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Surinkti

Zarasu,
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biidina visus respublikos gyventojy socialinius sluoksn
buiti ir kultira, ij klautojy
1976 m. Elektrénuose, tiriant Lietuvos VRE darbuo
atsaké 276 darbininkai ir inzisimus apie kalby mokéjima ir yartojima namuose
inkai ir tarnautojai, gamyknerijos darbuotojai. Vilniaus ir Kauno pramonés darbin

1978 metais. Gauta
ly inZinerijos darbuotojai anketiniu bidu buvo apklausti 1977a kalba, kalbu
gimtaj
atsakymy i§ 500 jvairiy tautybiy zmoniy (Klausimai — apie
mokéjima,

ju

vartojima

Kiek pla¢iau kalbos

Kauno

darbe

ir namuose).

reikalai paliesti

1981—1982

m., apklausiant

Vilniaus ir

ir kity kalby mokéjinegamybiniy tarnautojy Seimas. Domeétasi gimtosios

pat apie kalby vartomu, teirautasi, kas labiausiai padéjo ismokti kita kalba, taip
kalbine orientacija,
jima namuose ir jvairiose visuomeninio gyvenimo sferose, apie
apklausta 336
tyrima
§i
ieSkant informacijos per radija, televizija, spaudoje. Per
Vilniaus ir 312 Kauno

1982 m. TSRS

MA

jvairiy tautybiy kultiros ir Svietimo darbuotoju.

N.

Miklucho-Maklajaus

Istorijos instituto etnografais apklausé

institutas kartu su LTSR

MA

1316 ivairiy profesiju, amiZiaus ir i8simoks-

Svendioniy, Sakiu
linimo kaimo gyventojy Jonavos, TelSiy, Vilkaviskio, Varénos,
s kaip ir apklauir Tauragés rajonuose. Anketos klausimai apie kalba buvo panagi
klausimy (kuria
siant Vilniaus ir Kauno gyventojus. Be to, buvo jtraukta ir kitokiy
kalba kalbate per susirinkimus ir t. t.).
TSRS tauElektrénuose didelé dalis apklaustyjy nenurodé, kaip jie moka antraja
ai rusy kalba
ty kalba, todél kalbeti apie tai galima tik labai apibendrintai. Lietuvi
y kalba.
lietuvi
ojai
gyvent
mokéjo Zymiai geriau negu kity tautybiu respublikos
mokany,
IS lietuviy rusy kalba gerai ar blogai mokan¢iy buvo 95,9 %, 0 kity tautybi
ti dauguGiu lietuviy kalba — 70 %. Gerai antroji kalba mokéeta dél to, kad absoliu
nio amjaunes
ir
io
vidutin
ma apklausos metu ia gyvenusiy VRE darbuotojy buvo
i —
nemaza
Ziaus, aukStos kvalifikacijos, daugiausia su viduriniu ir specialiuoju,
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ir su aukStuoju i8silavinimu (taigi, antrosios kalbos mokesi ne vien darbe, gyvenamojoje aplinkoje, bet ir mokykloje). Be to, dauguma nevietiniy tautybiy gyventoJu i Elektrénus buvo atvyke i§ kity Lietuvos miesty ir rajony. Jie jau tia atvykdami turéjo tam tikry kalbos jgidZiy. Tarp lietuviy buvo didesnis procentas laikra’Cius ir knygas skaitantiy dviem kalbomis.
Kalbos mokéjimo lygiui i§ visy veiksniy svarbiausias buvo amZius. Lietuviai ir
kity tautybiy asmenys, blogiausiai mokantys antrajq kalba arba jos nemokantys,
buvo pagyvene Zmonés. Tuo tarpu iSsilavinimas Siuo atveju kalbos mokéjimui
pastebimos jtakos neturéjo. Net ir vientautése Seimose skaityti laikrai8tiai, o atskirais atvejais, kaip nurodé apklaustieji, ir kalbéta namuose

dviem (lietuviy—lenky,

lietuviy—rusy) kalbomis. Tarp lenky tautybés asmeny bei tarp dalies lietuviy ai3kiai isigali lietuviy—lenky—rusy trikalbiSkumas. Absoliuti dauguma mokanéiy
lenkiSkai asmeny buvo kile i8 Traky ir Kai8iadoriy rajony valstieciu (lenku kalba
anks¢iau ten buvo labai paplitusi).
Vilniaus ir Kauno pramonés darbuotojy apklausa parodé, kad gimtoji kalba
ne visada sutampa su apklaustyjy asmeny tautybe. Lietuviy kalba savo gimtaja

cia nurodé

97,5 %

lietuviu, rusy kalba — 94,6 %

rusy, 0 lenky

lenky. Kaip matome, daZniausiai gimtoji kalba atitinka

muose,

maZiausiai

— lenky,

kuriy

palyginti

nemazZa

tautybe

dalis

kalba — 83,3 %

lietuviy atsaky-

(9,8 %) savo

gimtaja

kalba laiké rusy kalba, ir Zymiai mazesné (1,6 %)! — lietuviy kalba. Be to, 1,1 %
lietuviy nurodé savo gimtaja kalba esant rusy. 0,3 % — lenky kalba; 3 % rusy

gimtaja

laiké

lietuviy

kalba,

0,7%

— lenku.

Didziyjy respublikos miesty pramonés darbuotojai gana gerai moka antraja
TSRS tauty kalba. Ta¢iau masiné dvikalbysté yra tik tarp lietuviy. Antrosios kalbos mokéjimu jie labai pralenké visy tautybiy gyventojus. Jei rusy kalba gerai moka Vilniuje nurodé 86,2 %, Kaune — 52,2 % lietuviy, tai lietuviy kalbg gerai mokéjo atitinkamai tik 39,4 % ir 42,1 % rusy. Vilniaus lenkai Xiuo poziiiriu pasizy-

méjo tuo, kad labai didelé jy dalis (98 %) nurodé

gerai moka

rusy, gerai mokan¢iy

Kaune.

rusy kalba, tatiau

lietuviy kalba iS jy gerai mokéjo tik 40 %.
Lietuviy, gerai mokandiy rusy kalba, Zymiai daugiau yra Vilniuje, tuo tarpu
lietuviy kalba, kiek daugiau

Bene labiausiai etninés

aplinkos poveikj gyventojai patiria per darbo kolektyvus ir etniskai miSrias Seimas,
nes rySys tarp Siy reiSkiniy ir antrosios kalbos mokéjimo yra labai glaudus. Antai

Kauno

pramonés

jmonése,

kuriose dirbo apklaustieji, su retomis

iSimtimis darbe

lietuviy kalba vartojo ne tik lietuviai, bet ir rusai. Tuo tarpu Vilniaus gamyklose
daug dazniau vartojama rusy kalba. I8 visy Gia apklausty lietuviy darbe daZniausiai
kalbéjo lietuviskai

lenkai — 10%

47%,

ir 90%.

rusiskai

— 53%,

rusai

— atitinkamai

4,3 %

ir 95,7 %,

Visy tautybiy gyventojams misri santuoka turi labai didele reik$me iSmokstant antraja kalba. PavyzdZiui, Vilniuje tarp sudariusiy miSrias Seimas antroji kalba
mokama 2—3 kartus daugiau negu susituokusiy su savo tautybés asmenimis. Apskritai pramonés darbuotojuy aplinkoje abi plagiausiai vartojamos (lietuviy ir
rusu)
1 Cia ir toliau trakstamas (iki 100) procenty kiekis rodo, kiek asmeny j klausima_n
eatsaké.
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kalbos turi tvirtas pozicijas ne vien tarp lietuviy ir rusy. Jomis daZnai kalba namuose
ir kitatauCiai, taip pat ir nesusituoke su lietuviais ir rusais. PavyzdZiui, Vilniuje ir
Kaune i8 visy apklausty Seimy lietuviy Seimos sudaré 51,3 %, o tik lietuviy kalba
namuose vartojo 58,4 % visy apklausty Seimy. Rusy Seimos sudaré 14,1 %, o vien
tik rusiSkai Seimoje kalbéjo 23,8 % visy apklausty Seimy. Tuo tarpu lenky kalbos
reikSmé Zymiai mazZesné. Antai tik 58 % lenkisky Seimy buvo kalbama vien lenkiskai.
ISsamiau buvo tirta Vilniaus ir Kauno negamybiniy tarnautojy kalba. Anketinés

apklausos duomenys parodé, kad inteligenty nuostatos Sioje srityje yra panasios j
darbininky, nors kartu turi tam tikry savitumy.

Nustatyta, jog inteligenty gimtoji

kalba sutampa su tautybe dar daZniau negu pramonés darbininky.

Antai Vilniuje

savo tautybés kalba gimtaja laiké 98,6 % lietuviy, 97 %, rusu, 98 % lenku, Kaune

—

atitinkamai 99,5 %, 97,6 % ir 85,8 %. Zymiai daugiau tautybés ir gimtosios kalbos
nesutapimy pasitaiko tarp Vilniaus ir Kauno etniniy maZumy

— baltarusiy, ukrai-

nietiy, Zydy ir kity.
Nevienoda skirtingy tautybiy Zmoniy orientacija j savo tautybés kalba kaip gimtaja, matyt, lemia ir nevienoda antrosios kalbos mokéjima, t. y. nevienoda Siy tautybiy dvikalbiskumo laipsnj. Negamybiniy tarnautojy apklausa Vilniuje ir Kaune
parodé, jog nelietuviai lietuviy kalba moka Zymiai blogiau negu lietuviai rusy kalba.

Kad ir kaip keista, bet Sioje miesto gyventojy socialinéje grupéje, kuriai beveik be
iSimties priklauso Zmonés su aukStuoju ir specialiuoju viduriniu i8silavinimu, laisvai kalbanciy antraja kalba buvo gana nedaug. Pavyzdziui, Vilniuje tik 34,8 °%,
lietuviy inteligenty nurodé, kad jie rusiskai kalba laisvai, vidutiniskai — 26,5 %,
Kaune — atitinkamai — 32,1 ir 22,1 % (likusieji nurodé rusi8kai kalba blogai arba neatsaké j klausima).
Lietuviy kalba skirtingy tautybiy mokama gana nevienodai. Vilniuje lietuviu
kalba laisvai moka nurodé 49 % lenky, 40 % Zydu, 30 % baltarusiy, 15% rusy,
1,3% ukrainietiy, Kaune — atitinkamai — 42,8%, 33,3%, 25,0%, 16,8%, 7,1 %.
Mazesné dalis mokan¢iy lietuviy kalba rusy, baltarusiy, ukrainiediy Siuo atveju galéjo biti todél, kad tarp pedagoginio personalo, kuris irgi pateko j apklausa, nemaza
Siy tautybiy Zmoniy dalis Lietuvoje dirbo laikinai ir daugelis gyveno respublikoje
palyginti neseniai. Tuo tarpu lenkai daugiausia buvo vietiniy respublikos gyventojyu
palikuonys, tad ir su lietuviy kalba didZiumai jy teko susitikti jau nuo vaikystés.
Be to, matyt, Sie rodikliai tarp lenky tautybés kultiros ir Svietimo darbuotojy yra
aukStesni negu tarp tos patios tautybés darbininky ir kolikieciy (plg. 1979 m.
respublikos gyventojy sura’yma).
Negamybiniy tarnautojy iSsilavinimas taip pat ne visada lemia antrosios kalbos
mokéjima (tik lietuviams jis turi tiesioging jtaka). Didesnis procentas nelietuviy,
laisvai mokan¢iy lietuviy kalba, buvo tarp asmeny su specialiuoju viduriniu negu
su aukStuoju i8silavinimu. Visy tautybiy atstovai ilgesnj laika gyvene Siuose miestuose, antraja kalba moka geriau negu neseniai j juos atsikéle. Net Kauno lietuviai,
tia gime ir auge, rusy kalba moka geriau negu neseniai dia atsikéle i8 rajonu.
Rusy kalba laisvai mokéjo 55,5 % lietuviy kultiros darbuotojy ir 46,0 % lietuviy Svietimo darbuotojy, tuo tarpu lietuviy kalba — atitinkamai 61,3 % ir tik
10. 678
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27,3% minéty profesijy nelietuviy. Cia reik’més turi ir tai, jog kultiros darbuotojy
darbo kolektyvai daZniau buvo miSsriis, pedagogy — daZniau monoetniski. Be to,

nevietiniy tautybiy pedagogai buvo labiau mobiliis migrantai, negu ty patiy tautybiy kultiros darbuotojai. Tam tikru mastu kalbos mokéjima lemia ir darbo pobidis: mokytojas, dirbantis mokykloje rusy arba lenky déstomaja kalba, gali apsieiti
be lietuviy kalbos, o respublikos kultiros darbuotojas be jos apsieiti negali.
Vilniuje ir Kaune apklausti inteligentai antraja kalba mokéjo blogiau negu respublikos gyventojai apskritai. Antai 1979 m. sajunginio gyventojy suraSymo duomenimis laisvai rusu kalba mokéjo 52,2 % Lietuvoje gyvenantiy lietuviu, o lietuviy
kalba — 35,2 % rusu, 11,1 % lenky, 12,7% baltarusiy, 15,2 % ukrainietiy, 31,2 %
Zydu. AukStesnius respublikos gyventojy antrosios kalbos mokéjimo rodiklius lémé miesto gyventojai, dirbantys gamybinése liaudies ikio Sakose — pramonéje,

statyboje, transporte ir t. t. (Siy Saky darbo kolektyvai

daZnai esti daugiatauciai,

tuo tarpu negamybiniy tarnautojy kolektyvai yra labiau monoetniSki).

Kad

lenkai

inteligentai, gyvenantys Vilniuje ir Kaune, geriau moka lietuviy kalba negu respub-

likoje gyvenantys

lenkai apskritai, matyt daugiausia lemia tai, kad

didelé dalis jy

gyvena Vilniaus, Saléininky bei kituose rytiniuose respublikos rajonuose, prie Baltarusijos sienos, kur lietuviy tautybés asmeny procentas yra nedidelis (taigi buityje,

darbe ir visuomeniniame gyvenime jie daZniau veréiasi be lietuviy kalbos).
Lietuviams ir lenkams didZiausiq rei$me i8mokti antraja kalba turéjo mokykla,

tuo tarpu visy kity tautybiy atstovams — darbo kolektyvai. Seima Gia vaidino maZesnj vaidmenj. Nevienoda reikSme iSmokstant antrajqa kalba minéti veiksniai tu-

réjo skirtingy karty Zmonéms. Kuo vyresni respondentai, tuo didesné jy dalis an-

traja kalba yra iimoke darbe ir tuo maZesné dalis — mokykloje.

Jaunesnioji karta,

atvirkS¢iai, daugiausia pramoksta mokykloje.
Etniskai miSriy Seimy vaikai jvairiose situacijose daZniau negu vientauciy pasireiskia kaip dvikalbiai ir reciau — kaip savo tévy gimtosios kalbos vartotojai.
Be to, skirtingai nuo tévy, miSriy Seimy vaikai daZniau elgiasi jau kaip dvikalbiai.
Nors Seima apskritai itin didelés reikSmés plisti dvikalbiSkumui

neturi, taciau ats-

kirai paimtos etniSkai miSrios Seimos yra reikSmingesnis dvikalbiSkumo plitimo ir
jo vartojimo veiksnys negu mokykla, darbo kolektyvas, masinés informacijos
priemonés.
Tarp negamybiniy tarnautojy, kaip ir tarp pramonés darbuotojy, labiausiai paplitusi dvikalbiskumo forma — lietuviy—rusy dvikalbysté. Kitos dvikalbiskumo
formos (lietuviy—lenku, rusy—lenky) tarp negamybiniy tarnautojy paplitusios
Zymiai reciau negu tarp pramonés darbuotojy. Analizuojant apklausty asmeny
atsakymus dél jy kalbinés orientacijos klausantis radijo, Zitirint televizija, skaitant
spauda, pastebéta, kad vientauciy Seimy nariai daZniau pasirenka informacija viena

(gimtaja)

kalba,

miSriy

Seimy

— dviem

kalbomis.

1982 m. Lietuvos TSR kaimo gyventojy apklausa iSsamesnj vaizda leidzia susidaryti tik apie lietuviy tautybés asmenis, kadangi TSRS MA skaitiavimo centre apdoroti ir LTSR MA Istorijos institutui pateikti duomenys apie miSrias Seimas dar
néra diferencijuoti pagal atsakiusiujy tautybe. Todél pateikiame duomenis tik apie
kaimo gyventojy lietuviy kalbines nuostatas. RySys tarp kaimieciy lietuviy gimtosios
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kalbos ir tautybés yra dar glaudesnis negu miesto gyventojy. Beveik visu profesijy
lietuviy respondenty atsakymuose Sie pozymiai sutampa ir tik tarp nekvalifikuoto
fizinio darbo darbininky pasitaiko vienas ar du lietuviy tautybés asmenys, kuriems
lietuviy kalba néra gimtoji. Kadangi nemaZa dalis apklaustyjy priklauso etniskai
miSriems rajonams, reikia manyti, kad minétieji asmenys yra nacionaliniu atzvilgiu
misriy Seimy palikuonys. Kaime gyvenantys lietuviai zymiai prasciau uz miesto
gyventojus moka rusy kalba ir apskritai pras¢iau uZ visus respublikos gyventojus

(5 % vyry ir net 15 % motery nurodé, kad rusy kalbos nemoka, o atitinkamai 11
ir 25 % kalba sunkiai, 33 ir 34 % — sunkokai, gana laisvai — 32 ir 14 %, visi8kai

laisvai — 19 % ir 11 %). Kaip matome, vyrai rusy kalba moka Zymiai geriau negu
moterys. Geriau ja i8mokti jiems, be abejo, padéjo tarnyba Tarybinéje Armijoje.

Praséiausiai rusu kalba moka dirbantys nekvalifikuota fizinj darba (dazniausiai —
pagyvene Zmonés), geriausiai — ne Zemés iikio specialistai, o dirbantys kvalifikuo-

ta fizinj darba. Netgi ir etniskai miSriuose rajonuose absoliuti lietuviy dauguma
darbe kalba lietuviskai. Ta¢iau nedidelé jy dalis ¢ia kalba ir rusiSkai, lenkiSkai
arba dviem kalbomis — gimtaja bei lenky arba rusy kalba. Lietuvés moterys darbe
rusy ir lenky kalbomis kalba regiau negu vyrai. Susirinkimuose moterys dazniau
(97 %) negu vyrai (95 %) pasisako arba pasisakyty (iSkilus reikalui) lietuviSkai.
Taigi kaime gyvenantiems lietuviams svarbiausia bendravimo kalba yra lietuviy.
Motery prieraisumas prie gimtosios kalbos didesnis negu vyru.
Taigi etnografiniy tyrinéjimy metu kaupiant medZiaga apie Siuolaikinés Lietuvos TSR miesto ir kaimo Seimos buitj ir kultira, nustatyta, kad apskritai lietuviai
rusy kalba moka geriau negu nevietiniy tautybiy gyventojai — lietuviy kalba.
Tai bidinga visy socialiniy sluoksniy atstovams. Tatiau apie nevietiniy tautybiy
gyventojus pasakytina, kad socialiné priklausomybé turi nevienoda reikSme: tarp
pramonés darbuotojy rusai lietuviy kalba moka kiek geriau negu lenkai, tuo tarpu
tarp negamybiniy miesto tarnautojy lenkai moka geriau uzZ rusus. Visais atvejais
lenkai rusy kalbos mokéjimu pralenkia lietuvius. Svarbus veiksnys, kliudantis kitu
tautybiy

Zmonéms

geriau i8mokti

lietuviy kalba, buvo

intensyvesné ju migracija.

Didesne reik’me imokstant antraja kalba turi mokykla ir darbo kolektyvai, mazesne — Seima. Atskirai paimtos tautiniu atZvilgiu miStios Seimos daugiausia dvikalbés ar daugiakalbés.
BOMIPOCHI

JBYS3bI4HA

B ITHOTPA®MMYECKHX

MCCIEXOBAHHAX

Pesiome

B npouecce uccneqOBaHHa AYXOBHOM KySIbTYPbI CeMbCKOFO H TOPOACKOTO HaceIeHHA pecny6-

JIMKH, MpoBezenHoro 9THOrpadamu Muctutyta HcTopHu AH JIntoscKoi CCP 8 1976—1982 rr.,
a TakKe Hay4HbIMH COTpyqHuKaMM HHcTHTyTa oTHOrpadun uM. H. H. Muxnyxo-Maxnaa AH
OCTH
CCCP cosMectHo c MHTOBCKAMH 9THOrpadaMu B 1982 r., BIABICHL HEKOTOPbie 3AKOHOMEPH

PACKPOcTpaHeHHA ABYAILTIMA, 3HAHHA JATOBCKOTO H PYCCKOTO ASbIKOB MIpeACTABHTEAME PARTHA-

yeTaHOBHBIX HallMOHambHOcTeli pecnyOnHKH. 3anonHeHa 2731 anKeta. Ha OcHoBe JaHHBbIX Ompoca
HeKOnH
TpeacTaBATe
YeM
Jyullle,
3aMeTHO
3HAIOT
LeIOM
B
JICHO, YTO MHTOBIbI pyCCKHH AZBIK

PeHHBIX Hal{MOHAaTbHOCTel — AMTOBCKHI A3BIK. ITO OGuTaA 3AKOHOMEPHOCTS AIA BCEX COUMMAMb-

HbIX

Ie

COCR

HaceeHHA.
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