø nuvarginimà. Iðsilavinimo ir profesijos
neatitikimas uþsëmimui, garantuojanèiam dideles pajamas, niveliavo aukðtojo iðsilavinimo ir
daugeliø profesijø prestiþà pirmaisiais pokyèiø
metais ne tik Lietuvoje, bet ir visoje postsocialistinëje erdvëje.
Neokonservatyvizmas ðeimos ir moters atþvilgiu vieðajame diskurse kartu su nusivylimu
aukðtojo iðsilavinimo, uþtikrinanèio aukðtà socialiná statusà ir stabilias pajamas, svarba, turëjo tam tikros átakos moterø tarp aukðtøjø mokyklø studentø skaièiaus maþëjimui devintojo
deðimtmeèio pradþioje, taèiau vis tiek jø skaièius buvo ðiek tiek didesnis negu vyrø (ðiuo metu
ðis skaièius vël auga). Dabar idealios moters
modelis nëra plaèiai diskutuojamas visuomenëje, taèiau galima pastebëti, kad þiniasklaida
nuolatos reprodukuoja jau tapusius tradiciniais
lyties santykiø stereotipus. Beveik kiekvienam
gyventojø sluoksniui tradicinës moters modeliai - naujojo elito dama, iðtekëjusi namø ðei-

minizacija, ypaè pedagogikoje ir medicinoje. Tai
pradedama laikyti vienu ið neigiamø ðalies socialinës-ekonominës raidos tendencijø. Buvo
manoma, kad moterys, orientuotos á profesinæ
karjerà, iki galo neatlieka motinystës funkcijø,
dël to ðeimose maþëja gimstamumas ir, viena
vertus, nukenèia vaikø prieþiûra, o kita vertus,
pareigos ðeimai daþnai trukdo moteriai dirbti
profesiná darbà pagal ágytà specialybæ. Tai leido daugeliui aukðtøjø mokyklø ávesti grieþtesnius atrankos reikalavimus merginoms negu jaunuoliams. Protekcionistinë stojamøjø egzaminø politika jaunuoliø atþvilgiu Lietuvoje buvo
uþdrausta tik prieð keletà metø.
Neokonservatizmo tendencijos oficialioje
ðeimos ideologijoje (ir atitinkamai moters atþvilgiu) atsirado brandaus socializmo laikais.
Ið esmës tai buvo susijæ su ekonominiais ðalies
sunkumais, patiriamais dël neracionalaus darbo vietø paskirstymo siekiant garantuoti visuotiná gyventojø uþimtumà, vis auganèiø iðlaidø
vaikø prieþiûros ir mokymo ástaigose, neiðplëtotos paslaugø infrastruktûros ir pan. Moters
pasitraukimas ið mokamo darbo rinkos ðeimos
interesais buvo labai naudingas ðalies ekonomikai ir atitiko visuomenines nuotaikas. Moters gráþimà á ðeimà atlikti savo “prigimtiniø
funkcijø”, t. y. gimdyti ir auklëti vaikus, parëmë 1982–83 m. Valstybinë ðeimos pagalbos socialinë politika, padidinusi materialinæ paramà
ðeimoms, auginanèioms vaikus, pailginusi motinystës atostogas ikimokyklinio amþiaus vaiko prieþiûrai ir pan.
Neokonservatyvioji ðeimos ideologija pasiekë apogëjø atgimimo laikais ir atsispindëjo tradicinës ðeimos atkûrimo koncepcijoje. Aðtuntojo deðimtmeèio socialistinës ðeimos ideologijos ir politikos tikslai, t. y. santuokos stabilumas, gimstamumo didinimas, ikimokyklinio
amþiaus vaikø prieþiûros ir auklëjimo namø sàlygomis skatinimas nacionalinëse TSRS respublikose buvo suvokiami kaip vieni ið tautinio atgimimo tikslø, tuo labiau, kad devintojo
deðimtmeèio vidurio „perestrojka“ vieðai atskleidë visas iðtekëjusios ir dirbanèios motinos
realijas, pagal bolðevikø modelá priverstos plëðytis tarp ðeimos ir tarnybiniø pareigø. Ðio derinimo pasekmë: paprastai nukentëdavo ir mo-
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gi nepriklausomos ikikarinës Lietuvos vienintelis universitetas buvo ne toks palankus moterims, siekianèioms mokslininkës statuso patvirtinimo, t. y. apsiginant mokslinæ disertacijà, negu, pvz., ano meto Vokietijos arba Ðveicarijos universitetai.
Sovietmetis paspartino mokslo raidà Lietuvoje ir moterø atëjimà á akademinæ bendruomenæ. Buvo sukurta visa aukðtojo iðsilavinimo
mokyklø ir mokslo tiriamøjø institutø sistema.
Moterø dalis tarp universitetø ir aukðtøjø mokyklø dëstytojø ir profesoriø buvo 40,1 proc.,
tarp mokslininkø ir tyrinëtojø – net 48,5 proc.
pagal 1989 m. gyventojø suraðymo duomenis.
Atkûrus Lietuvos Nepriklausomybæ, ypaè pirmaisiais metais, Lietuvos mokslininkø padëtis
pasunkëjo. Buvo prarasta mokslo rinka, mokslininkai turëjo prisitaikyti prie maþos ðalies poreikiø su ribotais gamtiniais iðtekliais ir ámonëmis, nepritaikytomis Lietuvos poreikiams
tenkinti bei nepajëgiomis konkuruoti pasaulinëje rinkoje. Dël Lietuvos ûkio struktûrø reorganizavimo, sudëtingos ðalies ekonominës situacijos mokslininkø problemoms nebuvo skirtas reikiamas dëmesys. Mokslo ir studijø institucijos negavo pakankamai lëðø mokslo bei
technologijø plëtrai ir mokslininkø skaièius pradëjo maþëti. Nors skirtingos statistinës analizës metodikos, naudojamos tarybiniais laikais
ir dabar, neleidþia tiesiogiai palyginti mokslininkø skaièiø, tarp jø – ir nustatyti moterø
mokslininkiø dalies bendrajame mokslininkø
skaièiuje, taèiau netgi remiantis “grubiais“ skaièiavimais akivaizdu, kad moterø mokslininkiø
dalis valstybinëse mokslo institucijose ir aukðtojo iðsilavinimo institucijose per pastaràjá deðimtmetá sumaþëjo iki 32, 9 proc. 1999 m.
Mokslininkø, ginanèiø disertacijas, skaièius
kurá laikà taip pat maþëjo: iki 1994 m. Lietuvoje kasmet buvo ginama 300–350 disertacijø,
o 1994 m. – tik 130, 1995 m. – 117, 1996 m. –
51 disertacija. 1990–2000-aisiais m. Lietuvos
mokslininkës apgynë 1052 disertacijas. Ðis skaièius artimas disertacijø, kurias moterys gynësi
1968–1978 metais, skaièiui – 995 disertacijos;
1979–1989 metais – 969 disertacijos. Taèiau
aktyviau disertacijas moterys pradëjo gintis tik
pastaruoju metu. Jeigu 1995 m. 37 apgintos di-

mininkë, uþsiimanti labdaros veikla ir kurianti
naujus socialinius ryðius vyro veiklai paremti,
arba iðtekëjusi, vieniða, dirbanti ar praradusi
darbà darbininkë/tarnautoja, ieðkanti ávairiø
bûdø ðeimos biudþetui papildyti, - ið esmës yra
savaime suprantami. Valstietës, aktyviai besidarbuojanèios savo ûkyje ir atliekanèios visas
pareigas tam ûkiui iðlaikyti, gyvenimas irgi neskatina jokios socialinës refleksijos. Tai reiðkia, kad visuomenë naudojasi idealios moters
modeliais, atitinkanèiais jos socialiná padëtá ir
gerovæ, ásitvirtinusiais dar XIX amþiuje.

Akademinës moterys XX amþiaus
Lietuvoje
Viena vertus, mokslo raidos poreikiai, kita
vertus, mokslo valstybinës politikos arba privaèios iniciatyvos prioritetai ir atitinkamai
mokslui skiriamos lëðos lemia tam tikrø disciplinø mokslininkø skaièiaus didëjimà arba maþëjimà. Socialiniai veiksniai, darantys átakà moterø skaièiui moksle, viena vertus, yra visuomeninë nuoroda á moters bûtino iðsilavinimo
normà, o kita vertus, nusako, kiek mokslas asocijuojamas su “normalia” moteriðka veikla. Atitinkamai paèios mokslo ðakos skirstomos á daugiau arba maþiau moteriðkas. Akivaizdu, kad
humanitariniai, socialiniai mokslai, taip pat biomedicininiai mokslai suvokiami kaip moteriðkos mokslo ðakos, nes jose pastebima vadinamoji feminizacija, kuri ið tikrøjø tæsia XIX a.
tradicijà, kai bûtent á ðias mokslo ðakas ir á jas
atitinkanèias profesijas buvo “áleistos” pirmosios moterys.
XX a. pirmoje pusëje, nepaisant to, kad buvo suformuluoti moterø iðsilavinimo tikslai ir
sudarytos galimybës já ágyti, moterø, turinèiø
akademiná iðsilavinimà, skaièius buvo neþymus,
dar maþesnis jis buvo moksle. Ikikarinëje Lietuvoje þinomos tik kokios deðimt moterø pavardþiø su moksliniais laipsniais. Reikia paþymëti, kad pirmoji Lietuvos moters mokslo disertacija buvo apginta dar 1910 metais Berlyne (pediatrijos srityje), taèiau Lietuvoje pirmoji
moters mokslo disertacija (zoologijos srityje)
buvo apginta tik 1939 m. Vytauto Didþiojo universitete Kaune (Dagytë, Vovierenë 1995). Tai-
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negu moterys. Taèiau turint omenyje Lietuvos
ekonominæ mokslo padëtá ir vieðàjá diskursà moters profesinës veiklos atþvilgiu toká pasiskirstymà greièiau lemia pirmenybë teikiama vyrui,
o ne moteriai, ypaè ryðki aukðtosiose mokyklose. (Taljûnaitë, Þvinklienë 2001).Kadangi
mokslo darbo rinka taip pat yra palankesnë vyrams negu moterims, pvz., suteikiant pedagoginá vardà ar bent nuolatiná etatà, dabartinës
moterys labiau priverstos siekti mokslinio
laipsnio negu ankstesniais laikais, kad galëtø
uþsitikrinti darbo vietos iðsaugojimà ir perspektyvà gauti aukðtesnæ akademinæ pozicijà.
Tam tikras pozityvias tendencijas suteikiant
moterims pedagoginá vardà, atitinkantá jø moksliná vardà, taip pat pastebimos pastaruoju metu, pvz., jeigu 1996 m. ið esamø 114 moterø
habilituotø daktarø buvo tik 55 profesorës, tai
1999 m. ið esamø 116 moterø habilituotø daktarø jau buvo 62 profesorës. Taèiau pagal statistinius duomenis galima teigti, kad apginta disertacija nebûtinai garantuoja jà atitinkanèià
akademinæ pozicijà aukðtojo iðsilavinimo arba
valstybinëje mokslo institucijose. Ir atvirkðèiai,
profesoriaus pozicija nebûtinai priklauso nuo
jà atitinkanèio mokslinio laipsnio, t. y habilitacijos gynimo. Taèiau paprastai moters pozicija
bûna þemesnë negu vyro, neþiûrint á vienodà
moksliná laipsná (Taljûnaitë, Þvinklienë 2001).
Taigi tam tikras moterø dalies padidëjimas
tarp mokslininkø, turinèiø aukðtesnius pedagoginius vardus, taip pat yra susijæs ne tiek su lygiø moterø galimybiø mokslinëje karjeroje skatinimo politika (tai, be abejo turëjo tam tikros
átakos), kiek su “natûraliu” vyrø profesoriø skaièiaus maþëjimu, pvz., bendras profesoriø skaièius 1996 ir 1999 metais nepasikeitë ir buvo 612,
ir veikiau su tam tikru intereso maþëjimu mokslinës karjeros atþvilgiu tarp vyrø; tas maþëjimas
gali bûti perteikiamas jø mokslinës produkcijos
kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, o tai teoriðkai skatina “durø atvërimà” moterims aukðtesniems postams akademijoje uþimti.
Ðiuo metu Lietuvoje yra 29 valstybiniai mokslo institutai, 15 valstybiniø aukðtøjø mokyklø ir
4 nevalstybinës aukðtosios mokyklos. Ðiose
mokslo ir studijø institucijose bendras moterø
mokslininkiø santykis atskirose mokslo ir stu-

sertacijos buvo paraðytos moterø, tai 2000-aisiais m. mokslines disertacijas apgynë net 226
moterys (Novelskaitë 2002).
Toká spartø moterø mokslininkiø, apgynusiø mokslo disertacijas, skaièiaus didëjimà greièiau lemia ne tiek lygiø moterø galimybiø mokslinëje karjeroje skatinimo politika, deklaruojama pastaruoju metu, kiek moterø mokslininkiø galimybë iðsilaikyti Lietuvos mokslo institucijose, kuri didëja águjus moksliná laipsná. Atitinkamai reali grësmë prarasti darbo vietà paskatino tam tikrà moterø dalá pagreitinti ilgameèio disertacinio darbo rengimà, jo uþbaigimà ir pateikimà gynimui.
Tokiai Lietuvos mokslininkø “kokybinei” situacijai bûdingos dvi tendencijos: viena vertus,
mokslininkø, turinèiø moksliná laipsná, skaièiaus didëjimas, iðskyrus socialinius mokslus,
ir kita vertus, pedagoginiø vardø skaièiaus maþëjimas, iðskyrus biomedicinos mokslus. Kartu ryðkus apskritai pedagoginiø vardø skaièiaus
sumaþëjimas, o ypaè tarp moterø 1999 m. palyginti su 1998 m. visose mokslinëse disciplinose. Statistiniai skaièiavimai rodo, kad ðiuo
metu tarp mokslininkø, turinèiø moksliná laipsná ir pedagoginá vardà, dauguma yra moterø.
Tai rodo, kad vyrai be mokslinio laipsnio kur
kas daþniau negu moterys be mokslinio laipsnio átraukiami á pedagoginæ veiklà. 1999 m. (palyginti su 1990 metais) fizikos bei technologijos mokslø ðakose beveik nebeliko moterø, turinèiø pedagoginá vardà be mokslo laipsnio. Tuo
tarpu moterø, turinèiø pedagoginá vardà, bet
neturinèiø mokslo laipsnio, dalis biomedicinos
moksluose iðaugo beveik dvigubai. Èia taip pat
beveik dvigubai sumaþëjo pedagoginiø vardø
skaièius tarp vyrø, taèiau neþymiai iðaugo jø
dalis tarp turinèiø pedagoginá vardà ir moksliná laipsná. Humanitariniø ir socialiniø mokslø
srityje moterø, turinèiø moksliná laipsná ir pedagoginá vardà, skaièius didëjo, taèiau sumaþëjo vyrø, turinèiø pedagoginá vardà ir moksliná laipsná, dalis. Duomenys apie mokslininkus,
jø mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus pagal aukðtojo mokslo, valstybiná sektoriø, verslo ámoniø ir pelno nesiekianèiø organizacijø
sektoriø leidþia manyti, kad vyrai daþniau linkæ derinti moksliná darbà ir pedagoginæ veiklà
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Viena vertus, ðitaip buvo uþtikrinamas nuolatinis paèiø mokslininkø pragyvenimo ðaltinis,
o kita vertus, naujø gabiø mokslininko darbui
studentø “rekrutavimas”.
XIX–XX a. mokslinë techninë revoliucija
skatino tam tikrà mokymo proceso atskyrimà
nuo paèiø moksliniø þiniø “gamybos” proceso.
Ávairiose ðalyse kartu su naujø universitetø ir
aukðtøjø mokyklø kûrimu buvo steigiami mokslo tiriamieji institutai ir centrai, paprastai susieti su moksliniø atradimø pritaikymu praktiniams tikslams.
Tarybiniø laikø visuotinio uþimtumo ir planinës ekonomikos principai taip pat numatydavo planiná darbo jëgos paskirstymà, ir tai ið
tikrøjø garantavo darbo vietos turëjimà po to,
kai bus ágytas specialus profesinis iðsilavinimas.
Þmonëms, baigusiems aukðtesniàsias ir aukðtàsias mokyklas, tokia garantija rodë, kad tam
tikrà laikà bûtinai reikëdavo atidirbti paskirtoje ámonëje, paprastai 2–3 metus, tai buvo vadinamasis paskirstymas. Taigi tarybiniais laikais
kelias á mokslininko karjerà paprastai bûdavo
nulemtas po aukðtosios mokyklos baigimo ir
ágyvendinamas dviem bûdais, bûtent stojant á
aspirantûrà arba ateinant á mokslà per praktikà, kuri taip pat numatydavo tolesná mokymàsi aspirantûroje ir atitinkamai mokslinës disertacijos gynimà. Tad absolventë/-as turëjo galimybæ pasilikti aukðtoje mokykloje arba eiti á
mokslo tiriamàjá institutà pagal paskyrimà ir
uþimti pareigas, atitinkanèias jos/jo pirminæ
kvalifikacijà, paskui kopti profesinës mokslininko karjeros laiptais. Teoriðkai ir praktiðkai
þmogus, orientuotas á mokslininko karjerà, galëjo ásijungti á akademinæ bendruomenæ bet kurio savo profesinio gyvenimo metu. Tarybiniø
laikø nenutrûkstamo iðsilavinimo ásigijimo bei
kvalifikacijos këlimo praktika kartu su praktiðkai garantuotu darbo vietos iðlaikymu, taip
pat ir akademijoje, turëjo ir teigiamø, ir neigiamø pasekmiø. Viena vertus, mokslas galëjo pritraukti praktikus, jiems buvo suteikiama galimybë lavinti kûrybiná moksliná potencialà ir plëtoti moksliná paþinimà, o kita vertus, mokslo
industrija “apaugdavo” mokslinës darbo jëgos
balastu, t. y. moksliniais darbuotojais, kurie
greièiau minimaliai atlikdavo mokslà aptarnau-

dijø institucijose priklausomai nuo mokslo srities svyruoja nuo 30 iki 60 proc., tuo tarpu tik
viena moteris (Lietuvos maisto institute) uþima
direktoriaus pareigas. Tarp 24 Lietuvos Mokslo
tarybos nariø yra tik dvi moterys.
Lietuva nors ir pasiþymi tam tikra moterø
reprezentacija moksle, taèiau maþai kuo skyriasi nuo Europos „antireprezentacinio“ vidurkio 1999 m. (Statistics in focus 2001). Lietuvos moterys šiek tiek geriau reprezentuojamos
aukðtojo iðsilavinimo sektoriuje. Èia moterø
dalis sudaro 31 proc., tuo tarpu Europos vidurkis siekia 27 proc. su variacijomis nuo 9
proc. Vokietijoje iki 35 proc. Suomijoje. Valstybinëse mokslo institucijose dalis moterø
mokslininkiø taip pat ðiek tiek virðija Europos
vidurká: moterø dalis jose sudaro 37 proc., tuo
tarpu Europos vidurkis siekia 34 proc., o Portugalijoje jis yra net 53 proc. Tarp Lietuvos
moterø mokslininkiø situacijos ir Europos vidurkio bendra yra tai, kad moterø skaièius þymus aukðtosiose mokyklose, o kylant aukðtesnio mokslo statuso link jis sunyksta. Profesoriaus vardà turinèiø moterø dalis sudaro tik 10
proc. Lietuvoje, o Europos vidurkis yra 11
proc.

Kelias á akademijà: vyrø ir moterø
akademinës karjeros „þirklës“
Kelyje á akademijà ir mokslininko karjerà
paprastai bûna keli etapai. Tai – aukðtojo iðsilavinimo ásigijimas ir atëjimas á institucijà, susijusia su teoriniø mokslo þiniø “gamyba” ar/ir
empiriniais moksliniais tyrimais. Kaip ir visoje
Europoje, Carinëje Rusijoje ir ikikarinëje Lietuvoje, mokslo raida paprastai vyko institucionalizuotuose aukðtosiose mokyklose ir pavienëse laboratorijose, kurios savo ruoþtu buvo
susietos su ávairiomis nacionalinëmis bei tarptautinëmis mokslo bendrijomis, atitinkanèioms
mokslo ðakà, ir universitetais. Ðitaip vyko moksliniø atradimø ekspertizë ir institucionalizuotas mokslinio darbo pripaþinimas. Paprastai
mokslininkai neapsiribodavo tik moksliniais tyrimais ir diskusijomis uþdarame mokslininkø
rate, jie taip pat dalyvavo pedagoginëje veikloje aukðtosiose mokyklose bei universitetuose.
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ja vyrø dalis.
Mokslininkø struktûros lyèiø disproporcijos pagrindinës prieþastys yra tiek subjektyvaus,
tiek objektyvaus pobûdþio. Veiksniai, skatinantys arba stabdantys profesinæ moters karjerà,
turi svarbià reikðmæ profesiniams moters laimëjimams ávairiuose jos gyvenimo tarpsniuose. Kalbant apie subjektyvias prieþastis, skatinanèias arba ribojanèias mokslininkës karjerà,
tenka vël sugráþti á XIX ir XX a. pradþià, kai
buvo konstruojamas tobulos þmonos diskursas,
o kelias á akademijà moteriai pasidarë oficialiai atviras.
Taigi XIX a. pabaigoje Lietuvos moters,
kaip bet kurios moters – Rusijos imperijos subjekto, kelias á akademiná iðsilavinimà prasidëdavo gavus tëvo, globëjo arba vyro leidimà mokytis. Atitinkamai individuali kelionë á uþsiená
bet kuriuo tikslu priklausë nuo asmeninio paso, kurá moteris galëjo gauti taip pat ðeimai sutinkant. Moterys, siekianèios akademinio iðsilavinimo ir nepriklausomo gyvenimo, paprastai sudarydavo fiktyvias santuokas su vyrais, kurie pritardavo bûsimø þmonø interesams. Taip
iðtekëjusi moteris legaliai iðsivaduodavo nuo savo tëvo ar globëjo valios, nepaþeisdavo vieðosios nuomonës bei ástatymø ir gaudavo oficialø
leidimà profesinei karjerai.
Taigi akademiná iðsilavinimà turinèios ir profesinæ karjerà daranèios moterys Lietuvoje, kaip
ir visoje Rusijos imperijoje, skirtingai nuo Vakarø Europos moterø, paprastai buvo iðtekëjusios. Perþiûrint þymiø Lietuvos moterø pavardes matyti, kad ðios tradicijos buvo laikomasi ir
nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje. Paprastai moterys, uþsiimanèios profesionalia veikla –
aktorës, raðytojos, dailininkës, mokslininkës ir
pan., – turëjo dvigubas pavardes; prie mergautines pavardës buvo pridedama vyro pavardë.
Ðiandieninës Lietuvos moterys tekëdamos taip
pat paprastai pasirenka vyro pavardæ, kurios daþniausiai nekeièia ir ávykus skyryboms.
Ðios tradicijos gyvavimas greièiausiai bus susijæs ne tik su tuo, kad lietuviðkos pavardës forma nurodo moters ðeiminá statusà, bet ir su tradicinës ðeimos ideologijos, kuri numato, kad
kiekvienas suaugæs þmogus turi sukurti ðeimà
ir turëti vaikø, dominavimu mûsø visuomenë-

janèio personalo pareigas negu kûrë naujà þinojimà. Tokià “mokslinio balasto” praktikà atliepdavo tai, kad þymi dalis aukðtøjø mokyklø
dëstytojø ir akademiniø bei mokslo tiriamøjø
institutø moksliniø darbuotojø neturëdavo
mokslinio laipsnio. Be abejo, mokslinio laipsnio turëjimas dar negarantuoja mokslinës produkcijos kokybës, taèiau jis yra vienas ið svarbiø objektyviø mokslininko potencialo rodikliø. Taip pat tas “mokslinis balastas”, uþimdamas mokslininkø darbo vietas, ribojo naujø jaunø mokslininkø atëjimà á aukðtojo iðsilavinimo
bei mokslo tiriamàsias institucijas, jø profesinës mokslinës karjeros perspektyvas, o tai galø gale neigiamai paveikë aukðtøjø mokyklø studijø bei mokslinës produkcijos kokybæ. Jaunøjø specialistø tiesioginis paskirstymas á mokslo
tiriamàsias institucijas praktiðkai sunyko XX
a. aðtuntajame deðimtmetyje, kai socialistinëje
visuomenëje prasidëjo pirmieji ekonominës
stagnacijos poþymiai ir buvo pradëta propaguoti
tradicinæ ðeimos ideologijà. Áëjimas á akademinæ bendruomenæ susiaurëjo ir tapo prieinamas
paprastai tik per aspirantûros studijas.
Ðiuo metu doktorantûros studijos (tai naujai pavadintos aspirantûros studijos) yra praktiðkai vienintelis kelias naujoms mokslininkø
kartoms ateiti á mokslà. Kartu doktorantûros
studijas galima nagrinëti ir kaip bûdà pratæsti
studentiðkà gyvenimà su santykiniu ekonominiu stabilumu keleriems metams, ir kaip legalø
bûdà migracijai á Vakarus per studijø mainø programas, tyrimo grantus ir pan. Turint omenyje
mokslo reorganizavimà, kuris praktiðkai uþkirto kelià naujai darbo jëgai ateiti á mokslo industrijà, galimybë iðvaþiuoti á uþsiená su tikimybe ten ásitvirtinti labai patraukli daugeliui
esamø ir bûsimø Lietuvos doktorantø.
Kaip jau buvo minëta, Lietuvos statistiniai
duomenys rodo, kad paskutiniais XX-ojo amþiaus deðimtmeèiais aukðtàjá iðsimokslinimà gavo daugiau merginø negu vaikinø. Taèiau dauguma merginø, gavusios aukðtojo iðsilavinimo
diplomà, savo iðsimokslinimà baigia. Pastaruoju metu Lietuvoje moterø ir vyrø proporcija
maþdaug susilygina doktorantûros studijose, po
jø moterø skaièius aukðtesnëse mokslo pakopose ryðkiai maþëja ir atitinkamai ryðkiai didë-
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mokslinio laipsnio gynimo, paprastai laukiama
ið vyro, o ne ið moters, ypaè iðtekëjusios. Todël
vyrai labiau orientuoti á mokslinio laipsnio gynimà laiku, ir pasiekia tai daþniau negu moterys. Moterys paprastai orientuotos aukoti profesines ambicijas ir galimybes vardan atsakomybës, pareigos ðeimai. Daþnai jos atideda savo disertacijos raðymà ir gynimà neapibrëþtam
laikui. Vadinasi, tik moterys, grieþtai orientuotos á mokslininkës profesijà ir atitinkamai á profesiná patvirtinimà, randa asmeniná kelià siekdamos suderinti profesiná ir ðeiminá gyvenimà
arba atideda ðeiminá gyvenimà, t. y. santuokà
arba vaiko gimimà, kad apsigintø disertacijà laiku. Akivaizdu, kad tokio tipo moterys kol kas
nëra dominuojanèios Lietuvos moksle. Netiesioginæ átakà tam, be abejo, daro darbo vietos
iðsaugojimas akademijoje, praktiðkai, nepriklausomai nuo individualaus mokslinio darbo
rezultatø.
Neformalios mokslinës karjeros skatinimo
praktikos lygis turi bûti laikomas objektyviu
veiksniu moters profesinës karjeros kelyje. Kasdienë patirtis rodo, kad aukðtesnës akademinës pozicijos gavimui ir net jos profesinës veiklos ávertinimui moterims paprastai taikomi kur
kas grieþtesni reikalavimai negu vyrams. Ið moterø nelaukiama, kad jos sieks lyderio pozicijos, ir akademinë administracija paprastai nenagrinëja moters mokslininkës kandidatûros
tarp pirmøjø kandidatø laisvai akademinei pozicijai uþimti.
Paslëpta moterø diskriminacija, prieðinimas
pokyèiams ir uþtuðuotas neadekvaèiai þemas
moterø laimëjimø vertinimas sudaro gyvuojanèiø akademiniø nuostatø turiná. Visos lygios ir
demokratinës vertinimo bei atestacijos procedûros, deja, vyksta lyèiø santykiø nuostatø veikimo lauke. Ar tada reikia stebëtis, kad ðiuos
konkursus laimi vyrai? Ðvedës mokslininkës tyrë tarptautiniø mokslo premijø skyrimo tvarkà
bei psichologijà, jos sukûrë dokumentiná filmà.
Kad premijà gautø moteris, ji vidutiniðkai turi
pateikti dvigubai daugiau mokslo produkcijos
ir savo tarptautinës veiklos bei pripaþinimo árodymø negu vyras, bet ir tai dar nieko negarantuoja… . Taip neformali moters pristabdymo
ir vyrø skatinimo mokslinei karjerai praktika

je. Atitinkamai iðsituokusi moteris, nepriklausomai nuo turimø vaikø skaièiaus, pasilikusi buvusio sutuoktinio pavardæ, atitinka vienà ið
svarbiø tikros lietuvës moters ávaizdþiø vieðosios nuomonës akyse ir ðitaip daugeliu atvejø
kur kas lengviau iðvengia nemalonaus dalyko
(kai aplinkiniai svarsto asmeniná gyvenimà) negu niekada netekëjusi moteris.
Dirbanti moteris, darydama karjerà, nuolatos susiduria su vadinamuoju vaidmenø konfliktu, kuris gali bûti nagrinëjamas kaip dinaminis ðiuolaikiniø lyèiø santykiø aspektas. Pavyzdþiui, gydytoja gali bûti gerbiama kaip profesionali specialistë ir su ja bus elgiamasi atsiþvelgiant á jos pareigas. Taèiau ji yra normatyviniø vaizdiniø, susijusiø su veiklos bûdais, atitinkanèiais jos lytá, vertinimo objektas ir turi
árodinëti, kad ji yra “tikra” moteris nepaisant
iðorinio prieðtaravimo. Lyties poþymiu èia naudojamasi tam, kad galima bûtø galima suabejoti jos tinkamumu dalyvauti svarbiose profesionalios veiklos srityse, o jos profesionali veikla
pasitelkiama tam, kad bûtø galima suabejoti jos
tinkamumu vykdyti þmonos ir motinos pareigas (West ir Zimmerman 1991).
Taigi lyèiø santykiai tebëra kontroliuojami,
ir ðiuolaikinë moteris ateina á akademinæ bendruomenæ lydima ávairiausiø prietarø iðsilavinusios moters atþvilgiu. Profesinës karjeros pradþia, áskaitant ir doktorantûros studijas, sutampa su laiku, kai ið jaunos moters laukiama socialinio “moteriðkumo” statuso patvirtinimo.
Akivaizdu, kad tikro moteriðkumo siekimas ir
patvirtinimas paprastai nusakomas vyro ir vaikø turëjimo faktu. Taigi labai daþnai mokslinës
ir ðeiminës karjeros pradþia moters gyvenime
susipina. Moteris mokslininkë turi árodinëti,
kad atitinka tiek tikros moters, “tobulos þmonos”, sampratà, tiek ir mokslininkës/-o darbo
kriterijus. Kartu ji turi prieðintis, kad jos moteriðkumas ir profesiniai sugebëjimai nebûtø
nuvertinami, tad akivaizdu, kad “moteriðkumo” siekimas daþnai nugali profesinës karjeros siekimà.
Taigi profesiniø ambicijø ir sugebëjimø lygis turi bûti laikomas vienu ið pagrindiniø veiksniø moters karjeroje. Taèiau pirmojo profesiniø ambicijø ir sugebëjimø patvirtinimo, bûtent
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tina atsiþvelgti á tai, kad individø ir grupiø nelygybë yra pirminis socialinës struktûros rodiklis,
ir jos kaip sistemos egzistavimas ámanomas tik
todël, kad yra nelygybë. Taèiau bûtent nelygybës fakto pripaþinimas lemia ðiuolaikinës socialinës struktûros raidà bei pokyèius ir kartu skatina diskriminacijos metamorfozes.
Tai ar galima teigti, kad Lietuvoje, turinèioje teisinës lygybës tradicijà, siekianèià net XVI
a. (Lietuvos Statutai), moterys buvo lygiateisës pilietës su vyrais dar XX a., kai lygiø moterø ir vyrø teisiø principas buvo átrauktas ne tik
á visas Lietuvos konstitucijas, bet ir ásigalëjo
beveik visø pasaulio ðaliø ástatymuose? Akademinës moters situacijos istorinë-kultûrinë ir
statistinë analizë aiðkiai rodo, kad akademinæ
moterá, kaip ir bet kurios profesijos atstovæ,
galima dràsiai priskirti prie diskriminuojamos
maþumos vienos profesinës bendruomenës rëmuose. Taèiau moters diskriminacija nëra tik
Lietuvos akademines bendruomenës ypatybë,
tai yra kultûrinë tradicija organizuojant visuomeniná gyvenimà net esant visø pilieèiø lygiø
teisiø ir galimybiø ástatymui, ir ji bûdinga ne
tik Lietuvai. Pagal liberaliàjà politinës teorijos
tradicijà pilietybë apibûdinama trijø tipø teisiø
kategorijose; tai yra pilietinës, politinës ir socialinës teisës (Marshall 1964).
Pilietybës teisës uþtikrina valstybës pilieèiams bûtinà garantijø minimumà lygiateisiðkai
dalyvauti politiniame, socialiniame ir ekonominiame visuomenës gyvenime. Ðiuolaikinës socialinës pilietybës koncepcijoje moters diskursas átraukiamas tik paskutiniais deðimtmeèiais.
Pilietybës sàvokos analizë remiantis feministinës minties pozicijomis parodë, kad plaèiai paplitæs pilietybës supratimas – teisiø, pareigø,
socialinio kontrakto ir dalyvavimo visuomeninëje sferoje poþiûriu – visiðkai neapima moterø kaip pilieèiø, lygiaverèiø su vyrais. Valstybës subjektas, t. y. pilietybë suskirstyta pagal
þmogaus lytá (Paterman 1988), etninæ kilmæ ir
rasæ (Anthias and Yuval-Davis 1992). O tai rodo, kad ið tikrøjø moterys savo ðalyse neturi
visavertës socialinës pilietybës (Squires 2000).
Jau pats diskriminacijos fakto pripaþinimas
vieðojo diskurso arba tik individualios pasaulëþiûros lygmenyje parengia dirvà teigiamas po-

daro neigiamà átakà moterø norui siekti aukðtesnio mokslinio laipsnio, ir atitinkamai, akademinio vardo.
Moters mokslinë veikla gali bûti nagrinëjama kaip tam tikro tipo kova uþ pripaþinimà.
Visu pirma moteris turi nugalëti savyje lyèiø
santykiø stereotipus tikros moters prigimties
atþvilgiu. Antra, bûdama profesinës karjeros
kelyje, ji turi nugalëti ásitikinimà, kad moterys
yra geros iðkeltø uþduoèiø atlikëjos, bet nëra
kûrybingos, taip pat jos netinka ir lyderio pozicijoms uþimti.
Akademinës moters tapatumo studijos parodë, kad Lietuvos mokslininkës yra labai tradicinës. Savo prezentacijoje jos daþniau identifikuoja save su ðeimos struktûra negu jø kolegës ið Vakarø ir net Centrinës ar Rytø Europos. Jø poþiûris á save, pabrëþtas moteriðkumas, ryðki priklausomybë nuo vyrø kolegø nuomonës ir pan. leidþia teigti, kad greièiausiai dauguma Lietuvos mokslininkiø lieka savo “lyties”
vergëmis. Kartu Vakarø mokslininkø vyrø akimis Lietuvos mokslininkës yra adekvaèios vyrø mokslininkø varþovës “darvinistinëje” kovoje uþ bûvá (Þvinklienë 2003).
Vadinasi, moterø antiprezentacijà Lietuvos
mokslo valdymo struktûrose lemia ne tiek þemas moterø mokslininkiø ambicijø lygis, kiek
moters mokslininkës diskriminacijos praktika.

Moters pilietybë ir diskriminacijos
suvokimas akademijoje
Lietuvos politikai mëgsta pasigirti moterø
ir vyrø lygybës idëja Lietuvos kultûroje ir daþnai nemato arba nenori matyti prieðtaravimø
tarp moterø ir vyrø lygiø teisiø dalyvauti valstybinio valdymo struktûrose ir tradiciðkai konservatyviø poþiûriø á moters vietà socialinëje
visuomenës struktûroje.
Socialinë struktûra suprantama kaip santykiø sistema, organizuojanti visuomenæ á vienà visumà, á tai, kas iðlaiko visuomenæ kartu. Kita
vertus, socialinë struktûra – tai hierarchijos tvarka organizuotø statusø, grupiø, sluoksniø arba
klasiø visuma. Tai rodo, kad ðie socialinës visumos elementai nëra lygûs galimybës naudotis socialinës sistemos turimais iðtekliais atþvilgiu. Bû-

64

Socialinë stratifikacija

Sociologija. Mintis ir veiksmas 2003/1, ISSN 1392-3358

kyèiams moters lygiø galimybiø link, ar bûtø
tai vieðoji, ar privaèioji gyvenimo sfera. Diskriminacijos suvokimas priklauso nuo socialinio konteksto, kuriame vyksta individo profesinis ir privatus gyvenimas; tai rodo, kad jis labai priklauso nuo asmeninës patirties.
Tyrimas rodo, kad doktorantûros lygyje moteris paprastai dar nesuvokia sëlinanèios profesinës diskriminacijos, nors neretai jauèia ir
iðgyvena tam tikrà diskomfortà, matydama santykinai lengvesni kolegø doktorantø kelià. Taèiau ji dar tiki ir siekia savo perspektyvos, o
savo profesinius sunkumus sieja greièiau su dabartine situacija, tiek bendrai su Lietuvos mokslo situacija, tiek ir su jaunø mokslininkø situacija atskirai, negu su bendra moters diskriminacijos praktika.

risi pavadinti mokslinës karjeros “aukso amþiumi”. Bendri doktorantûros studijø reikalavimai ið esmës nesukuria dirvos lyèiø santykiø
diskriminacijai. Lyèiø santykiø diskriminacijos
veiksnys galëjo daryti poveiká tik stojant á doktorantûrà. Ið doktorantës/-o reikalaujama laiku iðlaikyti egzaminus, laiku pateikti mokslinio darbo ataskaitas, dalyvauti jaunøjø mokslininkø konferencijose ir pan. Taigi ne tik doktorantai, bet ir doktorantës doktorantûros studijas paprastai iðgyvena kaip asmeniniø laimëjimø ir pripaþinimo stadijà. Tuo labiau, kad doktoranto statusas numato ekonominæ lygybæ siekiant mokslinio laipsnio.
„Tiek vaikinai, tiek merginos doktorantës gauna vienodà stipendijà ir vienodai, jeigu nori, randa grantø
ir panaðiai. Galbût toje senesnëje akademinëje aplinkoje yra daugiau tokiø stereotipø, kad vyras yra vyras
ir panaðiai. Tarp jaunø mokslininkø doktorantø lygmenyje gana geranoriðka aplinka. Jeigu ten vienas
kito nemëgsta, tai ne dël to, kad yra moteris ar vyras,
o tiesiog nemëgsta“ (vyr., 29 m., filos. m. doktorantas, Lietuva).

“Lietuvoje labai sunku, bûtent jauniems þmonëms,
nes dalykiðkumo yra maþai... daugiau kaþkokiø psichologiniø intrigø, „atsigrojimo“ ant jaunesniø þmoniø.” (mot., 29 m., soc. m. doktorantë, Lietuva).*

Greièiausiai jaunosios mokslininkø kartos
problemos yra bendros visoms po-socialistinëms ðalims, iðgyvenanèioms ekonominæ recesijà, apëmusià Rytø ir Centrinæ Europa po pokyèiø. Taèiau, ko gero, jas gali suvokti tik tos
vidutinës kartos mokslininkai, kurie aktyviai
dalyvauja tarptautiniame moksliniame gyvenime ir palaiko “senosios” akademijos tradicijas,
pan. jaunesniosios mokslininkø kartos ugdymas, todël sunkiai iðgyvena tam tikrà stagnacijà, apëmusià “vietines” akademijas.

Taigi lyèiø santykiø diskriminacija akademijoje doktorantûros lygmenyje nëra reflektuojama tarp doktorantø. Kartu doktorantai pripaþásta, kad Lietuvoje moterys yra iðnaudojamos ir tam tikra moterø diskriminacija akademijoje egzistuoja. Taèiau jeigu vyrai tai suvokia kaip kaþkokià mitologinæ diskriminacijà, bûdingà tarybiniams laikams ir palikusià savo pëdsakus galbût vyresniosios mokslininkø kartos
màstyme, tai moterys, pripaþásta ir bendrà moterø diskriminacijà, ir jos transformacijas visuomenëje.

“Pagrindinës problemos, su kuriomis susiduria dabartinë jaunoji mokslininkø karta, yra tai, kad nëra
to, kà mes vadiname kritiðkai nusiteikusio intelektualo ir akademiko role visuomenëje, tai, kas bûdinga,
tarkim, Vakarø ðalims. Jø (t. y. jaunø þmoniø) tiesiog
neásileidþia á akademijà, jø neásileidþia á universitetus,
jø neásileidþia á kitas aukðtàsias mokyklas – tai ir yra
pagrindinë problema... Kritinio individualisto, beproèio individualisto, metanèio iððûká – pas mus tokiø
nëra.” (mot., 45 m., filologë, dr., be pilietybës, gyvenanti Latvijoje).

„Moterys diskriminuojamos ir ekonomiðkai, ir kultûriðkai. Ta kultûrinë diskriminacija buvo ir tarybiniais
laikais tokia pati, tik galbût skirtingos buvo jos formos, pvz., niekas negalëjo spausdinti laikraðtyje nuogos moters nuotraukos ar dëti reklamos su baisiai
seksualia moterimi ir pan., bet tie visi ávaizdþiai apie
tai, kad moteris turi daryti tai ir tai, jie egzistavo.”
(mot., 29 m., soc. m. doktorantë, Lietuva).

Statistinis moterø ir vyrø pasiskirstymas
doktorantûroje yra tolygus. Tad ðá laikotarpá no-

Kartu susidaro áspûdis, kad jaunos mokslininkës neskiria didelës svarbos moterø diskri-

* Informanèiø ir informantø kalba netaisyta (red. past.).
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Taigi mûsø mokslininkës, ir ne tik jaunimas,
bendradarbiaudamos su Vakarø mokslinëmis
institucijomis, gali iðvengti tradicinës mûsø
kraðtams lyèiø santykiø diskriminacijos, taèiau
susidurti su etnonacionaline diskriminacija.Vidutinës kartos mokslininkai paprastai nemato
nei ðiandieninës moterø diskriminacijos, nei pagrindo jai atsirasti. Taèiau pripaþástama, kad
tam tikri stereotipai moters atþvilgiu egzistuoja, bet kaip socialinis reiðkinys moterø diskriminacija daþniausiai nukeliama á praeitá.

minacijai akademijoje – tai suvokiama kaip
áprasta kultûros norma, kuri kol kas lyg ir nedaro esminës átakos asmeniniam profesiniam
gyvenimui.
“Moterø diskriminacija akademijoje egzistuoja, bet ji
yra savito pobûdþio, á vadovaujamà darbà daþniausiai
bus paskiriamas vyras, o ðiaip yra darbo laisvë, kà nori raðyk, kur nori spausdink, ir spausdina, kur nori,
vaþiuok – ir vaþiuoji…” (mot., 32 m., soc. m. doktorantë, Lietuva).

Ðiuolaikiniø doktorantø karta turi daugiau
judëjimo laisvës palyginti su tuo, kà vidutinës
ar vyresniosios kartos mokslininkai turëjo jaunystëje, kai jø mokslinis mobilumas, ypaè á uþsiená, priklausë nuo vietiniø partiniø organizacijø ir moksliniø tarybø leidþiamø nutarimø.
Ðiuo metu dalyvavimas ávairiuose tarptautiniuose moksliniuose renginiuose labiausiai priklauso tik nuo asmeniniø pastangø susirasti informacijos ir pateikti konkurencingà aplikacijà
grantui gauti.
Teoriðkai jaunëji mokslininkai turi daugiau
galimybiø tiesiogiai ásijungti á tarptautinæ mokslinæ bendruomenæ negu ðiuometiniai vidutinës
ar vyresniosios kartos mokslininkai. Jaunøjø
mokslininkø parengimas plaèiai finansuojamas,
tuo tarpu pirminis susiþavëjimas nepaþástamais
mokslininkais ið Rytø ir Centrinës Europos iðblëso. Ðiuo metu manoma, kad ðiø ðaliø mokslininkai jau gali patys finansuoti savo dalyvavimà tarptautiniuose moksliniø þiniø mainø renginiuose. Taigi vidutinës ir vyresniosios kartos
mokslininkø moksliná mobilumà riboja ne tiek
uþsienio kalbø mokëjimas arba mokslinës produkcijos adekvatumas tarptautiniams reikalavimams, kiek jø ekonominis pajëgumas.
Taigi dabartiniai jaunieji mokslininkai statuso diskriminacijà, kuri paprastai bûna tiesiogiai susijusi su amþiumi, akademijoje gali kompensuoti didesniu moksliniu mobilumu. Taèiau
yra didelë tikimybë, kad vieno tipo diskriminacijà pakeis kito tipo diskriminacija.

„Vyro ir moters lygybë yra daugiau moralinë, tai etikos problema, bent jau mûsø visuomenëje. Lietuvoje
nëra pagrindo atsirasti, egzistuoti nelygybei, èia priklauso nuo þmoniø, nuo poþiûrio á gyvenimà, nuo
savybiø... Lietuvoje moteris diskriminacijos gali iðvengti, tai personalinë problema, nes jeigu moteris, bet
kuris þmogus pajunta, kad yra engiamas, ujamas, jis
turi galimybæ tas problemas spræsti, nutraukti tuos
santykius; darbà susirasti galima, galimybæ ágyti iðsilavinimà ji turëjo ir pan. Að manau, kad bet kuris þmogus yra diskriminuojamas tiek, kiek jis pats leidþiasi
diskriminuojamas.“(vyr., 35 m., technologijos m. dr.,
Lietuva).

Apskritai vidutinës kartos vyrø nuomonë
apie moterø diskriminacijà apsiriboja moters
personalija, jos klaidingu suvokimu ar padidintu
jautrumu gyvenimo realijoms.
“Nemanau, kad vyrams teikiama kokia nors pirmenybë akademijoje, taèiau kai kurios moteris skundþiasi,
kad jø nevertina, bet tai priklauso nuo paèiø moterø
charakteristikø”.( 45 m., filosofas, dr., Lietuva)

Tarp akademiniø vyrø nuomoniø yra net tokiø, kad apskritai moterø ir vyrø lygybës klausimo iðkëlimas ir átraukimas á politinæ ðaliø darbotvarkæ vertintinas labai neigiamai. Tokia nuomonë tikriausiai susiklosèiusi dël socialistinio
“moters klausymo” ideologijos praktikos, kuri
vis dëlto sukûrë tam tikras sàlygas profesiniam
moters gebëjimui konkuruoti su vyrais, o tai,
ko gero, daþnai sukelia prieðtaravimà su asmeniniu konservatyviu poþiûriu á moters aktyvumà vieðojoje sferoje.

“Ten diskriminuojama dël tautybës, dël to, kad að esu
ið Rytø Europos, tai su manimi galima ir nesiskaityti.
Tai ypaè pasireiðkia vasaros mokyklose ir ypaè tada,
kai jos vyksta ne Rytø Europos ðalyse” (mot., 32 m.,
soc. m. doktorantë, Lietuva).

“Tai, kad kai kurios moterys gauna maþesnius atlyginimus arba uþima þemesnius administracinius postus, dar neárodo, jog moterys yra diskriminuojamos.
Að, pavyzdþiui, þinau pakankamai savo amþiaus mo-
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Vienintelë ðio reiðkinio refleksija dar kartà
patvirtino, kad tradiciniai stereotipai moters ir
vyro santykiø atþvilgiu yra giliai ásitvirtinæ vieðajame diskurse, o tai, savo ruoþtu, apsunkina
ir paèios diskriminacijos suvokimà, ir jos kriterijø iðskyrimà.

terø ir Rytuose, ir Vakaruose, kurios uþdirba daugiau
ir uþima aukðtesnius postus negu að. Tai greièiau ‘socialinio ir politinio kapitalo’ tema, o ne lyèiø santykiø
dalykëliai.” (vyr., 37 m., soc. m. dr., Rusija).

Taigi galima teigti, kad akademiniai vyrai paprastai nereflektuoja moters diskriminacijos atvejø akademijoje, nors pripaþásta, kad tam tikri stereotipai moters atþvilgiu, tarp jø ir dël profesinës veiklos, visuomenëje egzistuoja. Refleksijos á moterø diskriminacijos reiðkiná stoka yra
susijusi su moterø ir vyrø lygybës diskursu, kuris
turi átakos atvirosios diskriminacijos atvejø maþinimui arba net paðalinimui. Kita vertu, lyèiø
santykiø aspektas praktiðkai neturi neigiamos
átakos karjerai, kurià daro akademinis vyras,
net atvirkðèiai, nes vieðojoje sferoje egzistuoja
pirmenybës vyrui teikimo diskursas. Atitinkamai net moters diskriminacijos visuomenëje pripaþinimas paprastai neperkeliamas á savo profesinæ grupæ. Moters diskriminacijos akademijoje pripaþinimas nusako savo lyèiø santykiø
privilegijos kopti karjeros laiptas pripaþinimà,
o tai tiesiogiai sukelia prieðtaravimà tarp moterø ir vyrø lygiø teisiø diskurso ir asmeniniø
statusiniø laimëjimø pagristumo.
Vidurinës mokslininkiø kartos profesinis patyrimas leidþia atvirai kalbëti apie akademijoje
egzistuojanèià moterø diskriminacijà. Beveik
kiekviena ið apklaustøjø moterø buvo susidûrusi su seksizmu akademijoje.

“Að negaliu teigti, kad moterys yra atvirai diskriminuojamos, taèiau jos vertæ visada bandoma sumaþinti, tai daro net paèios moterys jau uþëmusios aukðtesnes pareigas.” (42 m., humanitarë, pedagogë, Lietuva)

arba

“Að jau per daug þinau statistikos, kad apie tai kalbëèiau. Ir tie patys darbo uþmokesèiai, ir tos paèios galimybës kopti karjeros laiptais, ir tas pats pripaþinimas, ir tas pats elementariausias dalykas – pasakyti
jai „aèiû” uþ atliktà darbà ir t. t. ir t. t.” (43 m., sociologë, dr., Lietuva).

Diskriminacijos diskurse pastebimi moterø
ir vyrø atsakymuose pasikartojantys nuolatos
pagrindiniai du elementai, susijæ tarpusavyje.
Tai – subjektyvûs moters vertinimo rodikliai,
kurie atitinkamai daro átakà objektyviam vertinimo lygiui; tai yra jos pozicija profesinëje
struktûroje. Taèiau visuose vidutinës kartos
mokslininkiø atsakymuose moters lytis perteikiama kaip diskriminuojantis veiksnys.
„Moterø diskriminacija akademijoje yra: vyrai mieliau priimami á darbà, jiems mieliau suteikiami aukðtesni vardai“ (mot., 40 m., filos. m. dr., Lietuva).

„Bent jau mûsø vyrai, jie vis tiek turi tas senas tradicijas ir akademines moteris turbût sunkiai ‘virðkina’.
(43 m., sociologë, dr., Lietuva).

Viena vertus, vidutinës kartos akademinës
moterys, paprastai jau turinèios asmeniná patyrimà, susijusá su moters profesinæ karjerà skatinanèiais ir stabdanèiais veiksniais, kita vertus, ágijusios profesionalios refleksijos á socialinius reiðkinius ágûdþiø, daþnai suvokia moterø ir vyrø lygiø teisiø diskurso átakà socialinës
realybës ávertinimui.

arba

“Ið viso labai neigiamai þiûrima á moterø laimëjimus,
yra net nuostata, kad moterys neraðo paèios, að nesenai suþinojau, kad uþ mane viskà raðo mano vyras.”
(mot., 40 m., filos. m. dr., Lietuva).

Taèiau apie vyrø priekabiavimà iðdráso prabilti tik viena ið jø.

“Norint suprasti, kad egzistuoja moterø diskriminacija, reikia dar dviejø trijø kartø ir tik tada kas nors
pasikeis teigiama linkme moters atþvilgiu.” (42 m.,
dr., sociologë/ politologë, Rusija/Vokietija).

„Vyrai daþnai priekabiauja, taèiau tai ir jiems, ir kai
kurioms moterims atrodo normalu. Moteriðkumo pageidautina turëti kuo maþiau, nes priekabiaujama,
nors vyrai ir nesuvokia, kad priekabiauja, jiems tai
atrodo geros elgsenos norma, pvz., apkabina, pasako
koká neðvankø komplimentà“. (mot., 40 m., filos. m.
dr., Lietuva).

Kita vertus, ðiuo metu galbût svarbus ne
pats moterø diskriminacijos fakto pripaþinimas, kuris tam tikra prasme jau tapo vieðojo
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diskurso dalis, bent akademinës bendruomenës rëmuose, bet sugebëjimas já pritaikyti
praktikoje. Atrodo, kad vadinamieji feministiniai argumentai, kuriais moterø diskriminacijos faktai nustatomi ir ðalinami, dar nepasiekë Lietuvos akademinës bendruomenës, taèiau Vakaruose, bent Ðveicarijoje, jie jau nebefunkcionuoja, ir moterys, saugodamos savo karjerà, taip pat jau vengia vieðai kalbëti
apie tai.

“Tikriausiai, kad moterys, „rytietës” yra labiau pasitikinèios savimi negu „vakarietës”. Savæs kaip moters
prezentacijoje moterø vertybës neatrodo man tokios
centrinës kaip Vakarø ðaliø moterims. Jos geriau pasiprieðina vyrams negu Vakarø moterys. Tam tikrà subordinacijà vyrui að matau daugiau Vakaruose negu
Rytuose.” (41 m., prof., antropologë, USA)

Taigi iðorinë moters diskriminacijos refleksija, t. y. ið akademiniø vyrø arba uþsienieèiø
pozicijø, sumaþina moters diskriminacijos màsto suvokimà ðiandieninei Centrinës ir Rytø Europos, taip pat ir Lietuvos, visuomenëje bei akademijoje. Tuo tarpu vidinë refleksija, t. y. ið akademiniø moterø pozicijø, paprastai pripaþásta
ávairiø lygiø moters diskriminacijos praktikos
kasdienybæ tiek visuomenëje, tiek akademijoje.
Tad svarbiausia “paguodþianti” iðvada, kurià galima padaryti ið interviu analizës, yra tai,
kad visos mokslininkës nëra visavertës nei savo profesinës bendruomenës, nei savo ðaliø pilietës. Taèiau, ko gero, Lietuvos mokslininkës,
kaip ir visos Centrinës ir Rytø Europos mokslininkës, yra daugiateisiðkesnës pilietës negu jø
kolegës ið Vakarø.

„Geriausias pavyzdys – mes turëjome iðrinkti profesoriø. Èia buvo atitinkamo lygio bendradarbis, vyras. Jis sistemingai nematë moterø darbo, nevertino
jo, jeigu ne blogiau. Jeigu að bûèiau árodinëjusi kitiems vyrams bendradarbiams, kad mes negalime iðrinkti to vyro todël, kad jis yra mizoginistas, niekas
manimi nebûtø patikëjæs, kiekvienas sakytø: tu èia
su savo feministine analize. Ir að tariau sau: gerai,
imamës bendrøjø argumentø. Tai þmogus, kuris naudojasi kitø atliktais parengtais ir nematomais darbais. Ir kiekvienas sutinka, nëra daugiau diskusijø,
priimta, ir reikalas uþbaigiamas. Taip, tai yra mano
patirtis. Jeigu að sakau, ach... todël, kad moteris... að
turiu sakyti, todël kad bendrai. O tai taip pat yra ir
diskriminacijos politika.” (42 m., fil. dr., sociologë,
Ðveicarija).

Praturtinti vaizdiná apie savo profesinës bendruomenës gyvenimà visada padeda þvilgsnis
ið ðalies. Tai – kolegø, kuriø socializacija vyko
ir vyksta kitame socialiniame kontekste, nuomonë. Vakarø mokslininkai, kalbëdami apie
moterø diskriminacijà Centrinës ir Rytø Europos akademijoje, akcentà nuo moterø ir vyrø lygiø teisiø paþeidimø perkelia á dideles moterø galimybes ðiose ðalyse ir sieja tai su socializmo laikotarpiu.

Iðvados
Remiantis nelabai gausiais Europos moterø istorijos darbais galima spræsti, kad moters istorija
yra permanentinë kova, kurià sukelia moters iðstûmimas ið vadinamosios vieðosios sferos á privaèià. Kita vertus, paèios moterys, nors jø visada
yra maþuma, nuolatos verþiasi kaip tik prieðinga
linkme: ið privaèiosios sferos á vieðàjà. Pagrindinis jø árankis ðioje kovoje – iðsilavinimas.
Nuo Antikos laikø bûtino ir galimo moters
iðsilavinimo bei saviraiðkos ribos gerokai paplatëjo. Atitinkamai mizoginija ágavo kur kas
subtilesnes formas ir apraiðkas. Ðiuo metu ji
nusakoma neformalia moters diskriminacijos
praktika apskritai ir moters antireprezentacija
valdymo struktûrose konkreèiai.
Lietuvos, kaip ir Centrinës ir Rytø Europos ðaliø visuomenës tradicionalizmui, bûdinga tai, kad apskritai trûksta supratimo apie moteris kaip subordinuotas vyrui ar kaip antros
rûðies pilietes. Ið esmës dël to galima kaltinti ir

“Man susidaro áspûdis, kad tam tikra prasme socializmas davë þymiai daugiau galimybiø Rytø Europos,
bent Bulgarijos, moterims, negu jø turëjo moterys
Vakaruose. Ar jos lygios su vyrais, ar ne tokios galingos, nes jø nëra daug pagrindinëse pozicijose? Taèiau atsiþvelgdamas á savo ðveicariðkà patirtá, manau,
kad þymiai daugiau moterø pagrindinëse pozicijose
yra Rytuose negu Vakaruose“. ( vyr. 56 m., prof., etnologas, Italija)

Tokiai vyrø nuomonei ið esmës pritaria ir
moterys, kartu pabrëþdamos ir kokybinius
mokslininkiø ávertinimus.
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ar profesinio statuso vieðajame diskurse, yra
apibrëþtas tarnaitës arba, ðiuolaikiðkai kalbant,
pavaldinës vaidmuo.
Mokslas iki ðiol yra asocijuojamas su vyriðkuoju pradu, taèiau mokslo raidai reikia
daug pagalbininkø, todël ir á moteris moksle
buvo ir yra daþniau þiûrima kaip á gerai parengtà pagalbiná aptarnaujantá personalà, o ne
á kaip visavertá kûrëjà. Taip buvo ir yra tæsiama moters profesinës vertës sumaþinimo
praktika, o tai daro átakà tam, kaip moteris
vertina save; tai apsiliepia ir jos karjeros ambicijø lygiui. Taigi daþniausiai akademinë moteris tebeturi bûti lyèiø santykiø stereotipø auka ir vergë.
Dël neformalios diskriminacijos ne iki galo
iðnaudojamas kûrybinis akademinës moters potencialas. Tokia neracionalaus ekonominiø investicijø naudojimo intelektiniam kapitalui ugdyti situacija galëjo tenkinti Lietuvà tarybiniais
laikais, kai ið esmës ji nebuvo atsakinga uþ savo ekonomines iðlaidas. Taèiau ar nepriklausoma Lietuva, þengianti demokratizacijos link, turi ekonominiø iðtekliø, nekalbant apie doroviná diskriminacijos aspektà, ðios tradicijos tæstinumui iðlaikyti?

tradicinæ patriarchalinæ kultûrà, ir socializmo
laikotarpá, dël kurio moterø lygiateisiðkumas
buvo oficiali valstybinë ideologija. Tuo tarpu
praktikoje moters ir vyro lygios galimybës daþnai buvo ribojamos prisidengiant tradicine kultûra, t. y. tariamai prigimtiniø moters ir vyro
teisiø bei pareigø skirtumu.
Ðiuo metu keletas moterø, uþimanèiø aukðtas pareigas valstybinëse ir komercinëse institucijose visose Centrinës ir Rytø Europos ðalyse yra sektina iðimtis ið bendrosios moters diskriminacijos praktikos liberalizmo sàlygomis.
Net priimtas Lietuvoje (kol kas vienintelëje ið
visø Centrinës ir Rytø Europos ðaliø) vyrø ir
moterø lygiø teisiø ir galimybiø ástatymas daþniausiai yra tik deklaratyvus dokumentas. Taèiau jo atsiradimà, neminant svarbiausios prieþasties – Lietuvos siekimo ástoti á Europos Sàjungà, reikia vertinti kaip teigiamà poslinká moterø ir vyrø lygiateisiðkumo principo ágyvendinimo link.
Ðiuolaikinës mokslininkës padëtis visuomenëje tam tikra prasme yra intelektualios krikðèioniðkosios tradicijos suformuoto poþiûrio á
moterá, ir ið dalies á iðsilavinusià moterá, tàsa.
Moteriai, nepriklausomai nuo jos ðeiminio ir/
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Summary
Despite the trend towards the so-called feminization of
definite disciplines, mostly in humanities and social sciences that has a long historical tradition, science is after all a
highly masculine activity also, with still visible divisions between masters and servants from a gender perspective. The
leadership in academy remains in the frame of the “old
boys network”, and the most academic women remain slaves of gender that precludes them from leadership in academy as well. Slaves of gender means that women prefer/
are compelled to follow traditional gender patterns that
prescribe them main duties in the private sphere.
Solution of socialistic “Women’s question”, that is implementation of the principle of equality between women and men does not achievement of the last generation. The equal rights of individual choice to vote, education, profession, etc. are executed by several generations
of Lithuanians, and hence, became an inherent part of
the public discourse. That is why the fact of informal
women’s discrimination is often perceived as a norm of
existing culture or at least non- actual social issues.
A short English version of women’s status in science of
Lithuania from a historical-cultural perspective is presented in the article of Alina Zvinkliene “Representation Without Power: Academic Women in Lithuania”, in
Ch.Giordano, A.Zvinkliene, D. Henseler D. (eds.), The
Baltic States: Looking at Small Societies on Europe’s Margin, University Press Fribourg Switzerland, 2003, and it’s
electronic version in the online journal Kleja on website
of Vilnius University Gender Studies Center http://
www.moterys.lt, Kleja no.4.

Woman’s Way to Academia: Past and Present
The main idea of the article to show that the practice of
legal “equal rights” even enlarged by concept of “equal
opportunities” entails more dissembled and sophisticated forms of women’s discrimination, and therefore gender has remained under the control of public discourse.
In spite of society’s democratisation, the development of
gender ideology remained in the frame of Chistian structure: a woman is a servant of a man. Women on the top of
social hierarchy, regardless of positive changes towards
women’s representation here, were, and are rather an
exception than a rule. Sociological analysis of this social
phenomenon is based on case study of women in science
in Lithuania from a historical-cultural perspective and
recent qualitative research data on academic women. Academic women indicate women who are teaching and/or
pursuing scientific research in universities and/or scientific research institutions.
Social history may be regarded as a permanent struggle
between woman’s exclusion from the so-called public sphere by pushing her towards a private sphere on the one
hand, and woman’s strife for inclusion in the public sphere
on another hand. The main instrument of this struggle is
access to education. Social factors influencing the number of women in science are the public attitudes concerning the standard of sufficient education for a woman,
and how science - its branches, its specialization, namely
research and/or teaching - is associated with a female
carrier.
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