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Įvadas

Gilinantis į socialinę atskirtį paaiškėja, kad daugiausia darbų tiek 
Lietuvoje, tiek Vakarų pasaulyje skirta moterims (Kanopienė 2005; 
Melnikienė 2005; Maslauskaitė 2014; Lewis 1997; Houston 2007; 
McLeod, Allard 2007). Vyrų socialinės atskirties ir vyriškumo, kaip 
jos veiksnio, tyrimų gerokai mažiau. Tiek socialinės atskirties rizi-
ką patiriantys vyrai, tiek jų vyriškumas išlieka mokslinių tyrimų 
paribyje (Barker 2005; Tereškinas 2011; Frederiksen 2013) dėl vis 
dar nelygiavertės vyrų ir moterų padėties visuomenėje. Manoma, 
kad daugiau dėmesio skiriant socialiniams vyrų klausimams, pri-
mirštama moterų nelygybė ir jų problemos, o tai trukdo įgyven-
dinti lyčių lygybės siekinį (Modleski 1991; Thomas 2002). Tačiau 
šiuo metu šis argumentas jau yra nuvertėjęs, pirma, dėl plačiai pri-
pažintos būtinybės sociologiškai analizuoti tiek moteris, tiek vy-
rus, antra, dėl to, kad savo skaičiumi kai kurios socialiai atskirtos 
vyrų grupės lenkia moteris. Tai matyti ir iš šios studijos skyriuose 
pateiktos statistinės informacijos apie analizuojamus bedarbius, 
benamius ir įkalintuosius. 

Buvimas vyru, kaip ir buvimas moterimi, gali būti vienas iš 
socialinės atskirties rizikos veiksnių. Nors pabrėžiamas tik kai 
kuriuose knygos skyriuose, vyriškumas visada glūdi šalia kaip 
socialinių praktikų ir pasakojimų fonas. Galima sakyti, kad, kaip 
ir klasė, lytis egzistuoja po mūsų oda, mūsų psichinėje sandaroje, 
refleksuose. Net to nenorėdami ir nesiekdami, kasdienėmis sociali-
nėmis praktikomis atkartojame klasines ir lyčių struktūras (Skeggs 
1997; Nixon 2009). Todėl gilinantis į vyriškumą, įmanoma aiškiau 
suvokti ir socialinės atskirties, nelygybės, socialinio teisingumo 
problemų specifiškumą. 

Šioje studijoje analizuojami bedarbiai, benamiai ir įkalin-
ti vyrai didesniu ar mažesniu mastu gyvena ir patiria socialinės 
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atskirties riziką, kuri apima skirtingus – darbo rinkos, žemo už-
darbio, skurdo, socialinio dalyvavimo, socialinio kapitalo, varto-
jimo, emocinės gerovės ir pan. – veiksnius. Studijoje klausiama, 
ką šiems vyrams reiškia gyventi gyvenimą Lietuvoje, kurioje tik 
nedidelė visuomenės dalis disponuoja socialine gerove? Kaip jie 
reaguoja į nepalankiai susiklosčiusias aplinkybes ir kokias išgy-
venimo taktikas renkasi? Kiekviename studijos skyriuje ne tik gi-
linamasi į socialinės atskirties riziką patiriančių vyrų gyvenimus, 
bet ir kritiškai reflektuojamos teorinės socialinės atskirties, vyriš-
kumo, subjektyvios gerovės, gero gyvenimo, socialinių tinklų, so-
cialinės paramos sistemos, optimizmo sąvokos. 

Šiame įvadiniame skyriuje trumpai apibūdinama knygos pro-
blematika, svarbiausios teorinės sąvokos ir naudojamos metodolo-
ginės prieigos, aprašoma jos struktūra. 

Socialinė atskirtis, normatyvumas, galia

Socialinės atskirties tyrimai atliekami jau ne pirmą dešimtmetį, 
tačiau vis dar nesutariama dėl socialinės atskirties sąvokos ir su 
ja susijusių kategorijų apibrėžimo. Socialinė atskirtis apibūdina-
ma kaip potencialus daugelio rizikos veiksnių padarinys, tačiau 
ginčijamasi dėl to, kokius rizikos veiksnius laikyti svarbiausiais ir 
kokiomis prieigomis remtis ją tiriant. Darbo rinka, žemas uždar-
bis, nedarbas, išsilavinimas, prasta sveikata, būstas, transportas, 
nusikalstamumas ir nusikalstamumo baimė, kalba, mobilumas, 
socialinė politika ir socialinis kapitalas gali būti veiksniai, skati-
nantys socialinę atskirtį (Taket, Crisp et al. 2009, 29–30). Siekda-
mi pabrėžti socialinės atskirties subjektyviąją dimensiją, kai kurie 
sociologai ir antropologai siūlo vartoti ir socialinio kentėjimo ter-
miną, nurodantį kasdienę tikrovę, kurioje patiriami priespauda ir 
išnaudojimas (Bourdieu et al. 1999; Charlesworth 2000; Das, Klein-
man, Lock et al. 2001). Dar kiti kvestionuoja socialinės atskirties 
ir socialinio kentėjimo sąvokas manydami, kad jas būtina keisti 
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emociškai ir afektyviai paveikesnėmis, pavyzdžiui, kaltės, baimės 
ar gėdos sąvokomis.

Į socialinę atskirtį dažniausiai gilinamasi siejant ją su skurdu ir 
jo poveikiu individui ir socialinėms grupėms. Tačiau šitaip anali-
zuojant socialinė atskirtis sutapatinama su skurdu, kurį apibūdina 
išimtinai tik materialinės gyvenimo dimensijos. Šiuo analizavimo 
būdu ilgą laiką rėmėsi anglų ir amerikiečių tyrimų tradicija, pabrė-
žusi ekonominę struktūrinę atskirtį, labiausiai siejamą su išteklių 
paskirstymu. Nors ekonominėje struktūrinėje atskirties sampratoje 
buvo išryškinti du išteklių paskirstymo aspektai – materialinis (pa-
jamos ir prekės) ir nematerialinis (socialinės teisės ir kt.), vis tiek 
labiausiai koncentruotasi į ekonominius pajamų ir vartojimo kliu-
vinius (Saraceno 2001). Teigta, kad pastarieji labiausiai atskiria in-
dividus nuo vyraujančių bendruomenės normų, praktikų ir papro-
čių ir tampa jų stigmos ir gėdos šaltiniu (Bowring 2000, 314). Kartu 
buvo pabrėžiama, kad materialinės deprivacijos, kurią apibūdina 
nesugebėjimas patenkinti esminių reikmių, turėti patenkinamą gy-
venamąjį būstą ir pasiekti tam tikrą gyvenimo kokybės lygį, pojūtis 
nuskurdina asmenų gyvenimą.

Tačiau skurdas neapima visų socialinės atskirties aspektų ir 
negali būti laikomas pagrindiniu jos veiksniu ir rodikliu. Pasak 
Pierre’o Bourdieu, naudojant materialinį skurdą kaip vienintelį 
deprivacijos ir vargo matmenį, nesugebama suvokti ir analizuoti 
patirties, kylančios iš socialinių priespaudos struktūrų ir skaus-
mo, kurį jos suteikia. Kasdieniai vargai ir kentėjimas negali būti 
supaprastintas iki klase paremto globalaus politinio ir ekonominio 
išnaudojimo (Bourdieu et al. 1999, 4). P. Bourdieu vartoja sąvoką 
„vargas“ (angl. misery) siekdamas nusakyti ne tik būklę, kai asme-
nims trūksta materialinių dalykų, bet ir situacijas, kuriose žmogus 
jaučiasi išstumtas iš platesnės visuomenės, o jo viltys ir planai žlug-
domi arba labai sunkiai įgyvendinami. Kasdieniai vargai, kuriuos 
kuria vyraujanti socialinė sistema, prisideda prie individų nevil-
ties ir desperacijos. Pagrindinės šios sistemos aukos yra paprasti 
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žmonės, kuriuos supa nematomos priepaudos ir marginalizavimo 
struktūros. Jie gyvena iš pažiūros „normalų“ gyvenimą, tačiau jau-
čia nuolatinį nerimą ir „socialiai kenčia“ (Bourdieu et al. 1999, 1–5). 
Jų kentėjimas ne tik išreiškia jų socialinę atskirtį, bet ir parodo jų 
požiūrį į save, „neleidžiantį jiems keisti gyvenimo būdo ir siekti 
savirealizacijos“ (Charlesworth 2000, 3). Todėl galima kalbėti apie 
„esminį metafizinį vyrų ir moterų, kurie neturi socialinės priežas-
ties egzistuoti ir kurie yra palikti nereikšmingam buvimui, nelai-
mingumą“ (Bourdieu 2000, 240). Šių žmonių socialinė atskirtis ir 
marginalizavimas atspindi esminę socialinio kentėjimo formą, kuri 
skatina ir nesugebėjimą palaikyti socialinę tapatybę, kurios iš jų rei-
kalauja visuomenė. 

Šis trumpas ekskursas nuo socialinės atskirties į socialinį ken-
tėjimą rodo, kad materialinės socialinės atskirties dimensijos nepa-
kanka norint suvokti ir analizuoti šį daugialypį reiškinį. Per pas-
taruosius keletą dešimtmečių atliktų tyrimų duomenimis, net ir 
privilegijuodami vien tik materialinius atskirties aspektus, tyrėjai 
negali neatsižvelgti ir į nematerialų skurdą ir tai, kad skurdas bei 
deprivacija matuojami ne tik pinigų stygiumi, bet ir apskritai visa 
individo gyvenimo kokybe (Bellani, D’Ambrosio 2011, 68). Socia-
linė atskirtis kaip išteklių, teisių, gėrybių ir paslaugų trūkumas ir 
individų negalėjimas palaikyti normalius santykius ir dalyvauti 
veiklose, kurios prieinamos daugumai visuomenės narių, „veikia 
ir individų gyvenimo kokybę, ir visuomenės kaip visumos teisin-
gumą bei sanglaudą“ (Levitas et al. 2007, 9). Vadinasi, skirtingi so-
cialinės atskirties veiksniai, tokie, kaip žemas atlyginimas, menkos 
galimybės naudotis sveikatos sistema, išsilavinimo trūkumas ir 
nesaugi gyvenimo aplinka ir t. t., kliudo individui pasiekti bent pa-
kenčiamą gyvenimo gerovę. Phillipso (2006) ir Bayram (2012; taip 
pat žr. Skevington 2009) manymu, socialinė atskirtis glaudžiai su-
sijusi su gyvenimo kokybe: ji gali sumenkinti gyvenimo kokybę, ir 
atvirkščiai. Todėl analizuojant socialinės atskirties ir gyvenimo ko-
kybės santykį neretai klausiama, ar deprivuoti ir socialiai atkirtieji 
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yra mažiau patenkinti savo gyvenimu nei tie, kurie nepatiria depri-
vacijos (Cafaro 2001). Galbūt jie randa kitų išteklių savo poreikiams 
patenkinti ir gyventi priimtiną gyvenimą?

Šioje knygoje socialinė atskirtis siejama ne tik su materialine 
deprivacija, bet ir su normatyvumo ir žmonių gyvenimus reguliuo-
jančios galios klausimais. Kartu analizuojant socialinės atskirties 
riziką patiriančius vyrus, keliami ir bendresni klausimai: ką reiškia 
sėkmė ir nesėkmė, aktyvumas ir pasyvumas, geras ir blogas gyve-
nimas, optimizmas ir pesimizmas. Kaip rašė Ulrichas Beckas (Beck 
et al. 1994, 13–14), šiuolaikinėje visuomenėje individai patys priva-
lo kurti, paskubomis tvarkyti ir pateikti savo biografijas , kad išlik-
tų konkurencingi visuomenės veikėjai. Tačiau kodėl vienų biogra-
fijos tampa sėkmės išraiška, o kitų paženklinamos stigmos dėme? 
Dėl kokių priežasčių vienų biografijos atitinka visuotinai priimtas 
žmogiško buvimo normas, o kitų gyvenimai lieka sunkiai įskaito-
mi, suvokiami ir reprezentuojami?

Kalbant bendrai, tai pirmiausia priklauso ne tik nuo individua-
lių pastangų, kaip teigia neoliberalizmo apologetai, bet daug labiau 
nuo viską matančios ir reguliuojančios galios, kurią įkuria, konsoli-
duoja ir akumuliuoja nuolatinė tiesos diskursų gamyba ir kuri per-
smelkia, apibūdina bei apibrėžia socialinę visumą (Foucault 1980, 
93), veikimo. Ši reguliuojanti galia gali įgyti ir juridinę formą (pvz., 
įstatymai, kuriais apibrėžiami socialinės paramos gavėjai), tačiau ji 
efektyviausia tada, kai veikia kaip normalizavimo procesas (Butler 
2004, 55). Foucault žodžiais, ši galia diktuoja tinkamą elgesį popu-
liacijos lygmeniu, bet kartu išskiria individus, kurie peržengia so-
cialines normas (Foucault 1980). Ši galia formuoja socialinį lauką, 
kuriame vieni subjektai tampa įmanomi suvokti kaip žmogiškos 
būtybės, o kiti neįmanomi, vienų gyvenimai laikomi vertais gyven-
ti ir ginti, o kitų biografijos – gėdingomis. Tinkamo gyvenimo ar 
„geros“ biografijos supratimą lemia socialinės normos: atsidūręs už 
jų, asmuo nebetenka „tinkamo“ gyvenimo ir yra pasmerktas socia-
linei ar fizinei mirčiai (apie tai žr. Butler 2004a, 34). Taip atsitinka ir 
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su socialinės atskirties riziką patiriančiais vyrais, daugelio iš kurių 
gyvenimai prieštarauja nuostatoms, nubrėžiančioms tai, kas suvo-
kiama kaip tikras vyras, šeimos maitintojas, funkcionalus visuome-
nės narys, „geras“ pilietis. 

Reflektuodami socialinės atskirties reiškinį ir į jos riziką pate-
kusius asmenis, kai kurie tyrėjai (Bowring 2000; taip pat žr. Mu-
rard 2002) mano, kad šiuolaikinėse fragmentuotose, hipermobilio-
se postužimtumo visuomenėse reguliuojančios galios veikimas yra 
pernelyg sureikšmintas. Pasak jų, dabar individai pasiekia laimę 
nebūtinai taikydamiesi prie anoniminių ir nestabilių tradicinių vi-
suomenės normų ir lūkesčių, bet, priešingai, užimdami skirtingas 
išgyvenimo erdves ir pakeisdami vyraujančias normas savomis 
(Bowring 2000, 318–320). Tačiau šie analitikai pamiršta, kad alter-
natyviai gyvenantys asmenys vis dar išlieka marginalizuoti ir ne-
matomi, neverti nei reprezentavimo, nei socialinės apsaugos. Už 
normatyvios egzistencijos scenarijų nesilaikymą užmokama gėdos 
jausmu (Ahmed 2004, 107), kurio dažniausiai vengiama izoliuojan-
tis nuo visuomenės, siekiant būti nematomu. 

Be to, mūsų nuomone, šie tyrinėtojai taip pat pervertina sociali-
nių normų nestabilumą, pernelyg romantizuoja alternatyvius išgy-
venimo būdus ir neatsižvelgia į didžiulį normatyvumo poveikį soci-
alinės atskirties riziką patiriantiems asmenims. Kaip rodo socialinės 
atskirties tyrimai (Bourdieu et al. 1999; Smith 2005; Das, Kleinman, 
Lock et al. 2001), užuot ieškoję alternatyvių išgyvenimo formų, mar-
ginalūs asmenys kaip tik siekia prisitaikyti prie vyraujančių normų. 
Jų pastangos atmesti normas, kurios dažnai yra toksiškos, rodo, kad 
normatyvinis gyvenimo atkūrimas tiek subjektyviu, tiek struktūri-
niu lygmeniu yra gana dinamiškas procesas, kuriam sunku pasi-
priešinti (Berlant in McCabe 2011). Šie asmenys tebejaučia spaudimą 
atlikti socialinius vaidmenis, būti apibrėžiami visuotinai priimtinų 
kategorijų ir dalyvauti institucijose, kurios suteikia „normalaus“ 
gyvenimo garantiją, kad ir kokia nepatvari ji būtų. Be to, prisiri-
šimas prie normų, apibrėžiančių visuotinai aprobuotus ir nuolat  
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diskursyviai propaguojamus socialinius vaid menis, institucijas ir 
kategorijas, tampa savotiška išgyvenimo strategija žmonėms, pati-
riantiems įvairialypę deprivaciją. Tai jiems suteikia socialinio orumo 
ir netgi sėkmės iliuziją, padeda įveikti kasdienį nuovargį, kurį kelia 
didžiulės pastangos išsilaikyti „normalaus“ gyvenimo paviršiuje. 
Todėl, gilinantis į bedarbių, benamių ir įkalintų vyrų gyvenimus, 
negalima praleisti pro akis socialinio normatyvumo, pasireiškiančio 
ir tuo, kaip mes „įsivaizduojame ir atpažįstame perspektyvų gyve-
nimą pagal iš anksto nustatytus suprantamumo kriterijus“ (Butler, 
Athanasiou 2013, 185), prievartos.

Geras gyvenimas ir afektyvi nusivylimo ekonomika 

Ši gero gyvenimo prievarta taip pat akivaizdi ir socialiai margina-
lizuotų grupių pasakojimuose. Dauguma nori gero arba „norma-
laus“ gyvenimo. Jį įmanoma turėti tik įdėjus pakankamai pastan-
gų. Kai kam gerai gyventi reiškia turėti funkcionalią šeimą, butą 
ar namą, automobilį, pakankamai lėšų atostogoms Lietuvos pajū-
ryje ar Turkijoje. Nors ką tik minėti gero gyvenimo objektai, kaip 
teigia Lauren Berlant, savaime yra kliūtis gerai gyventi, jie repre-
zentuoja priimtiną gyvenimą, be kurio dauguma žmonių jaučia-
si iš viso neturį gyvenimo. Prisirišę prie šių objektų, bet nesuge-
bėdami įgyvendinti to, ko trokštame, dažnai patiriame dvigubą 
praradimą: tai yra ir prisirišimo prie gero gyvenimo fantazijos, 
ir prisirišimo praradimas. Dėl to iš visų jėgų stengiamės gyven-
ti, nors šios pastangos mus išsekina ir sužlugdo (Berlant, Prosser 
2011, 182). Nemažai mūsų liekame įstrigę nemobiliose intymaus 
prisirišimo prie šio gyvenimo struktūrose.

Tačiau ką asmuo išgyvena, kai jis nėra nei pripažintas, nei lai-
komas tikru, nei matomas, nei nematomas? Kokių emocijų kelia tai, 
kad jis yra politiškai nereikalingas ir atliekamas idealizuotų gero 
gyvenimo patvirtinimo versijų akivaizdoje (Berlant 2011, 247)? Be 
abejo, šie klausimai provokuoja daugybę skirtingų emocinių ir 
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afektyvių reakcijų, nes afektus ir emocijas žadina ne tik „daiktai, 
žmonės, idėjos, pojūčiai, santykiai, veiklos, ambicijos, institucijos 
ir kiti dalykai“, bet ir kiti afektai bei emocijos. Dėl to „pyktis gali 
jaudinti, gėda gali kelti pasibjaurėjimą, o džiaugsmas nustebinti“ 
(Kosofsky Sedgwick 1993, 19). Šios skirtingos afektinės ar emocinės 
reakcijos padeda formuoti tam tikrą gyvenimą, kupiną kovų, nea-
titikimų, atsitiktinumų ir nenumatytų įvykių (Duschinsky, Wilson 
2015, 5). Kita vertus, jie parodo, kad tie subjektai, kurie pasirenka 
„neteisingus“ objektus savo afektinėms investicijoms, ir tie, kurie 
neatpažįstami kaip subjektai, yra linkę pasiduoti nusivylimo eko-
nomikai. Subjektai, dalyvaujantys šioje ekonomikoje, o ir kitose 
afektinėse ekonomikose, iš esmės yra priklausomi nuo pripažini-
mo, kuris paverčia juos socialiai įmanomais ir gyvastingais.

Kaip teigia Kathleen Steward, afektai svarbūs dėl intensyvumo, 
kurį jie sukuria, ir minčių bei jausmų, kuriuos jie sukelia (Stewart 
2007, 3). Lawrence’o Grossbergo žodžiais, afektai yra glaudžiai su-
siję su tuo, ką mes dažnai vadiname „gyvenimo pojūčiu“. Jie sutei-
kia „spalvą“, „toną“ ir „tekstūrą“ tam, kuo gyvename (Grossberg 
1992, 80–81). Afektai kuria atmosferą, kurioje judame iš vieno taško 
į kitą. Kartu jie formuoja mus kaip asmenis su savitais įpročiais, 
dispozicijomis ir įgūdžiais, paruošia socialiniams susidūrimams ir 
susitikimams (Seigworth, Gregg 2010, 2). Afektai priverčia mus su-
vokti pasaulį specifiniu būdu, priimti vienus jo aspektus ir priešin-
tis kitiems (Butler 2009, 50). Šia prasme afektai išreiškia atvirą nuo-
lat dekonstruojamos ir rekonstruojamos socialinės tikrovės pobūdį 
(Anderson 2010, 166).1 Vadinasi, specifinės afektų konsteliacijos ir 
afektinės ekonomikos palaiko socialines ir politines infrastruktū-
ras, kurios paverčia mūsų gyvenimus funkcionaliais ir efektyviais. 

1 Kai kurie mokslininkai skiria afektą nuo emocijos. Pavyzdžiui, Elspeth Probyn 
mano, kad esminis jų skirtumas yra tai, kad „emocija apibūdina kultūrinę ir socia-
linę išraišką, o afektai yra biologinės ir fiziologinės prigimties“ (Probyn 2005, 10). 
Tačiau pasak daugumos kitų tyrėjų, nėra žymaus skirtumo tarp afekto ir emocijos. 
Šioje knygoje sąvokos „afektas“ ir „emocija“ vartojamos pramaišiui. 



Įvadas

15

Be to, afektai kartu yra ir galios (Thrift 2004), kuriančios pripa-
žįstamus ir „priimtinus“ subjektus, objektas. Tai reiškia, kad afektai 
dalyvauja patvirtinant skirtingus asmenis kaip vertingus ir vertus 
apsaugos. Jie yra neatskiriama pripažinimo – normatyvaus ir dis-
ciplininio aparato, kuris diskursyviai formuoja subjektus, – dalis 
(Butler, Athanasiou 2013). Kitaip tariant, subjektai pripažįstami 
juos afektyviai aprobuojant. Afektinis aprobavimas nustato subjek-
tų vietą socialinėje tvarkoje ir pripildo juos vertės, arba, Monicos 
Greco ir Paulo Stennerio žodžiais, „galimybių paveikti ir būti pa-
veiktiems pozityviu ir negatyviu būdu“ (Greco, Stenner 2008, 4–5).

Socialiai marginalizuoti individai, kurių gyvenimai prieštarau-
ja galimo gyventi arba „gero“ įsivaizdavimui, labai dažnai afekty-
viai nepripažįstami arba neatpažįstami kaip gyvybingi visuomenės 
dalyviai. Afektyvus pripažinimas čia veikia kaip „mechanizmas, 
kuriuo subjektai diskursyviai sukuriami kaip žmogiški (arba 
nežmogiški, pusiau žmogiški ar ne tokie žmogiški) naudojantis 
tokiais normatyviniais ir disciplininiais terminais, kaip lytis, sek-
sualumas, rasė ir klasė“ (Butler, Athanasiou 2013, 90). Kiekvienas 
individas yra priklausomas nuo šio mechanizmo ir sąvokų, kurios 
jam parenkamos (jis ne pats juos pasirenka) paverčiant jį įmano-
mu subjektu. Galima teigti, kad tokios sąvokos kaip priespauda, 
išstūmimas ir marginalizacija tam tikru mastu pateisina socialiai at-
skirtųjų buvimą: jie egzistuoja kaip stigmatizuoti ir socialinę riziką 
patiriantys „galimi arba potencialūs“ subjektai, nors kartu jie gali 
būti nematomi, netikri, beveik neįmanomi ar nesuvokiami viešai. 
Jie nepripažįstami, nes normos, kurios leidžia juos pripažinti, nėra 
jiems palankios (Butler 2004, 29). Viena vertus, viešame diskurse 
šie individai dažniausiai atpažįstami tik kaip tie, kurie nesugeba 
pasirūpinti savimi ir yra už „tikros“ visuomenės ribų; kita vertus, 
dažnas jų pats jaučiasi esąs kaltas dėl savo padėties ir nesugeba nei 
išsakyti, nei pateisinti savęs kaip žmogiškojo subjekto.

Afektai cirkuliuoja, liejasi, traukia ir nukreipia mus link tam tik-
rų objektų ir net dezorientuoja mus. Jie kuria skirtingas afektines 
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ekonomikas, kurios, Lawrence’o Grossbergo manymu, skatina afek-
tines kovas ribotu struktūrų, parodančių subjektų vietą, ir paver-
čiančių juos reikšmingais arba ne, komplektu (Grossberg 1987, 45). 
Kalbėdama apie afektinę neapykantos ekonomiką Sara Ahmed tei-
gia, kad afektai glūdi ne subjektuose, ženkluose ar vartojimo daik-
tuose, bet susiformuoja kaip savo pačių cirkuliavimo padarinys. Ką 
tai reiškia? Pirmiausia tai, kad, užuot apsiribojusi asmeniu, neapy-
kanta kaip afektas ar emocija juda tarp asmenų juos arba suvienyda-
ma, arba atskirdama. Ekonomikos terminas čia vartojamas siekiant 
pabrėžti, kad cirkuliuodami afektai ir emocijos „pasiskirsto tiek so-
cialiniame, tiek psichiniame lauke“ (Ahmed 2004a, 120). Vadinasi, 
afektyvios ekonomikos terminu išreiškiamas emocijų cirkuliavimas 
tarp subjektų, jų kūnų, vaizdinių ir ženklų.

Remiantis Ahmed idėjomis apie neapykantą, įmanoma apibū-
dinti ir nusivylimą, kuris „ne užsibūna“ viename asmenyje, bet 
cirkuliuoja tarp jų tapdamas savita ekonomika. Kaip ir kiti afektai, 
nusivylimas kyla tada, kai subjektas jaučiasi negalįs kontroliuoti 
objekto, į kurį jis yra daug investavęs. Šis kontrolės trūkumas pa-
verčia nusivylimą prisirišimo prie gyvenimo būdu, paženklintu 
optimizmo trūkumu ir laimės pažado žlugimu. Ne vienas asmuo 
patiria nusivylimą, kuris lydi jų nesėkmes ir nepasisekimus. Tačiau 
tik tada, kai nesėkmė ir negatyvumas kartojasi ir virsta aklaviete, 
kuri išgyvenama kaip nenugalimos krizė simptomas, galima kal-
bėti apie nusivylimo ekonomiką. Galima daryti prielaidą, kad į šią 
ekonomiką patekę asmenys išsiskiria tuo, kad savo pyktį, įniršį ir 
neapykantą nukreipia į gero gyvenimo objektus, į kuriuos sudėtos 
viltys ir lūkesčiai. 

Afektinės ekonomikos sietinos ir su afektinėmis bendruomenė-
mis, atsirandančiomis tada, kai asmenys klaidingai mano esant tam 
tikrus objektus jų malonumo ir laimės šaltiniu (Ahmed 2008). Pra-
radę tikėjimą šiais objektais, kurie dažniausiai yra gero gyvenimo 
objektai, asmenys atsiduria eižėjančioje, griūvančioje ir susvetimė-
jimą skatinančioje socialinėje tikrovėje. Nusivylimas čia veikia kaip 



Įvadas

17

veiksnys, sustiprinantis šią tikrovę ir parodantis, kad pyktis bei įnir-
šis yra vienintelis aiškiai nuspėjamas afektinės ekonomikos pelnas. 

Galima manyti, sekant A. Athanasiou (Butler, Athanasiou 2013) 
idėjomis, kad šioje afektinėje nusivylimo ekonomikoje vienas iš 
svarbių politinių iššūkių būtų sukurti „pripažinimo politiką“, kuri 
kvestionuotų įsigalėjusį suvokimą, kad tik valstybė ir jos instituci-
jos turi natūralių pripažinimo mechanizmų monopolį. Tačiau kokiu 
būdu įmanoma išnaudoti valstybę ir kitus normatyvius aparatus 
kaip erdves, kuriose būtų galima sukurti alternatyvias buvimo 
atpažįstamu ir pripažįstamu formas? Ar egzistuoja būdų nenor-
matyviems socialinės atskirties riziką patiriantiems individams ir 
jų gyvenimams ne tik būti teisiškai, kultūriškai ir afektyviai pri-
pažintiems, bet ir egzistuoti už normatyvaus ir išstumiančio „pa-
dorumo“, sudarančio liberalaus pripažinimo pagrindą, ribų? Kaip 
išlaikyti viltį, pasitikėjimą pasauliu ir savitarpiškumą su juo, kai 
viskas – tik alinančios bergždžios fantazavimo apie „gerą“ ar „nor-
malų“ gyvenimą pratybos? Tai matyt įmanoma padaryti ne ple-
čiant įtraukties horizontus, kurie atlieptų demokratinius liberalių 
visuomenių pažadus ir idealus, bet mėginant suvokti reguliacinės 
galios, apie kurią rašyta skyriaus pradžioje ir kuri palaiko bei atku-
ria normatyvinius pripažinimo mechanizmus, veikimo strategijas.

Šioje knygoje pateiktos socialinės atskirties riziką patiriančių 
vyrų istorijos atskleidžia, kokie vyriški subjektai yra vertinami vie-
name ar kitame socialiniame lauke, ir kaip jų (nu)vertinimas gali 
išjudinti nusistovėjusias galimo gyventi gyvenimo ir išgyvenimo 
normas, kurios savo ruožtu nulemia socialinės atskirties ir izoliacijos 
patirtį. Kartu studijoje siekiama atsakyti, ką reiškia gyventi nusivyli-
mo ekonomikose, kurios iš esmės prieštarauja laimės normatyvumui, 
sudarytam iš viltingo optimistinio atsidavimo tikėjimui, kad viskas 
bus gerai. Kaip jau minėta, nusivylimas cirkuliuoja mobilizuodamas 
naujus afektus ir emocijas, nukreiptus į asmenims svarbius objektus. 
Nors socialiai atskirtųjų gyvenimuose rasti tokių reikšmingų objektų 
gana sunku, nusivylimas ne visada juos pastūmėja į nuolatinės krizės  
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akligatvius. Nusivylimo ekonomikoje pati socialinės atskirties patir-
tis, dažnai susijusi su nusivylimu, pykčiu, beviltiškumu, frustracija, 
gali tapti ištekliu išreiškiant savo rūpesčius bei interesus ir randant 
savo vietą nesaugumo kupinoje tikrovėje. 

Metodologinės pastabos

 Visuose šioje knygoje pateiktuose skyriuose remiamasi kokybiniais 
tyrimais – pusiau struktūruotais interviu su bedarbiais, benamiais, 
įkalintais vyrais ir fokus grupės interviu su socialinių paslaugų įs-
taigų darbuotojais. Visi 93 pusiau struktūruoti interviu ir vienas 
fokus grupės interviu atlikti 2012–2013 m. laikotarpiu.2 Šie koky-
biniai tyrimai grįsti įsitikinimu, kad vyrų patirtys tampa tikromis 
tada, kai jos išpasakojamos: išsakydami savo mintis vyrai įrėmina 
save platesnėje socialinėje tvarkoje. Kad ir ribotu mastu, jų balsas 
tampa girdimas. Gilinantis į tai, kaip informantai vyrai išgyvena 
socialinę ir moralinę deprivacijos prasmę, siekiama ne tik analizuo-
ti jų kasdienes subjektyvias patirtis, bet ir atpažinti jų gyvenimus 
griaunančias jėgas. Kiekviename studijos skyriuje trumpai aprašo-
mos juose taikomos metodologinės strategijos. 

Analizuojant nusivylimo ekonomikoje gyvenančias skirtingas 
vyrų grupes, paranku prisiminti Pierre’o Bourdieu „socioanalizės“ 
metodologinę strategiją (socioanalizės sąvoka sukurta kaip savotiš-
ka sąsaja su psichoanalize). Sociologo vaidmuo, kaip teigia Bour-
dieu knygoje „Pasaulio svoris: socialinis kentėjimas šiuolaikinėje 
visuomenėje“ (1999) – paskatinti ir paleng vinti atvirą ir nuoširdžią 
komunikaciją, kurios metu atsivertų informantų gyvenimo istori-
jos ir prisiminimai. Paprasčiausią interviu ėmimo veiklą, Bourdieu 

2 Visi knygoje pateikiami tyrimai atlikti įgyvendinant šiuos projektus: ,,Kriminali-
nis vyriškumas Lietuvos pataisos namuose: formos, kaita, alternatyvų paieškos“ 
(Nr. MIP-12313), finansuotas Lietuvos mokslo tarybos (2012–2013 m.), ir „Socia-
linė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K-02-045), finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės do-
tacijos priemonę (2013–2015 m.).
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nuomone, sociologas turėtų laikyti savotišku „dvasiniu lavinimu-
si“, o eilinių žmonių kalbėjimui turėtų būti skirtas toks pats įdėmus 
ir kvalifikuotas interpretuojantis žvilgsnis, koks skiriamas Šekspyro 
ar Biblijos tekstams. Kartu atlikdamas tyrimą sociologas suvokia, 
kad jo ar jos mąstymą apie kasdienius vargus ir netektis struktū-
ruoja savotiškas apmaudas, pagieža, priešiškumas, o kai kada net 
racionalumo kenčiantiems neigimas (Fowler 1996, 11–14).

Savo tyrimo metodologiją, plačiai taikytą minėtoje knygoje, 
Bour dieu vadino „objektyvacija dalyvaujant“ (angl. participant objec-
tification) (Bourdieu 1993, 8). Siekdamas išgauti iš informantų au-
tentiškus arba tipiškus atsakymus, tyrėjas privalo neprimesti savo 
kategorijų. Jis stengiasi, kiek įmanoma, neklausti klausimų, nekylan-
čių iš pačių informantų. Paprasčiausiai klausomasi informantų arba 
klausinėjama remiantis jų pačių pasakojimais. Tai, kas gaunama atlie-
kant šį tyrimą, atveria esminę „daiktų tvarką“ arba mąstymo rėmus 
(Fowler 1996, 12). Kitais žodžiais tariant, propaguojamas „aktyvaus 
ir metodiško klausymosi“ metodas (Bourdieu 1996, 19) ir mėginama 
atsiverti „skirtingų žodynų ir supratimų vertybėms bei ribotumams“ 
(Alvesson 2002, 133). Bourdieu siūlo atsisakyti pozityvistinės sociolo-
ginės ortodoksijos įsitikinimo, kad interviu reikia atlikti tiktai nuas-
meninta, neutralia ir standartizuota forma (Fowler 1996, 13). Žinoma, 
atliekant šioje knygoje pateiktus tyrimus nebuvo įmanoma iki galo 
įgyvendinti objektyvacijos dalyvaujant metodologijos, tačiau buvo 
aktyviai ir metodiškai įsiklausoma į informantų kalbėjimo būdą, 
skausmingas patirtis, prisiminimus.

Šios studijos tyrėjų pasirinktą aktyvaus klausymosi metodą ga-
lima iš dalies sieti ir su užuojautos pratybomis. Pripažįstant abipu-
sį pažeidžiamumą (aš tiek pat pažeidžiamas, kaip ir mano tyrimo 
subjektas) tiriamojo vargai pasidaro reikšmingi tyrėjo gyvenimui. 
Marthos Nussbaum žodžiais, užuojautos ir supratimo jausmas rei-
kalauja, kad tyrėjas suvoktų, kad „elgetos likimas gali būti (arba 
tapti) jo paties likimu“ (Nussbaum 2001, 320) ir kad jis abipusiškai 
susijęs su savo tiriamuoju. 
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Tačiau užuojautos jausmas nėra paprastas ir vienalytis. Viena 
vertus, galima teigti, kad užuojauta yra tai, ką tyrėjas patiria tada, 
kai jaučiasi bejėgis, paveiktas nusivylimo ekonomikoje gyvenan-
čių informantų. Kita vertus, susidūręs su vargais ir bėdomis, su-
keliančiais jo užuojautą, sociologas gali pajusti, kad užuojauta yra 
emocinio veiksmo viršūnė (Berlant 2004, 9). Pačiam P. Bourdieu 
(Bourdieu et al. 1999) užuojauta nereiškia nei vieno, nei kito. Jam 
jausti užuojautą žmonėms, kurių kasdienių vargų ir bėdų liudiji-
mus dokumentuoji, – tai pirmas žingsnis kuriant asmeninį santy-
kį su lygybės ir teisingumo praktikų politika. Ši mintis rezonuoja 
J. Butler idėją apie tai, kad būtina įtraukti socialiai vargstančiuosius 
į „užuojautos bendruomenes“ (Butler 2009) ir taip bent nedideliu 
mastu didinti jų galimybę dalyvauti socialinio teisingumo struktū-
rose. 2012 m. skaitytoje viešoje paskaitoje ,,Ar galima gyventi gerą 
gyvenimą blogame gyvenime?“ Butler (2012) teigia, kad bendra 
mūsų netikrumo ir nesaugumo patirtis šiuolaikiniame pasaulyje – 
tai esminis mūsų potencialios lygybės ir tarpusavio įsipareigojimo 
kartu kurti galimą gyventi gyvenimą pagrindas. Pripažindami, kad 
esame reikalingi vienas kitam, tai yra esame vienas kitam socialiai 
įsipareigoję, taip pat pripažįstame pagrindinius principus, iš kurių 
susideda socialinės demokratinės aplinkybės, kurias galima vadinti 
geru gyvenimu. 

Studijos struktūra

Knygą sudaro septyni skyriai. Jie padalyti į dvi dalis. Pirma skirta 
bedarbiams, antra – benamiams ir įkalintiems vyrams.

Pirmame skyriuje „Bedarbiai vyrai, geras gyvenimas, beviltiš-
kas optimizmas“ Artūras Tereškinas analizuoja, kokiu mastu vyrų 
konceptualizuojamas geras gyvenimas, bedarbio statusas ir su juo 
susiję emociniai išgyvenimai yra socialinės atskirties rodiklis. So-
cia linė atskirtis skyriuje laikoma procesu ir būkle, kurioje individui 
neprieinamas minimalus gyvenimo kokybės ar „gero gyvenimo“ 
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standartas, rodiklis. Skyriuje nemažai dėmesio kreipiama į sociali-
nes normas, susijusias tiek su gero gyvenimo įsivaizdavimais, tiek 
su savęs, kaip (ne)dirbančių vyrų, sampratomis.

Antrame skyriuje „Ar nedarbas riboja? Bendruomeniškumas, 
socialiniai paramos tinklai ir dalyvavimas viešajame gyvenime“ 
Jurga Bučaitė-Vilkė aptaria, kaip darbą praradę asmenys kuria ir 
naudojasi socialiniais paramos tinklais, kokią prasmę suteikia stip-
riems ir silpniems socialiniams ryšiams ir kaip nedarbo situacijos 
nulemtas bejėgiškumas, socialinė apatija ir galios trūkumas suardo 
jų turimus socialinius saitus, apriboja bendruomeninį gyvenimą. 
Autorės nuomone, socialinių ryšių vaidmuo tokiuose socialinės 
atskirties procesuose kaip marginalizacija, skurdas, socialinė po-
liarizacija yra itin reikšmingas, nes jie leidžia sumažinti socialinės 
izoliacijos, atskiriančios individą nuo svarbiausių šeimos, draugų, 
darbo, socialinės paramos institucijų, naštą ir suteikia priėjimą prie 
finansinių ir simbolinių išteklių. Skyriuje taip pat analizuojama tai, 
kokią reikšmę bedarbiai vyrai teikia bendruomeniškumui ir kolek-
tyvinei veiklai ir ar jie domisi visuomeninėmis aktualijomis ir daly-
vauja viešajame gyvenime.

Trečiame studijos skyriuje „Jauni bedarbiai vyrai ir jų vyrišku-
mas (ne)pripažinimo ekonomikoje“ siekiama parodyti, kaip, viena 
vertus, buvimas bedarbiu vyru skatina socialinę atskirtį ir izoliaciją, 
ir, kita vertus, kaip vyrų prisirišimas prie normatyvinio vyriškumo 
veikia jų atskirties mastą ir intensyvumą. Kartu skyriuje gilinamasi į 
tai, kaip vyrai reaguoja į nedarbą ir bedarbio statusą ir kokias vyriš-
kas tapatybes jie stengiasi patvirtinti ir atkurti. Aptariant socioeko-
nomiškai įvairios jaunų 23–39 m. vyrų grupės vyriškumą, keliami 
platesni pripažinimo, (ne)galios ir socialinės atskirties klausimai.

Antra studijos dalis skirta nakvynės namų gyventojų ir įka-
lintų vyrų analizei. Pirmuose dviejuose skyriuose Rasa Indriliū-
naitė ir Rūta Petkevičiūtė skirtingais aspektais nagrinėja nakvynės 
namų gyventojus vyrus. Skyriuje „Nakvynės namuose gyvenan-
čių vyrų į(si)traukimo į socialinių paslaugų sistemą praktikos“ 
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Rasa Indriliūnaitė analizuoja, kaip nakvynės namų gyventojai api-
būdina savo santykį su įvairiomis gerovės sistemos institucijomis 
ir jų darbuotojais. Ji taip pat pateikia socialinių darbuotojų požiūrį 
į benamių prisitaikymo prie nakvynės namų veiksnius ir prakti-
kas, šios institucijos vaidmenį įtraukiant ir formuojant benamių 
priklausomybę nuo institucinės paramos. Remdamasi 15 pusiau 
struktūruotų interviu su Vilniaus ir Kauno nakvynės namų gyven-
tojais vyrais ir fokus grupės interviu su ekspertais, įvairių organi-
zacijų, dirbančių su tiriama grupe, atstovais, skyriuje „Nakvynės 
namų gyventojų socialinės kontrolės mechanizmai: stigmatizavi-
mas, kriminalizavimas, įkalinimas“ Rūta Petkevičiūtė aptaria be-
namystės ir įkalinimo patirčių sankirtas. Čia taip pat apibūdina-
mos socialinės atskirties kriminalizavimą nagrinėjančios teorijos, 
įrodančios, kad socialinės gerovės ir baudžiamojo aprūpinimo 
sistemos yra linkusios spręsti socialines, ypač nedarbo, problemas 
bausdamos ir įkalindamos.

Trečiame antros dalies skyriuje „Vyriško fasado valdymas Lie-
tuvos pataisos namuose“ Rūta Petkevičiūtė aptaria vyrų, įkalintų 
trejuose Lietuvos pataisos namuose (Vilniaus, Alytaus ir Pravieniš-
kių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje), vyriškumą. Kalėjimas 
laikomas asmenybės marinimo, suspendavimo, transformavimo 
mašina, todėl vyriškumas nuteistiesiems – vienas iš nedaugelio jų 
asmenybės raiškos išteklių. Todėl analizuojant 60 pusiau struktū-
ruotų interviu su įkalintaisiais ir jų bylas skyriuje klausiama, kaip 
šį išteklių – vyriškumą – nuteistieji konstruoja ir išnaudoja, kokios 
vyriškumo formos jiems atrodo priimtiniausios ir kokius vyrišku-
mo bruožus jie laiko prioritetu.

Paskutinis šios dalies ir visos studijos skyrius „Įkalintas vyriš-
kumas ir gero gyvenimo fantazijos Alytaus pataisos namuose“ tęsia 
įkalintų vyrų temą. Skyriuje gilinamasi į tai, kokiomis gero gyve-
nimo fantazijomis gyvena įkalinti vyrai ir kokiu mastu joms įtaką 
daro jų lyties sąvivoka. Aptariant gero gyvenimo fantazijas, kurias 
išsako vyrai, įkalinimo įstaigoje kasdien išgyvenantys vyriškumo 



įtvirtinimo ir patvirtinimo dilemas, čia taip pat klausiama, su kokio-
mis emocijomis šios fantazijos siejamos ir kaip jos apibūdina pačius 
vyrus. Studiją užbaigia apibendrinamasis skyrius.

Būtina paminėti, kad dalyje knygos skyrių analizuojami infor-
mantai yra tie patys, todėl kai kurie jų pasisakymai ir ištraukos iš 
interviu su jais gali kartotis. Tačiau pasikartojimai knygoje išryški-
na tyrėjų analizės taktikų ir strategijų panašumus bei skirtumus. 

Baigiant derėtų pabrėžti, kad šioje studijoje keliami platesni 
klausimai apie tai, kaip socialinės atskirties rizikos paliesti vyrai 
siekia „normalaus“ gyvenimo, kas gali užtikrinti jiems šį gyvenimą 
ir kokiais būdais jie mėgina išgyventi nesaugumo ir beviltiškumo 
atmosferoje arba nusivylimo ekonomikoje. Šia knyga siekiama ne 
tik analizuoti bedarbių, benamių ir įkalintų vyrų patirtį, žinojimą 
ir išgyvenimo taktikas, bet ir dar kartą pasipriešinti Lietuvoje vy-
raujančiai diskurso tradicijai, primetančiai socialiai vargstantiems 
kaltės, gėdos ir dar didesnio pažeidžiamumo naštą. 
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1. Bedarbiai vyrai, geras gyvenimas, 
beviltiškas optimizmas

A R T ŪR A S  T E R E ŠK I N A S

Įvadas

Kas nutinka, kada tai, ko geidi, pasirodo vis labiau nepasiekiama, 
kai prisirišimas prie visuotinai pripažinto gyvenimo naratyvo žlun-
ga ir kai tavo kasdienės pastangos jį įgyvendinti tėra tik beviltiško 
optimizmo tęsinys? Pastarasis terminas „beviltiškas optimizmas“ 
skamba paradoksaliai, tačiau jis apibūdina tai, ką kasdien išgyvena 
socialinės atskirties riziką patiriantys asmenys, tarp jų ir bedarbiai 
vyrai. Neviltis ir optimizmas, džiaugsmas ir gėda, gyvenimo gero-
vė ir socialinės atskirties baimė – pasikartojantys šių vyrų potyriai.

Beviltiškas optimizmas išgyvenamas ne tik kaip optimizmas. 
Tai gali būti ir baimė dėl neaiškios ateities, ir viltis, kad surasi dar-
bą, o jis tave pakeis, ir nerimas, kad neatitinki darbdavių, kuriems 
norėtum dirbti, lūkesčių, ir malonumas, kad pastaruoju metu tave 
pakvietė į du pokalbius dėl darbo. Amerikiečių teoretikė Lauren 
Berlant (2011 ir 2011a) tokį optimizmą vadina „žiauriu optimizmu“, 
tačiau daug kam jis atrodo veikiau beviltiškas nei žiaurus. Gal nėra 
visai beviltiška tikėti, kad bedarbiui vyrui, kuris nedirba jau dau-
giau nei metus, atsivers darbo rinkos durys, tačiau ar ne žiauru su-
vokti, kad būtent jo prisirišimas prie šio tikėjimo ir gana nuspėjamo 
normatyvinio gyvenimo supratimo skatina tokį optimizmą?

Šį skyrių įkvėpė troškimas suvokti, ką bedarbiams vyrams 
reiškia „geras gyvenimas“, kokias emocijas kelia nedarbas ir kas ver-
čia juos fantazuoti apie ateitį ar išgyventi dabartį kaip pereinamąjį 
laikotarpį, kuris laikomas ir gyvenimo pamoka, ir išbandymu, ir 
beviltiško optimizmo rezultatu. Tačiau ne tik pusiau struktūruoti 
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interviu su jaunais 23–39 m. bedarbiais vyrais – paskata analizuo-
ti gerą gyvenimą, socialinę atskirtį ir ją patiriančius subjektus. Šią 
analizę paskatino ir bendresni šiuolaikinių teoretikių, tokių kaip 
Judith Butler, Athenos Athanasiou, Lauren Berlant ir kitų, svarsty-
mai apie tai, kaip apibrėžiamas žmogaus gyvenimas, kieno gyve-
nimai laikomi vertais pripažinimo ir kieno nurašomi į nematomu-
mo, stig matizavimo, užmaršties vietas kaip apgailėtini ir niekam 
nereikalingi. Ypač šiuo požiūriu informatyvi ir kartu radikaliai 
įkvepianti amerikietės Judith Butler pozicija, išsakyta jos pastarojo 
dešimtmečio knygose (2009 ir 2013). Jos mąstymas apie tai, kas yra 
šiuolaikinis subjektas, kokiais skirtumais jis aktualizuojamas, kieno 
gyvenimai yra atpažįstami ir pripažįstami ir kieno mirtys, fizinės 
ar socialinės, apraudamos ir kieno ne, įsiterpia į mokslininkų, ti-
riančių socialinę atskirtį, darbus ir paties autoriaus bei jo kolegų 
atliekamas socialinės atskirties analizes. 

Šiame skyriuje analizuojamas bedarbių vyrų gero gyvenimo 
supratimas ir savęs pačių kaip subjektų, skirtingais būdais siekian-
čių šio gyvenimo, lokalizavimas. Nemažai dėmesio kreipiama į so-
cialines normas, susijusias tiek su gero gyvenimo įsivaizdavimais, 
tiek su savęs, kaip (ne)dirbančių vyrų, sampratomis. Galima teig-
ti, kad ši analizė – pastarųjų metų ekonomines krizes išgyvenusių 
Lietuvos piliečių vyrų požiūrio į darbo rinką, gerovę ir savo ateitį 
apžvalga, nepretenduojanti į platesnių ekonominių procesų, darbo 
teisės ar demokratinių poslinkių tyrimą. 

Pirmoje šio skyriaus dalyje aptariamos socialinės atskirties, gy-
venimo kokybės ir gero gyvenimo sąvokos, kurios iki šiol yra kon-
ceptualiai neaiškios. Antroje dalyje pateikiamas trumpas tyrimo 
metodologijos aprašas. Trečioje analizuojama bedarbių vyrų gero 
gyvenimo, klestėjimo ir laimės samprata, o ketvirtoje gilinamasi į 
nedarbo, neigiamų emocijų ir beviltiško optimizmo santykį.
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Socialinė atskirtis ir subjektyvi gerovė, arba geras gyvenimas

Socialinės atskirties reiškinys dažnai siejamas su socialinio teisin-
gumo ir socialinės lygybės temomis, todėl ši problematika dėl vals-
tybinių socialinės politikos ypatumų labiausiai išplėtota Didžiojo-
je Britanijoje ir Prancūzijoje (Jehoel-Gijsbers, Vrooman 2007). Per 
pastarąjį dešimtmetį socialinės atskirties tyrimai imti intensyviau 
vykdyti ir Lietuvoje. Daugiausia dėmesio skirta ekonominiams 
atskirties aspektams ir didžiausią socialinę atskirtį išgyvenančių 
grupių, tokių kaip benamiai, elgetos, buvę kaliniai, neįgalieji, pagy-
venę žmonės, sąvartyno žmonės ir pan., tyrimams (Vosyliūtė 2004, 
2004a ir 2007; Kriauzaitė 2004; Žalimienė 2004 ir 2011; Kocai 2004, 
2006 ir 2007; Maniukaitė 2012; Braslauskienė 2004; Mikulionienė 
2005; Kanopienė, Mikulionienė 2004 ir 2004a; Petružytė 2009; Petke-
vičiūtė 2010; Indriliūnaitė 2013). Kita dalis tyrimų telkiasi į socia-
linės atskirties reiškinį, socialinės atskirties ir skurdo palyginimą, 
inovacijas ir socialinės infrastruktūros poveikį socialinės atskirties 
formavimuisi ir prevencijai bei pilietiškumo, dalyvavimo ir švie-
timo įtaką socialinės atskirties problemos sprendimui (Šaulauskas 
2000; Poviliūnas 2003; Taljūnaitė 2004; Kublickienė 2007; Lazutka, 
Žalimienė, Skučienė et al. 2008; Vaznonienė 2011).

Kaip teigia Ann Taket, Beth R. Crisp, Annemarie Nevill ir kt., 
socialinės atskirties sąvoka padeda mums suvokti patirtį, kylančią 
iš daugialypės deprivacijos ir nelygybės formų, kurią patiria žmo-
nės skirtingose socialinės hierarchijos vietose. Ši sąvoka taip pat 
atskleidžia tarpusavyje susijusius sumenkusio asmenų ar grupių 
„dalyvavimo visuomenėje, vartojimo, mobilumo, priėjimo, integra-
cijos, įtakos ir pripažinimo padarinius“ (Taket, Crisp, Nevill et al. 
2009, 3). Kitais žodžiais, socialinė atskirtis – tai „tęstinis ir laips-
niškas atsiskyrimas nuo visapusiško dalyvavimo socialiniuose iš-
tekliuose, tarp jų tiek materialiniuose, tiek simboliniuose, kuriuos 
visuomenės išnaudoja tam, kad išgyventų, tvarkytų gyvenimą ir 
dalyvautų plėtodamos (galimai geresnę) ateitį“ (Steinert 2007, 5). 
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Jos paveikti asmenys neturi galimybės arba atsisako dalyvauti nor-
maliuose santykiuose ir veiklose, kurios prieinamos daugumai vi-
suomenės narių ir kurios apima ekonominę, socialinę, kultūrinę ir 
politinę sritis.

Skurdo ir jo padarinių individui ir socialinėms grupėms anali-
zė – vienas plačiausiai naudotų būdų gilintis į socialinę atskirtį. Ta-
čiau šiuo atveju skurdas ir socialinė atskirtis sutapatinami, o pasta-
rąją apibūdina išimtinai tik materialinės gyvenimo dimensijos. Šiuo 
analizės būdu ilgą laiką rėmėsi anglų ir amerikiečių tyrimų tradi-
cija, susikoncentravusi į ekonominę struktūrinę atskirtį, labiausiai 
siejamą su išteklių paskirstymu. Ši tradicija savo ekonominėje ir 
struktūrinėje atskirties sampratoje išskyrė du išteklių paskirstymo 
aspektus: materialinį (pajamas ir prekes) ir nematerialinį (socialines 
teises etc.), bet itin pabrėžė ekonominius pajamų ir vartojimo kliu-
vinius (Saraceno 2001). Pastarieji atskiria asmenis nuo vyraujančių 
bendruomenės normų, praktikų bei papročių ir kartu tampa jų 
stig mos ir gėdos šaltiniu (Bowring 2000, 314). Materialinės depriva-
cijos, kurią apibūdina nesugebėjimas patenkinti esminių reikmių, 
turėti pakenčiamą gyvenamąjį būstą ir pasiekti tam tikrą gyvenimo 
kokybės lygį, pojūtis nuskurdina asmenų gyvenimą.

Tačiau nemažai mokslininkų mano, kad skurdo negalima laikyti 
pagrindiniu socialinės atskirties veiksniu ir rodikliu. Pasak Pierre’o 
Bourdieu, naudojant materialinį skurdą kaip vienintelį deprivacijos 
ir vargo matmenį, nesugebama suvokti ir analizuoti patirties, kylan-
čios iš socialinių priespaudos struktūrų ir skausmo, kurį jos sutei-
kia (Bourdieu 1999, 4). Per pastaruosius keletą dešimtmečių atlikti 
tyrimai rodo, kad net ir koncentruojantis į materialinius atskirties 
aspektus negalima pamiršti nematerialaus skurdo ir to, kad skurdas 
ir deprivacija matuojami ne tik pinigų stygiumi, bet ir apskritai visa 
individo gyvenimo kokybe (Bellani, D’Ambrosio 2011, 68).

Pastarąją mintį remia antroji – prancūzų tyrimų mokykla, labiau 
besidominti sociokultūrine atskirtimi, kurioje svarbiausias yra santy-
kių aspektas. Šios tyrimų tradicijos požiūriu sociokultūrinę atskirtį 
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apibūdina socialinė (socialiniai santykiai ir tinklai) ir kultūrinė (ver-
tybės ir normos) sanglaudos (Jehoel-Gijsbers, Vrooman 2007, 16). 
Šios tradicijos mokslininkai kaip visų svarbiausius socialinės atskir-
ties aspektus išskiria dalyvavimą, vartojimą, mobilumą, paslaugų 
prieinamumą, integravimąsi, įtaką ir pripažinimą. Kai kurie jų mano, 
kad egzistuoja keturios socialinės atskirties dimensijos: vartojimas 
(pajėgumas pirkti prekes ir paslaugas), gamyba (dalyvavimas veik-
lose, kurios laikomos ekonomiškai ar socialiai vertingomis), politinis 
dalyvavimas (dalyvavimas priimant sprendimus vietos ir nacio-
naliniu lygmeniu) ir socialinė sąveika (ryšiai su šeima, draugais ir 
bendruomene). Kurios nors vienos šių dimensijų trūkumas gali tapti 
socialinės atskirties priežastimi (Burchardt et al. 2009, 31). 

Šitaip sociokultūriškai apibrėžiant atskirtį į ją įtraukiamos to-
kios dimensijos kaip nepakankama socialinė integracija (nedalyva-
vimas formaliuose ir neformaliuose socialiniuose tinkluose, tarp jų 
ir laisvalaikio veiklose, nepakankama socialinė parama ir socialinė 
izoliacija) ir nepakankama kultūrinė integracija (normų ir vertybių, 
susijusių su aktyviu socialiniu pilietiškumu, nesilaikymas, pvz., 
silpna darbo etika, piktnaudžiavimas socialine apsaugos sistema, 
nusikalstamas elgesys, „netinkamas“ požiūris į moterų ir vyrų 
pareigas ir teises, nedalyvavimas kaimynystės ar apskritai visuo-
meninėje veikloje) (Jehoel-Gijsbers, Vrooman 2007, 17; Taket, Crisp, 
Nevill et al. 2009). Pastarieji nepakankamo socialinių teisių turė-
jimo, nepakankamo socialinio dalyvavimo ir kultūrinės, norma-
tyvios integracijos trūkumo aspektai – esminiai ir didžiajai daliai 
šiame skyriuje pateikiamo tyrimo. 

 Analizuojant socialinę atskirtį paprastai aptariami trys jos 
lygmenys: individualus (mikro-), bendruomeninis (mezo-) ir vi-
suomenės (makro-). Nors jau minėti olandų mokslininkai Jeho-
el-Gijsbers ir Vroomanas mano, kad būtina skirti esamą socialinės 
atskirties būklę (statuso ypatumai) ir socialinę atskirtį kaip procesą 
(t. y. rizikos veiksnius, kurie padidina galimybę patirti socialinę 
atskirtį), jie taip pat teigia, kad rizikos veiksniai veikia visais trim 
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lygmenimis: individualiu mikrolygmeniu, formalių ir neformalių 
organizacijų ir socialinės aplinkos mezolygmeniu ir valdžios bei vi-
suomenės makrolygmeniu (Jehoel-Gijsbers, Vrooman 2007, 18; taip 
pat žr. Burchardt et al. 1999; Martin 2004; Popay et al. 2008).

Socialinė atskirtis kaip išteklių, teisių, gėrybių ir paslaugų trū-
kumas ir individų negalėjimas palaikyti normalių santykių ir da-
lyvauti veiklose, kurios prieinamos daugumai visuomenės narių, 
„veikia ir individų gyvenimo kokybę, ir visuomenės kaip visumos 
teisingumą bei sanglaudą“ (Levitas et al. 2007, 9). Todėl vienas iš 
svarbių būdų analizuoti socialinę atskirtį yra tirti individo gyveni-
mo kokybę (Bellani, D’Ambrosio 2011). Socialinė atskirtis paveikia 
individus tada, kai skirtingi veiksniai, tokie kaip mažas atlygini-
mas, menkos galimybės naudotis sveikatos sistema, išsilavinimo 
stoka ir nesaugi gyvenimo aplinka ir t. t., yra kliuvinys pasiekti 
bent pakenčiamą gyvenimo gerovę. Visi minėti ištekliai būtini ne 
tik palaikyti asmens socialinius ryšius, bet ir užtikrinti asmens sa-
vigarbą, pasitikėjimą savimi ir pasitenkinimą gyvenimu. Analizuo-
jant socialinės atskirties ir gyvenimo kokybės santykį klausiama, ar 
deprivuoti ir socialiai atskirtieji yra mažiau patenkinti savo gyveni-
mu nei tie, kas nepatiria deprivacijos (Cafaro 2001). Remiantis šiuo 
požiūriu socialinę atskirtį galima apibrėžti apskritai kaip būklę, ku-
rioje atsidūręs asmuo nepasiekia minimalios gyvenimo kokybės ar 
gerovės lygmens. Davido Phillipso (2006) ir Nuran Bayram ir kt. 
(2012; taip pat žr. Skevington 2009) nuomone, egzistuoja glaudus 
socialinės atskirties ir gyvenimo kokybės ryšys: socialinė atskirtis 
gali sumenkinti gyvenimo kokybę, ir atvirkščiai.

Gyvenimo kokybės, kaip ir socialinės atskirties, sąvoka – gana 
sudėtinga ir prieštaringa. Ji sudaryta iš objektyvių (pajamos, būs-
tas, išsilavinimo lygmuo ir pan.) ir subjektyvių (pasitenkinimas 
gyvenimu, laimė etc.) komponentų. Gyvenimo kokybė apima to-
kius subjektyvius komponentus kaip individualus pasitenkinimas, 
gebėjimas gyventi „normalų“ gyvenimą ir pan. (Bowling, Wind-
sor 2001, 56). Tiriant gyvenimo kokybę dažnai vartojama gerovės 
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sąvoka, kuri prieš keletą dešimtmečių buvo laikoma materialinės 
gerovės sinonimu, o ekonominis augimas – pagrindiniu socialinės 
pažangos kriterijumi. Pasak Nollo, tik vėliau sukurta platesnė ge-
rovės samprata, apimanti nematerialinius ir kokybinius plėtros 
aspektus. Gyvenimo kokybė, arba geras gyvenimas, tapo esminiu 
gerovės siekiniu ir socialinės raidos perspektyva (Noll 2002, 49–50).

Atsižvelgiant į pateiktas socialinės atskirties ir gyvenimo ko-
kybės apibrėžtis galima teigti, kad socialinė atskirtis ir gyvenimo 
kokybė gali būti matuojama ir objektyviai, ir subjektyviai. Panašiai 
kaip ir gyvenimo kokybę, matuojant socialinę atskirtį objektyviais 
kriterijais, vertinamas materialinės deprivacijos lygmuo, būsto są-
lygos, prieiga prie viešųjų paslaugų, socialinių santykių intensyvu-
mas ir pan. Vis dėlto vien tik objektyvių kriterijų nepakanka, nes 
subjektyvūs atskirties aspektai, svarbūs individui, lieka nematomi. 
Asmuo, kurį objektyviais kriterijais vertinant galima laikyti paveik-
tu socialinės atskirties rizikos, savęs tokiu gali nelaikyti, ir atvirkš-
čiai, objektyviai nepatiriantis socialinės atskirties asmuo gali many-
ti, kad jis socialiai marginalizuotas ir paveiktas socialinės atskirties 
rizikos (Bayram et al. 2012, 118). Todėl ne objektyviais kriterijais 
išmatuojama, o ir subjektyviai patiriama ir išreiškiama gyvenimo 
kokybė, kuriai apibūdinti, ypač teorinėse diskusijose, vartojamas 
plačiai įsigalėjęs gero gyvenimo terminas, yra reikšminga indivi-
dui. Šiame skyriuje pateiktame tyrime taip pat plačiai naudoti ro-
dik liai, kuriuos galima vadinti subjektyvios gyvenimo kokybės, 
arba „gero gyvenimo“, rodikliais.

Gyvenimo kokybės, arba gero gyvenimo, klausimai gali būti 
svarstomi ir platesniame galimo gyventi gyvenimo ir subjekto, 
kurio gyvenimas pripažįstamas kaip realus ir svarbus, kontekste. 
Tai kartu ir bendrojo pobūdžio klausimai, kurie subjektai yra verti 
gero gyvenimo ir kurie ne. Knygoje „Karo rėmai: kada gedima gy-
venimo“ (2009) amerikiečių teoretikė Judith Butler teigia, kad tai, 
jog vieni gyvenimai laikomi vertais gyventi, ginti ir gedėti, o kiti 
ne, nėra vien tik skirtingų tapatybių ar subjektų problema. Kodėl 
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tie gyvenimai taip skirtingai traktuojami ir diferencijuojami? Jos 
manymu, tai veikiau galios, formuojančios socialinį lauką, kuria-
me subjektai tampa įmanomi arba veikiau neįmanomi, klausimas. 
Mąstant apie šią galią, kuri paverčia subjektus (ne)įmanomais, ne-
galima daryti prielaidos, kad užimdami bendrą viešąją erdvę jie eg-
zistuoja jau iš anksto ir kad jų skirtumus galima suderinti suradus 
tinkamas priemones tiems subjektams suvienyti (Butler 2009, 163). 
Šie subjektai tampa įmanomi tada, kai pradeda veikti ir mėgina pa-
sipriešinti egzistuojantiems galios mechanizmams, kurie iš esmės 
juos ir apibrėžia kaip (ne)egzistuojančius subjektus. Veikdami jie 
pakartoja socialinio lauko taisykles ir normas arba joms oponuoja. 

Kitoje knygoje „Dekonstruojant lytį“ (2004) Judith Butler rašo, 
kad gyvenimo sampratą gaubia socialinės normos, o būdamas už 
jų asmens gyvenimas nebepatenka į galimo gyventi gyvenimo rė-
mus ir automatiškai sukelia mirtį, socialinę ar fizinę (šios mirties 
pavyzdžiai gali būti prievarta prieš tam tikras socialines grupes, 
labai dažnai pasitaikantis jų naikinimas ne tik fiziškai, bet ir diskur-
syviai, t. y. diskurso lygmeniu) (Butler 2004a, 34). Taip atsitinka ir 
su socialinės atskirties riziką patiriančiais asmenimis, nes normos, 
kurias jie įkūnija, prieštarauja nuostatoms, apibrėžiančioms tai, kas 
suvokiama kaip žmogiška būtybė, vyras, moteris ar „geras“ pilie-
tis. Jie negyvena, nes jų gyvenimai neatitinka nei gero gyvenimo, 
nei galimo gyventi gyvenimo suvokties. 

Norint tapti subjektu, svarbu būti pripažintam. O pripažinimas, 
pasak Athenos Athanasiou, – tai „mechanizmas, kuriuo subjektai 
diskursyviai sukuriami kaip žmogiški (arba nežmogiški, pusiau 
žmogiški ar ne tokie žmogiški) naudojantis tokiais normatyviniais ir 
disciplininiais terminais kaip lytis, seksualumas, rasė ir klasė“ (Bu-
tler, Athanasiou 2013, 90). Butler papildo šią mintį teigdama, kad 
pripažinimas nėra tas pats, kas savęs apibrėžimas arba savarankiš-
kas apsisprendimas. Pripažinimas – tai situacija, kai subjektas yra iš 
esmės priklausomas nuo terminų, kurie jam parenkami (jis ne pats 
juos pasirenka) paverčiant jį įmanomu subjektu (Butler, Athanasiou 
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2013, 79). Šia prasme mąstant apie socialinę atskirtį patiriančius asme-
nis galima teigti, kad tokios sąvokos kaip priespauda, išstūmimas ir 
marginalizacija tam tikru mastu legitimuoja jų buvimą: jie egzistuoja 
kaip stigmatizuoti ir socialinę riziką patiriantys „galimi arba potenci-
alūs“ subjektai, nors kartu jie gali būti nematomi (t. y. jų stengiamasi 
nepastebėti), netikri, beveik neįmanomi ar nesuvokiami viešai. Kai 
šie subjektai yra iš esmės nesuprantami, jų buvimas ir kalbėjimas yra 
tuščiaviduris ir dažnai negirdimas. Jie nepripažįstami, nes normos, 
leidžiančios juos pripažinti, nėra jiems palankios (Butler 2004a, 29). 
Viena vertus, viešame diskurse šie individai dažniausiai atpažįstami 
tik kaip tie, kurie nesugeba pasirūpinti savimi ir yra už „tikros“ visuo-
menės ribų; kita vertus, jie patys jaučiasi esą kalti dėl savo padėties ir 
nesugeba savęs nei apibrėžti, nei pateisinti kaip žmogiškų subjektų. 

Anksčiau atlikti kokybiniai tyrimai su skirtingomis socialinės 
atskirties riziką patiriančiomis vyrų grupėmis rodo, kad kai kurios 
iš jų sunkiai verbalizuoja savo padėtį, laiko save bevertėmis ir net 
neturinčiomis teisės kalbėti (Tereškinas 2011 ir 2012). Pabrėžtina 
ir tai, kad asmeniui, kuris negali savęs pozityviai išreikšti, trūks-
ta priemonių tapti socialiai priimtinam. Dėl to pradedama bijoti 
socialinio kontakto, nes komunikuodamas su kitais subjektas jau-
čia savo skirtumus ir nesėkmes. Pasak britų mokslininko Simono 
J. Charleswortho, baimė patirti dar vieną nesėkmę galiausiai tampa 
baime bendrauti su kitais (Charlesworth 2000). Kad jo gyvenimas 
pasidarytų galimas gyventi, tikras ir atpažįstamas, subjektas turi 
gerbti save, turėti galimybę išreikšti, išsakyti save ir savarankiškai 
apsispręsti. Tik tada, kai jis galės įgyvendinti žmogiškąsias galimy-
bes, jo gyvenimas galės tapti, vartojant Judith Butler (2004 ir 2004a) 
sąvoką, „klestėjimo“ (angl. flourishing) vieta.

Matuojant gyvenimo kokybę ir jos poveikį subjektyviai socia-
linei atskirčiai būtina aptarti emocijų, sietinų su geru gyvenimu, 
klausimą. Viena svarbiausių emocijų, rodančių, kad asmuo klesti 
ir jo gyvenimas yra ne tik galimas gyventi, bet ir pripažintas bei 
tikras, tai laimės emocija. Kai kurių mokslininkų nuomone, laimė 
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gali būti traktuojama kaip emocija, vertybė ar vertybių rinkinys 
arba kaip „gero gyvenimo“ idėja. Ji susijusi su tokiomis sąvoko-
mis kaip optimizmas, pasitenkinimas gyvenimu, viltis ar sėkmė. 
Laimė gali būti suvokiama kaip individualių aspiracijų, lūkesčių 
ir daugiau ar mažiau palankių mikro- ir makrosocialinių sąly-
gų sąveikos proceso rezultatas (Haller, Hadler 2006, 171). Pasak 
Bartramo, laimė yra afektyvus subjektyvios gyvenimo kokybės 
komponentas, o „pasitenkinimas gyvenimu“ – kognityvi jos su-
dedamoji dalis, t. y. tai, kaip mes vertiname gyvenamą gyvenimą 
(Bartram 2011, 2). 

Britų mokslininkės Saros Ahmed nuomone, laimė veikia kaip 
pažadas, nukreipiantis individus ,,į tam tikrus objektus, tarsi jie 
būtų būtini gero gyvenimo ingredientai“ (Ahmed 2008, 11; taip 
pat žr. Ahmed 2004). Skirtingi gero gyvenimo objektai, tokie kaip 
materialinė gerovė, stabilus darbas, tradicinė šeima ir patikima so-
cialinės apsaugos sistema, padaro subjektus laimingus arba bent 
suteikia laimės iliuziją. Jie teikia jiems vilties tol, kol geba užtikrinti 
laimės kaip esminio jų gyvenimo tikslo siekinį.

Apibendrinant galima teigti, kad nors ekonominei socialinės 
atskirties dimensijai skiriama daug dėmesio, vis plačiau vartojama 
subjektyviai patiriamos ir išreiškiamos gyvenimo kokybės, arba 
gero gyvenimo, sąvoka, leidžianti gilintis į nematerialų socialinės 
atskirties grupių vargą ir skurdą. Tai darant daugiau dėmesio tenka 
individualiam socialinės atskirties lygmeniui, tačiau kolektyvinio 
lygmens taip pat neįmanoma aplenkti: jis atsiskleidžia individų su-
vokiniuose ir sampratose apie normalų gyvenimą, pasitenkinimą ir 
laimę kaip socialiai sukonstruotas sąvokas. 

Tyrimo metodologija

Šiame skyriuje analizuojami 2013 m. balandį–rugpjūtį atlikti 18 pu-
siau struktūruotų interviu su jaunais 25–39 metų bedarbiais vyrais. 
Interviu dalyviai – maksimaliai heterogeniška informantų grupė: 
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beveik visi apklausti jauni vyrai nevedę, dauguma neturi vaikų, 
pusė asmenų su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, visi dirbę 
bent keliose darbo vietose, kai kurie – nelegalų trumpalaikį sezoni-
nį darbą. Visų vyrų bedarbio stažas – daugiau nei 0,5 m.1

Interviu metu mėginta išryškinti tris socialinės atskirties – mi-
kro-, mezo- ir makro- – lygmenis. Pirmas klausimų blokas buvo 
skirtas išsiaiškinti socialinės atskirties faktorius mikrolygmeny-
je. Čia buvo klausiama, kaip informantai suvokia darbą ir kokias 
reikšmes jam suteikia, taip pat pateikta klausimų apie bedarbių 
vyrų gero gyvenimo suvokimą, jų pasitenkinimą gyvenimu ir lai-
mės potyrį, nedarbo ir skirtingų emocijų santykį, darbo ir vyrišku-
mo ryšį. Kitas klausimų blokas buvo skirtas suvokti mezolygmens 
ir makrolygmens socialinės atskirties aspektus. Čia informantų 
buvo klausiama apie jų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, so-
cialinių ryšių palaikymą (bendravimą su kaimynais, šeimos nariais, 
artimaisiais), socialinį solidarumą ir įsitraukimą į kolektyvinę veik-
lą bei santykį su socialinės paramos institucijomis. Šiame skyriuje 
analizuojamas socialinės atskirties mikrolygmuo, išryškėjęs pirma-
me interviu klausimų bloke. 

Interviu medžiaga – savotiškas bedarbių vyrų minčių ir jaus-
mų, išreiškiančių jų santykį su socialine tikrove, archyvas. Bedarbių 
vyrų pasakojimuose atsiskleidžia, kaip jie tvarkosi dabartinėmis 
gyvenimo aplinkybėmis, kokiais būdais pateisina bedarbio statusą 
ir kaip įsivaizduoja savo ateitį. Vyrų pasakojimai, išgauti pusiau 
struktūruoto interviu metu, gali atrodyti gana įprastas ir kartais tri-
vialus sociologinio tyrimo žanras, tačiau kalbantis su tais, kuriuos 
galima priskirti socialinės atskirties rizikos grupei, šis tyrimo žan-
ras įgyja naują prasmę: pasakojimas ne tik priverčia tiriamuosius 

1 Kaip ir kitos Europos šalys, Lietuva pasižymi gana aukštu jaunų žmonių, ypač 
vyrų, nedarbo lygiu. 2012 m. nedarbo lygis tarp 15–25 m. žmonių siekė 21,9 proc., 
bet sumažėjo 1,5 proc., palyginti su bendruoju 28 ES šalių vidurkiu, kuris buvo 
23,4 proc. (Eurostat 2013). Bendras vyrų nedarbo lygis šalyje yra aukštesnis nei 
moterų. 2013 m. bendras vyrų nedarbo lygis pasiekė 18 proc. ir buvo 5 procentais 
didesnis nei moterų nedarbo lygis (Lietuvos statistikos departamentas 2014).
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reflektuoti savo gyvenimo padėtį dabartiniu metu, bet ir tampa 
priemone mokslininkui įsigyventi į trapų, bet kartu pasikartojantį 
kalbančio subjekto pozicijų apibūdinimą.

Siekiant užtikrinti konfidencialumą informantų vardai pakeis-
ti. Jų kalba neredaguota. 

Geras gyvenimas, laimės pojūtis ir klestėjimas

Kaip jau minėta teorinėje skyriaus dalyje, geras gyvenimas suda-
rytas iš objektyvių (pajamos, būstas, išsilavinimo lygmuo ir pan.) 
ir subjektyvių komponentų (pasitenkinimas gyvenimu, laimė etc.) 
(Bartram 2011; Haller, Hadler 2006). Jis apima tokius subjektyvius 
komponentus kaip individualus pasitenkinimas, gebėjimas gyventi 
„normalų“ gyvenimą ir pan. 

Daugelis informantų sieja gerą gyvenimą su keturiais pagrindi-
niais objektyvios gerovės komponentais: oficialiu mokamu darbu2, 
nuosavu būstu, partneryste ar šeima ir patenkinamu vartojimu. 
29 m. Manto žodžiais, „Pradžiai darbą rast. Paskui, nežinau, žmoną 
(juokiasi), vaikų“. Juokaudamas ir laikydamasis bravūriškos pozi-
cijos 26 m. Jurgis teigė, kad „Pirma, taip darysiu – susirandu darbą, 
oficialų, ir kokią sutinku ir į krūmus. Vsio“. Pasak 39 m. Kajaus, 
„Eee, darbą norėčiau turėti... norėčiau kitokį darbą. Ta prasme, nu, 
tą klasikinį, nuo aštuonių iki penkių valandų, ar... Nu, arba nekla-
sikinį, bet, ta prasme, nu, kad būtų didesnis užimtumas ir, kad aš 
jausčiausi dirbantis“. 

Daugeliui mokamas darbas yra svarbiausias, nes jis gali garan-
tuoti „normalų gyvenimą“ arba „normalumą“. Paklaustas, apie ką 
šiuo metu svajoja, 38 m. Antanas teigė, kad jis trokšta „Normaliai 
gyvent. Kaip visi normalūs žmonės. Nu, kaip visi. Surasčiau norma-
lų darbą, kad... normaliai dirbti, kad ne... niekuom nesirūpinčiau...“ 

2 Dėkoju kolegei Jurgai Bučaitei-Vilkei, leidusiai pasinaudoti kai kuriomis jos 
įžvalgomis apie darbo supratimą ir vaidmenį bedarbių vyrų gyvenime.
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Pastovias pajamas teikiantis darbas – ir saugumo, ir laimės šaltinis. 
Šia prasme galima teigti, kad didžiajai daliai informantų darbas – 
tai erdvė, kurioje normatyvumas, garantuojantis gerą gyvenimą ir 
laimės pojūtį, veikia stipriausiai. Tik dirbantis vyras vertas būti pri-
pažintas ir gerbiamas. 

Analizuojant interviu galima teigti, kad konvencionalumas, 
kurį informantai apibrėžia kaip darbo turėjimą, šeimą ar partne-
rystę, vaikus, nuosavą būstą, juos patenkinantį vartojimą, jiems yra 
laimės ir malonumo šaltinis. Pasak aukštąjį išsilavinimą turinčio 
25 m. Luko, jam laimė – 

turėti darbą, teisingai apmokamą, sakykim, ne būtent rinkos kainom, 
bet teisingai apmokamą. Na, kad aš galėčiau aprūpinti save, galėčiau 
aprūpinti savo šeimą, gyvent laimingą, normalų šeimyninį gyvenimą, 
normalioj visuomenėje su kažkokiu pastovumu. Nes dabar, ką mes 
matome, nėra jokio pastovumo visame kame. Man tai iš tikrųjų būtų 
didžiausia laimė, kad nebūtų kažkokios įtampos, kad nebūtų, būtų 
užtikrintumas dėl ateities.

Daugiau nei 8 m. ūkininko padėjėju dirbančiam vyrui (iš inter-
viu matyti, kad šis darbas – viena iš šiuolaikinės vergovės formų) 
laimę suteiktų „Darbas, arba savo namai ir darbas. Tiesiog, kai turi 
savo viską, kad žinai, kad čia tavo viskas. Ir tu daraisi nuo to laimin-
gas, negu sėdėdamas čia ir žinodamas, kad tave daugmaž panervins, 
pasodins kaip ant adatų...“ (Ričardas, 31 m.). Pasak šio informanto, 
norint pasiekti laimę, reikia „Susitvarkyt pilnai savo gyvenimą, kad 
man būtų gerai, negu dabar yra. Tiesiog aš noriu gyvent sau, o ne 
svetimiem žmonėm, kurie tave išnaudoja ir to nepripažįsta“. Jis dar 
prideda, kad dirbdamas norėtų nusipirkti „kokį kambariuką sau. 
Ar ten kokį namuką gal....“ Kitas bedarbis manė, kad „...laimei, bent 
jau man, reikia meilės, nes... kai patyriau tą, tai ir supratau, kad čia 
toks dalykas vienas, kad... tai va ir norisi dar“ (Dovydas, 29 m.). Dar 
kitas bedarbis su aukštuoju išsilavinimu šalia darbo ir partnerystės 
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minėjo ir seksą, kaip užtikrinantį pasitenkinimą gyvenimu: „Lovos 
neminėsiu (juokiasi), bet čia pasakysiu abstrakčiai, kad žmona... 
(juokiasi). Interpretuok, kaip nori (juokiasi). Ne, rimtai, namai, kaip 
aš čia sakiau, darbas, nuosavas namas, šeima, draugų toksai ratas, 
toksai socialinis aktyvus gyvenimas“ (Motiejus, 24 m.). Ne viename 
interviu kalba taip pat sukosi apie seksą ir lytinius santykius kaip 
svarbią sudėtinę laimingumo dalį.

Ir profesinį išsilavinimą, ir aukštąjį išsilavinimą turintys vyrai 
pabrėžė materialinės gerovės – kaip pasitenkinimo gyvenimu ir lai-
me – garantą. Pasak Motiejaus, „Vienintelis dalykas, kas man būtent 
trukdo, yra, kas man nepatinka, tai, kad esu bedarbis ir yra sunku 
gauti darbą, ir trūksta pinigų. Norėčiau turėt tokį gerai apmokamą 
darbą, ir tada būtų super“ (Motiejus, 25 m.). Šis darbas jam leistų 
išsinuomoti atskirą butą ir pradėti planuoti šeimą. Panašių svajonių 
turėjo ir 29 m. Dovydas, kuriam pasitenkinimą suteiktų „antros pu-
sės turėjimas, tokios, nu... tarkim, kaip kad buvo anksčiau kažkada. 
Gal čia toks biškį lindimas į praeitį, bet vis tiek. Aišku, pinigų dau-
giau žymiai, ta prasme, kad realiai išlaisvintų pinigai...“. 

Sudėtingų biografijų informantai (31 m. Ričardas ir 38 metų 
Antanas, abu augę vaikų namuose, pirmasis daugiau nei 8 m. dir-
bantis ūkininko pagalbininku už maistą ir pastogę, o antrasis besi-
verčiantis vagiliavimu) taip pat akcentuoja materialinę laimės di-
mensiją. Prisimindamas savo vaikystę, nekvalifikuoto, nelegalaus, 
trumpalaikio darbo patirtį turintis vyras, dabar dirbantis natūrinių 
mainų pagrindu, teigė, kad geras gyvenimas „Tada, kai vienas tėvas 
dirba, antras tėvas dirba, yra valgyt, esi apsirengęs, gali paprašyt 
pinigų, kad tau duotų. Tada dar yra geras gyvenimas“ (Ričardas, 
31 m.). Šiam informantui dar būnant vaiku tėvai prarado darbą, 
pardavė butą, persikėlė į bendrabutį, pradėjo išgėrinėti. Netrukus 
jis pateko į internatą ir didesnę dalį paauglystės praleido ten. Ki-
tas informantas, vaikystę ir paauglystę gyvenęs internate, ne kar-
tą teistas už vagystes, taip pat sieja gerą gyvenimą su materialine 
gerove: „...po kiek tu šiais laikais mokėtum... po penki tūkstančiai 
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litų... po penkis, po šešis tūkstančius litų, tai kiekvienas žmogus 
būtų laimingas. Nu, o šiaip tai... tai ką tu čia gauni? Už minimumą 
tai ką tu čia pragyvensi? Ar čia geras gyvenimas? Ne ne ne... Nema-
nau, kad tai geras gyvenimas“ (Antanas, 38 m.). 

Uždirbti pinigai skatina vartotojišką individualizmą, o pakan-
kamas vartojimas – vienas iš pagrindinių būdų užsitikrinti kasdienį 
pasitenkinimą gyvenimu. Kai kurie informantai kalba apie svajonę 
laimėti milijoną (Mantas, 29 m.), kiti – apie galimybę nusipirkti vie-
ną ar kitą daiktą, pavyzdžiui, keturratį (Jurgis, 26 m.), kuris prisi-
dėtų prie jų pasitenkinimo gyvenimu. 26 m. Jurgis sakė, kad „Geras 
gyvenimas, tai yra tas, kada tu juo nesiskundi… Dirbi, gauni, ką 
nors šiaip nusiperki, ką nors sau, nu, ir ko daugiau reikia?“ 

Tik vieninteliame interviu aukštąjį išsilavinimą turintis 32 m. 
Vytautas teigė, kad jam laimę ir džiaugsmą pirmiausia teikia ne-
dirbant atsiradęs laisvo laiko kiekis: „Aš manau, turėjimas laiko. 
Kai turi laiko, sugalvoji ir kažką įdomaus, ir kas tau svarbu, kas 
kitiem galbūt padėtų. Nes jeigu neturėsi laiko, neturėsi gyvenimo“. 
Tai laikas sau, kurio iš jo neatima darbas. Iš šio informanto pasa-
kojimo matyti, kad ankstesnis darbas, kuris jam buvo materialiai 
pelningas, buvo varginantis ir užimdavo visą jo laiką. Galima teigti, 
kad šis ir dar keli informantai nėra prisirišę prie „normalaus“ arba 
gero gyvenimo fantazijos. Jiems pastovus, gerai mokamas, tačiau 
daug laiko ir pastangų reikalaujantis darbas, galintis garantuoti 
gerą gyvenimą, tik trukdo. Pasak minėto bedarbio vyro, „Pasijauti 
žmogum, nes tu gali daryt tai, ką nori, kas tau patinka. Kelies, kada 
nori, gulies, kada nori. Susitinki su draugais. Tu esi laisvas žmo-
gus... Nu, pusę metų nepadirbau ir supratau, kad tai yra visai geras 
dalykas – tu niekam nevergauji, esi pats sau šeimininkas“ (Vytau-
tas, 32 m.). Kaip pasakojo šis informantas, prieš tai turėtas darbas 
užimdavo visą jo laiką, dirbdamas jį vyras nekantriai laukdavo tik 
savaitgalių ir atostogų. 

Šiam ir panašiems informantams darbas – laisvas apsi spren-
dimas, o sprendimas nedirbti – kiekvieno asmens orumo ir pasi-
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rin kimo dalykas. Pasak 25 m. Luko, „...Aš nežinau nei vieno įsta-
tymo, nežinau nei vienos visuomenės, nei vieno laikotarpio... kur 
šiuo metu kas nors galėtų mane priversti dirbti. Tai yra, taip nega-
lima, ta prasme, negalima žmogaus priversti dirbti, jeigu aš neno-
riu dirbti, ar aš negaliu, ar dar kažkas, tu manęs negali priverst...“ 
Be šių dviejų informantų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kuriems 
darbas nėra gero gyvenimo laidas, šiai kategorijai taip pat pri-
klauso žemesnį išsilavinimą turintys bedarbiai, linkę į trumpalai-
kius darbus ir nenorintys užsikrauti ilgalaikių įsipareigojimų ir 
darbinių reikalavimų naštos. Tačiau tarp 18 informantų jų buvo 
absoliuti mažuma.

Nepaisant pavienių pasisakymų apie varginančius ir džiaugs-
mo neteikiančius darbus, didesnei daliai informantų darbas išlieka 
esmine galimybe ne tik gyventi gerą gyvenimą, bet ir „klestėti“, 
kalbant jau minėtais Judith Butler (2004 ir 2009) terminais. Tačiau 
norint klestėti būtinas darbas, kuris patenkintų individualius inte-
resus, būtų saviraiškos ir savirealizacijos priemonė. Tai darbas, ku-
ris „praplečia tavo pasaulėžiūrą, kaip pasakyt, tavo pasaulį, jeigu 
tu domiesi...“ (Motiejus, 25 m.), kuris teikia „malonumą, pasitenki-
nimą“ ir kurį dirbdamas asmuo jaučiasi naudingas kitiems (Tadas, 
27 m.). Pasak pastarojo informanto, darbe jam „...būtinai turi būti 
tas kažkoks tai atgalinis bent jau ryšys... (kad) mano darbo rezul-
tatas matomas būtų... kūrybingumas irgi svarbu, ten kažkokia tai 
laisvė, ta tam tikro lygio“. Pabrėždami kūrybingumo ir savirealiza-
cijos lūkesčius, šie informantai finansinį atlygį ir socialinį statusą, 
kurį suteikia darbas, laiko antraeiliu dalyku. 

Tik žemesnį išsilavinimą turintiems vyrams, kurie nebuvo pri-
sirišę prie darbo kaip svarbios savo tapatybės dalies, klestėjimo 
sąlyga buvo ne pats darbas savaime, o jį išreiškiantis materialinis 
atlygis, garantuojantis jiems materialinę gerovę ir patenkinamą var-
tojimą. Pastariesiems nedarbas riboja turimas finansines galimybes, 
tad pastovių pajamų turėjimas jiems reiškia pagrindinių pragyve-
nimo poreikių tenkinimą, kuris yra ir vienas iš būdų klestėti:
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Tyrėjas: Tai asmeniškai tas bedarbystės faktorius yra blogas tiktai dėl 
to, kad jisai riboja tavo galimybes – kažkokias materialines?

Informantas: Jo. Taip, tiktais va. O šiaip tai gyventi tai netrukdo 
(Re natas, 24 m.). 

Kliūtis klestėti gali būti paprasčiausi dalykai: negalėjimas įpirkti 
to, ko norėtum, keliauti už Lietuvos ribų ar palaikyti pastovesnius 
romantiškus santykius, kuriems irgi reikia materialinių išteklių. 

Apibendrinant galima teigti, kad bedarbio statusas daugumai 
informantų – kliūtis gyventi gerą gyvenimą, kurį apibrėžia tiek 
objektyvios gerovės komponentai – oficialus mokamas darbas, 
nuosavas būstas, partnerystė ar šeima bei galimybė vartoti, – tiek 
subjektyvus pasitenkinimas gyvenimu ir laimės potyris. Dėl to šia 
prasme tyrime dalyvavę bedarbiai vyrai – socialinės atskirties ri-
ziką patiriantys subjektai, kurių reliatyvų marginalumą ir stigmą 
išreiškia negebėjimas savęs pozityviai išreikšti darbu ir kartu tapti 
socialiai priimtiniems.

Nedarbas, neigiamos emocijos ir beviltiškas optimizmas

Kokių emocijų informantams kelia bedarbio statusas? Nedarbo 
tyrėjai teigia, kad nedarbas skatina nuolatinį laimės, kuri apibrė-
žiama kaip teigiama emocinė būsena, trūkumą (žr. Clark, Oswald 
1994; Lucas et al. 2004). Pasak kitų mokslininkų, nors kai kurie 
ekonominiai šalies gyvenimo rodikliai (pvz., nedarbo lygis šalyje, 
pragyvenimo lygmuo etc.) gali būti svarbūs laimės išgyvenimui 
(Frey 2008), paprastai jų poveikis gana mažas (Yang 2008). Tam 
prieštaraudami kai kurie analitikai (Di Tella et al. 2003) mano, kad 
aukštas nedarbo lygis šalyje neigiamai veikia net dirbančių žmo-
nių laimės pojūtį, nes jie pradeda labiau bijoti, kad praras darbą. 
Kita vertus, kai nedarbo lygis yra aukštas, bedarbiai nesijaučia to-
kie vieniši, o darbo netekimas neatrodo vien tik asmeninės nesėk-
mės rezultatas (Clark 2003). 
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Šiame tyrime dalyvavę informantai pabrėžia, kad neturint darbo 
išgyvenamas nuolatinis nesaugumas, psichologinis diskomfortas, 
nepasitikėjimas savimi, ypač kai darbo paieškos būna bevaisės. 
Vienas iš informantų, 25 m. Lukas, teigė, kad po nesėkmingų darbo 
pokalbių jis pradėjo jausti bejėgiškumą ir neviltį: 

...Automatiškai apima nepasitikėjimas savimi, kad, na, tu niekam nesi 
reikalingas, na, ten kreipiesi į 10 įmonių, gauni atsakymą iš 3, ateini į 
pokalbį, kaip ir viskas gerai, bet paima ne tave... pradedi galvot, kuom 
aš esu blogesnis, tai va toks atsiranda nepasitikėjimas savimi, užpuola 
depresija... Psichologinė ta pusė iš tikrųjų yra tragiška pakankamai... 

Thomo J. Cottle’o teigimu, nedarbas reiškia vertės, tiek asme-
ninės, tiek socialinės, ir pažado gauti kokį nors atlygį artimiausioje 
ateityje stygių (Cottle 2003, 226). Nors asmeninės ir socialinės ver-
tės klausimas aktualiausias šiame tyrime dalyvavusiems žemesnį 
išsilavinimą turintiems informantams, kurių dauguma užsiima 
atsitiktiniais nelegaliais darbais, nedarbas visiems vyrams reiškia 
ne tik pagarbos ir respektabilumo trūkumą, bet ir neigiamų emo-
cijų perteklių. Štai 25 m. Motiejus išskyrė savivertės ir asmeninio 
indėlio į visuomenę pojūtį, kurį jam gali suteikti darbas. Pasak jo, 
kad jaustumeisi laimingas, būtini „ekonominis gerbūvis, jautimasis 
svarbiu ir reikalingu aplinkiniams, visuomenei, galbūt supratimas, 
kad tu gali daugiau (paveikti) savo valstybės, savo miesto gyveni-
mą“. Todėl šiuo metu pastarojo informanto savivertė sumenkusi. 
Kitam bedarbiui vyrui gėda „sėdėt ant kitų sprando“, nes nedarbas 
susijęs su stigmatizavimu: aplinkiniai „išvadina“ jį ne tik bedarbiu, 
bet ir senberniu, neturinčiu draugės (Mantas, 29 m.). Šios gėdos 
gana sunku atsikratyti. 

Atlikti tyrimai rodo, kad nedarbas stiprina socialinę stigmą ir 
kartu socialinę atskirtį: bedarbiai izoliuojasi nuo visuomenės, nu-
traukia daugumą socialinių ryšių siekdami išvengti socialinės stig-
mos ir kritiško visuomenės požiūrio į juos (Cook 2009, 56–62). Tai 
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ypač pasakytina apie tyrime dalyvavusią tik profesinį išsilavinimą 
turinčių ir nekvalifikuotus darbus dirbančių vyrų grupę. Jie turi 
labai mažai draugų, nes, jų nuomone, norint palaikyti draugys-
tę, reikia turėti materialinių lėšų. Likdami su gana siauru ir ribo-
tu draugų bei pažįstamų skaičiumi, jie gali pasikliauti tik savimi. 
Neturint pajamų sunku kurti ir ilgalaikius partnerystės santykius. 
Dauguma šios grupės vyrų apskritai neturėjo partnerių arba turėjo 
tik atsitiktinių santykių, kitų (pvz., 26 m. Juro) santykiai iširo dėl 
bedarbio statuso.

Iš interviu matyti, kad darbo ir socialinių garantijų trūkumas 
skatina informantų nerimą, įtampą ir net depresiją. Jie jaučiasi ne-
saugūs dėl savo ateities, nors dalis bedarbių vyrų aiškesnės ateities 
vizijos ir neturi. Svarbiausia joje – materialinis ateities užtikrintu-
mas, noras būti finansiškai nepriklausomiems ir kartu užmegzti 
ilgalaikius partnerystės santykius: 

Nu, mano svajonės, nežinau, neturiu kažkokių konkrečių svajonių. 
Šiaip, jeigu imt kažką konkretaus, ane, tai čia va dabar yra tokia, kad 
sukurt kažką, kaip ir sakiau, ten apie darbą buvo, sukurt kažką, kas 
neštų man pajamas, ir aš galėčiau, nu, būt išlaisvintas finansine pras-
me, žinai. Va tokia yra svajonė. Tokia apčiuopiama, žinai. Kitos tai 
labai abstrakčios. Meilės, laimės, taikos... (Dovydas, 29 m.).

Kitas informantas kalbėjo ne tik apie darbo, socialinių garantijų 
stoką ir su juo susijusias neigiamas emocijas, bet ir apie socialinę 
skriaudą apskritai: 

Taip, esu (skriaudžiamas). Nes nieks man nepadeda, nenori net pagal-
vot apie mano ateitį. Gyvenu pas žmones, kurie net negalvoja (apie) tai, 
kad man gal reikia pinigų, gal man reikia padėt kuo nors. Jie negalvoja 
apie tai, tai kaip tu būsi neskriaudžiamas. Tu dirbi jiems, darai jiems 
gera, jų ten tą ūkį bandai išlaikyt vadinamą. O kai tau reikia ko nors, 
tai tau atsuka nugarą. Tai vat tau ir neteisybė būna (Ričardas, 31 m.). 
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Nepaisant skirtingo išsilavinimo, visi informantai gyvena ne-
saugioje rinkoje, kurioje vyrauja nestabilumo, nesaugumo ir atsi-
tiktinumo potyriai. Neoliberalios ekonominės praktikos, pasak 
Berlant (2011), prisideda prie prekariteto (angl. precarity)3 kaip 
afektyvios atmosferos kūrimo. Butler prekaritetą vadina politiš-
kai determinuotomis sąlygomis, kuriomis gyvendamos kai kurios 
žmonių grupės kenčia dėl socialinių ir ekonominių paramos tinklų 
trūkumo ir tampa smurto, traumų ir net mirties taikiniu. Šios socia-
linės grupės patiria gerokai didesnę ligų, skurdo, bado, prievartos 
riziką nei kiti gyventojai (Butler 2009, 25–26). Tačiau kitų tyrinėtojų, 
tokių kaip Franco „Bifo“ Berardi nuomone, prekaritetas yra pavei-
kęs platesnius gyventojų sluoksnius, jis nebėra marginali ir laikina 
ypatybė, apibūdinanti kai kurių socialinių grupių padėtį (Berardi 
2009, 31). Veikiau tai „beveik egzistencinė pažeidžiamumo būklė“ 
(Tsianos, Papadopoulos 2006), kurią jaučia kiekvienas, dalyvaujan-
tis neoliberalioje darbo rinkoje. 

Šią prekariteto būklę įvardija ir absoliuti dauguma tyrime da-
lyvavusių informantų. Remiantis Butler mintimis galima teigti, kad 
informantai jaučiasi lengvai pakeičiama ir „išmetama“ darbo jėga. 
Jie nėra tikri dėl savo ateities ir dėl to, koks darbas ar darbo vieta 
jų laukia. Visa tai kuria „sugadintos ateities“ (Berlant terminas iš 
Berlant 2011) ir radikalaus bejėgiškumo pojūtį (Butler, Athanasiou 
2013, 148). Pasak 26 m. Juro, „Ai, nepatenkintas iš tiesų todėl, kad 
trūksta pinigų, trūksta... tokios... nu, kaip pasakyt, ramesnės atei-
ties, ta prasme, kad šiuo metu iš tikrųjų aš nežinau... ar už keturių 
savaičių turėsiu iš ko gyventi ir... ką žadu daryti“. Be to, dalis infor-
mantų apskritai jautė, kad gyvena šalyje, kurioje vyrauja negatyvi 
atmosfera, o tai dar labiau juos gniuždo: „...vėlgi išeini į gatvę, 
sakykim, matai žmonių, žmonės susierzinę, nuliūdusiais veidais, 

3 Reikia skirti prekaritetą (angl. precarity) kaip politiškai nulemtas aplinkybes bei 
egzistencinę būklę ir prekariatą (angl. precariat), kuris laikomas nauja neoliberalios 
epochos socialine klase (plg. proletariatas) (žr. Berlant 2011; Tsianos, Papadopou-
los 2006; Berardi 2009).
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suirzę. Tas tas tas ore toks tvyro negatyvumas, visame kame. Per 
televizorių realiai pozityvių žinių neišgirsi...“ (Lukas, 25 m.). Pre-
karitetas šiems informantams – politiškai sukurtos aplinkybės, 
kuriomis jie paverčiami silpnais ir pažeidžiamais.

Kai kurie informantai, ypač turintys žemesnį išsilavinimą, 
išsakė ne tik saugumo ir stabilumo jų gyvenimuose trūkumą, bet 
apskritai „gero gyvenimo“ stoką: „Oi, labiausiai, ko man trūksta? 
Gero gyvenimo, labiausiai. Kad aš galėčiau ramiai, gerai ir gražiai 
gyvent. O ne čia, čia ne gyvenimas. Čia egzistavimas šiuo metu pas 
mane vyksta. Aš tiesiog egzistuoju kaip žmogus, kuris kažkur tai 
yra, bet nieko neturi“ (Ričardas, 31 m.). Pastarieji bedarbiai vyrai 
save suvokia gana apibrėžtame normatyvių lūkesčių horizonte, 
kuris paverčia juos „netikrais“ subjektais, nepaklūstančiais „regu-
liaciniams idealams“ (Butler, Athanasiou 2013, 67). Jie neatitinka ir 
normatyvaus subjekto, kurį neoliberalios ekonomikos sąlygomis 
apibūdina „refleksyvus, verslus, individualizuojantis, racionalus, 
protezinis arba egoistinis „aš“ (Skeggs 2011, 496), apibrėžties.

Nors aukštąjį išsilavinimą turintys informantai suvokė savo 
bedarbio statusą kaip tarpinę būseną ir natūralios profesinės socia-
lizacijos etapą, jie svajojo apie gyvenimą, kuris bus „normalus“ ir 
atitiks jį apibrėžiančias socialines normas. Jų manymu, prisirišimas 
prie gero gyvenimo komponentų – asmeninį pasitenkinimą teikian-
čio darbo, tvirtų tarpasmeninių santykių, materialinio stabilumo – 
gero gyvenimo prielaida. Galima sakyti, kad su geru gyvenimu 
juos siejo „afektyvi optimistinio prisirišimo [struktūra]“ (Berlant 
2011, 2), kuri vertė viltis, kad šį kartą jiems pasiseks ir kad jiems 
negali nepasisekti. Dėl šios priežasties dauguma bedarbių vyrų in-
terviu metu nebuvo patenkinti esama gyvenimo kokybe ir neprita-
po prie tų, kurie gyveno „normalų“ gyvenimą. Galima sakyti, kad 
jų įsivaizduojamas normatyvumas – vienas iš socialinės atskirties 
rizikos faktorių. 

Kalbėdami apie darbą ir gerą gyvenimą informantai, turintys 
žemesnį išsilavinimą, pabrėžė pagarbos, įvertinimo stoką, menką 
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atlygį, žeminančius santykius su darbdaviais ir kolegomis, solida-
rumo ir bendradarbiavimo trūkumą. Jų nuolatinės ir kartais bevil-
tiškos darbo paieškos laikytinos pagrindine pasipriešinimo socia-
linei atskirčiai strategija. Pastarieji informantai buvo mažiau linkę 
pasiduoti visuotinai priimtinam gero gyvenimo normatyvumui, 
todėl neišgyveno nerimo ir depresijos tokiu mastu kaip išsilavinę 
informantai, ieškantys darbe savirealizacijos ir savęs įprasminimo. 
Kitaip nei išsilavinę informantai, pastarieji pernelyg neidealiza-
vo normatyvių gero gyvenimo komponentų, tačiau suvokė, kad 
jie gali padėti išgyventi kasdienybę, kurioje daug vargo, skurdo, 
politinio cinizmo ir viešo negatyvumo. Nors kai kurie iš mažesnį 
išsilavinimą turinčių informantų bravūriškai teigė, kad šiuo metu 
jie viskuo patenkinti, kiti minėjo, kad nedarbas jiems vis dėlto kėlė 
gėdą, nerimą, nesaugumo dėl ateities jausmą ir depresiją. Tad ga-
lima sakyti, kad, nepaisant darbo vietos ir reikšmės savo gyveni-
muose suvokimo, šias neigiamas emocijas išgyveno tiek profesinį, 
tiek aukštąjį išsilavinimą turintys bedarbiai vyrai.

Kaip prisitaikoma prie kasdienybės, kurioje gero gyvenimo įsi-
vaizdavimas atrodo tik miražas, fantazija, o kasdienybė – nepasise-
kimų, finansinių nepriteklių, dalinės socialinės izoliacijos sankau-
pa? Aukštesnį išsilavinimą turintys bedarbiai manė, kad tai galima 
padaryti tik būnant aktyviam, nepasiduodant neigiamoms nuotai-
koms ir emocijoms: „...Būnant per tokią aktyvią veiklą, tiesiog ne-
būti tokiems pasyviems, tiesiog čia jau mano pabaiga, taip jau ak-
tyviai stengiesi išeiti iš tos padėties“ (Motiejus, 25 m.). Bedarbiai su 
žemesniu išsilavinimu atsidavė galimo gyventi gyvenimo, kuriame 
vyravo saugumas, ilgalaikiai santykiai, pakankamą vartojimo lygį 
ir kartu asmeninį pasitenkinimą užtikrinantis darbas, svajonėms. 
Svajojimą galima laikyti savotiška prisitaikymo prie nesaugios kas-
dienybės strategija.

Skyriaus įvade kalbama apie beviltišką bedarbių vyrų, pati-
riančių neigiamas emocijas kaip nedarbo rezultatą, optimizmą. 
Kaip teigia Berlant (2011), bet kuris prisirišimas (pvz., prie darbo 
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vietos, tarpasmeninių santykių, vartojimo daiktų) gali būti optimis-
tinis tada, kai optimizmą apibūdiname kaip asmenį išjudinančią ir 
kartu su kitais susiejančią jėgą. Šis optimizmas gali būti dingstis 
kurti save kaip asmenį, projektuoti savo ateitį, pasirinkti gyvenimo 
būdą ir netgi išgyventi tam tikrus afektus ir emocijas.

Optimizmas taip pat palaiko viltis, kad gyvenimas nuolatinių 
ir dažnai nesėkmingų darbo paieškų kasdienybėje pasikeis radus 
darbą. Tačiau interviu medžiaga leidžia daryti išvadą, kad daugeliu 
atvejų optimizmas nepasiduoda racionaliems skaičiavimams, o tai 
rodo, jog vyrai dažnai neapmąsto optimizmo ir nedarbo, optimizmo 
ir socialinės atskirties rizikos ryšio. Esant beviltiškai optimistiškam 
prisirišimas prie būsimo pasikeitimo, kurio tikimasi ateityje, yra ne-
racionaliai kvailas. Pavyzdžiui, svajojama apie galimybę išlošti mili-
joną ir susitvarkyti darbinį gyvenimą pagal savo norus ir poreikius:

Vat, jeigu turėčiau tą milijoną, tai tas darbas būtų toks, kad aš darau 
savo malonumui kažką... tas darymas vis tiek neišvengiamai atneš 
pinigų, bet, suprantat, bet tada, tada dirbi ne iš pirmo būtinumo, su-
prantat, ir tada ne... rytais nesikeiki, kaip čia sunku atsikelti, nes gali 
atsikelt dešimtą – vienuoliktą valandą ryto. Nereikia aštuntą keltis, tai 
yra, šeštą keltis, kad aštuntą darbe būt... (Kajus, 38 m.). 

Kalbant apie beviltišką optimizmą verta prisiminti Berlant 
minimą klaidingo atpažinimo (angl. misrecognition) mechanizmą, 
apibūdinantį psichinį procesą, kurio metu fantazija mus taip pa-
veikia, kad įsivaizduojame, jog vienas ar kitas objektas gali įgyven-
dinti mūsų troškimus (Berlant 2011, 121). Tačiau iš esmės priski-
riame šiems objektams savybes, kurių jie neturi, vadinasi, ir negali 
įgyvendinti mūsų troškimų ir išspręsti gyvenimo kokybės arba gero 
gyvenimo klausimų. Ši idėja tinka ir analizuojamiems bedarbiams 
vyrams, kurių prisirišimas prie gana nuspėjamo normatyvaus gy-
venimo supratimo gali būti apibūdintas kaip beviltiško optimizmo 
padarinys. 
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Apibendrinimas 

Analizuojant pusiau struktūruotus interviu su bedarbiais vyrais 
šiame skyriuje mėginta atsakyti į klausimus, kaip jie įsivaizduoja 
gerą gyvenimą ir kokie įsivaizduojamo gyvenimo objektai gali pa-
daryti dabartinę jų padėtį pakenčiamą ir pakeliamą. Kartu klau-
siama, kokiu mastu vyrų konceptualizuojamas geras gyvenimas, 
bedarbio statusas ir su tuo susiję emociniai išgyvenimai sietini su 
socialine atskirtimi, kuri šiame skyriuje ne tapatinama su skurdu 
ar materialine deprivacija, bet laikoma ir procesu, ir būkle, kuriai 
esant individui neprieinamas minimalus gyvenimo kokybės ar 
„gero gyvenimo“ standartas. 

Išskyrus keletą informantų, gyvenančių kaime ir dirbančių men-
kai apmokamą nelegalų darbą, didžiuma nepatiria materialinio skur-
do kaip vieno iš socialinės atskirties rodiklių. Darbo praradimas jiems 
simbolizuoja ne tiek materialinių ekonominių išteklių deprivaciją, 
kiek neįgyvendintas gyvenimo vizijas, sudėtingas kasdienio išgy-
venimo strategijas, neigiamas emocijas ir potyrius. Nors dalis infor-
mantų tikina esą patenkinti gyvenimu, daugumai iš jų nedarbas kelia 
gėdą, nerimą, nesaugumo dėl ateities jausmą ir depresiją. Informantai 
nedarbą apibūdina kaip trūkumą, kuris tvyro jų gyvenime. Bedarbio 
padėtis sustiprina ir kitų pasitenkinimo gyvenimu bei laimės pojūtį 
veikiančių objektų – partnerystės, meilės, vartojimo – stoką. 

Galima teigti, kad tam tikru mastu informantai išgyvena socia-
linę atskirtį afektyviu ir emociniu lygmeniu, nes bedarbio statusas 
didina vyrų nesaugumo ir kartu gėdos jausmus, psichologinį dis-
komfortą, nepasitikėjimą savimi, pagarbos ir respektabilumo trū-
kumą. Visi šie afektai ir emocijos rodo sumenkusį tiek pasitenkini-
mą gyvenimu, tiek laimės išgyvenimą. Patiriant save kaip niekingą, 
menkos vertės subjektą, negatyvi vertė tampa pagrindine vyrų sa-
vęs apibrėžimo ir kartu atpažinimo priemone.

Interviu medžiaga rodo, kad, nepaisant dabartinės padėties, 
tyrime dalyvavę bedarbiai vyrai prisirišę prie normatyvios gero 
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gyvenimo vizijos, kurios pagrindiniai komponentai – gerai moka-
mas darbas, partnerystė ar šeima, nuosavas būstas ir pakankamas 
vartojimas. Visa tai – ne tik gero gyvenimo, bet ir klestėjimo 
pagrindas, kurį turėtų užtikrinti kapitalistinė kultūra. Tik keletas 
menkiau išsilavinusių informantų tarsi priešindamiesi „politi-
nėms ir afektyvioms normatyvumo“ ekonomikoms (Berlant 2011, 
167) pernelyg neidealizavo normatyvių gero gyvenimo kompo-
nentų, nors suvokė, kad jie gali padėti išgyventi nesaugumo ku-
piną kasdienybę. 

Kita vertus, interviu leidžia daryti išvadą, kad bedarbių vyrų 
gero gyvenimo įsivaizdavimas gana trapus: daugelis informantų 
negali nuspėti, kas jų laukia rytoj, nors viliasi, kad šiuo metu juos 
persekiojančios nesėkmės – tik išimtis, o ne dėsningumas visuo-
tinai priimtame gero gyvenimo žanre. Nemažai apklaustų vyrų 
neturi aiškaus scenarijaus, kaip susirasti darbą ir kokiu būdu kur-
ti gerą gyvenimą kaip atsvarą prekaritetui, kuris yra ir afektyvi 
atmosfera, perpildyta nestabilumo, nesaugumo, nenuspėjamumo 
ir atsitiktinumo, ir kartu vyrų egzistencinė pažeidžiamumo būsena. 
Neturėdami gero gyvenimo, kai kurie informantai jaučiasi „vien-
kartine“ pakeičiama darbo jėga, beveik nematomi, o jei ir matomi, 
tai tik kaip nenusisekę darbo rinkos dalyviai. Kitaip tariant, kol kas 
jie nėra pajėgūs susikurti reikalaujamos „normalios“ socialinės ta-
patybės. Tai sykiu demonstruoja ir „nuskurdintas savirealizacijos 
formas“ (Charlesworth 2000, 74), kai bedarbiai vyrai ne tik nežino, 
kaip save realizuoti, bet ir apsiriboja gana siauru normatyvių sva-
jonių horizontu. 

Trokšdami išlikti arti socialinių normų, kurios apibrėžia gerą 
gyvenimą, informantai viliasi, kad jos apgins ir padės įveikti da-
bartinę aklavietę. Tai jiems atrodo kaip vienas iš priimtinų socia-
linės atskirties rizikos įveikimo būdų. Jų tikėjimą ateitimi palaiko 
beviltiškas optimizmas, verčiantis tikėti, kad normatyvūs gero gy-
venimo komponentai gali įgyvendinti jų troškimus. Tačiau, kaip 
matyti iš interviu, šis optimizmas trukdo racionaliai įvertinti savo 



gyvenimą ir normatyvius objektus (gerai mokamas darbas, part-
nerystė ar šeima, nuosavas būstas, vartotojiškas pasitenkinimas), 
kurie turėtų jį užpildyti. 

Būtina pabrėžti ir tai, kad dauguma informantų, ypač turinčių 
aukštesnį išsilavinimą, mano, jog ne valstybės ar socialinės para-
mos institucijos, o jie patys atsakingi už savo dabartinę padėtį. In-
dividai gali pasitikėti tik savimi, o ne valstybe. Šis individualios 
atsakomybės už bedarbio statusą matmuo taip pat rodo, kad 
neoliberaliose, tarp jų ir Lietuvos, ekonomikose įsigalėjęs procesas, 
vadinamasis „atsakomybės primetimas“ (angl. responsibilization) 
(Butler 2009, 35), nuima nuo valstybės atsakomybės naštą ir perke-
lia ją ant savarankiškų, mėginančių pasitikėti savo jėgomis ir kar-
tu tik save dėl nesėkmių kaltinančių subjektų pečių. Kita vertus, 
mokslininkai pastebi, kad šiuolaikinėse visuomenėse santykinai 
privilegijuoti asmenys patiria panašias nesaugumo, nerimo, dezo-
rientacijos ir nusivylimo emocijas, kaip ir tie, kurie niekada nesijau-
tė ekonomiškai ir instituciškai saugūs (Berlant 2011, 195). 

Kalbėdama apie galimą gyventi gyvenimą Butler (Butler 
2005, 39) klausia, kokią politiką turėtume formuoti, kad ji leistų ir 
konceptualizuoti tokį gyvenimą, ir užtikrintų institucinę paramą 
jam? Tai išlieka ir šio tyrimo klausimas, į kurį kol kas atsakyti sun-
ku. Galima būtų teigti, kad gana utopinis skirtingų socialinių san-
tykių, „skirtingų dėmesio formų, skirtingų troškimų“ ir itin skirtin-
gų socialinės vertės praktikų (Skeggs 2011, 507) kūrimas galėtų būti 
vienas iš būdų pakeisti bedarbių vyrų savęs pripažinimo ir patirčių 
trajektorijas. Kita vertus, Athanasiou (Butler, Athanasiou 2013, 185) 
žodžiais, svarbu ne kurti tapatybes, kurias apibrėžia išnaudojimas 
ir pažeidžiamumas, ir svarstyti, kuri neteisybės forma (pvz., ar 
ekonominis nesaugumas, ar lyčių nelygybė) labiausiai žeidžia, bet 
kurti erdves, kuriose būtų įmanoma išardyti socialines konvenci-
jas ir apribojimus, pripildančius kai kurių subjektų gyvenimus ir 
troškimus negatyvios vertės, taip priešinantis normatyviai gero ar 
priimtino gyvenimo prievartai.

I. Jauni vyrai, nedarbas, socialinė atskirtis
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2. Ar nedarbas riboja? 
Bendruomeniškumas, socialiniai 
paramos tinklai ir dalyvavimas 
viešajame gyvenime

J U R G A  B U ČA I T Ė-V I L K Ė

Įvadas

Analizuojant socialinės atskirties fenomeną šalia vartojimo, gamy-
bos, politinio dalyvavimo dimensijų išskiriamas ir socialinės sąvei-
kos aspektas, pabrėžiantis socialinių ryšių su šeima, draugais, 
kaimynais svarbą (Burchardt, Le Grand, Piachaud 2009, 31). Tania 
Burchardt, Julianas Le Grandas ir Davidas Piachaud (1999) akcen-
tuoja savanorišką ir nesavanorišką socialinės atskirties procesą. 
Anot autorių, savanoriškomis socialinės atskirties praktikomis gali 
virsti nedalyvavimas gamyboje ir vartojime, santaupų neturėjimas, 
atsisakymas dalyvauti politinėje ir socialinėje veikloje (Burchardt et 
al. 1999, 227–229). Tačiau tuo pat metu tyrėjai pabrėžia, kad prakti-
koje savanoriško ir nesavanoriško nedalyvavimo dimensijos yra su-
sipynusios, tad empiriškai sunku nustatyti, kada asmuo savo noru 
atsiriboja nuo visuomeninio gyvenimo, o kada jis tampa savotišku 
struktūrinių ekonominių ar socialinių pokyčių įkaitu. Socialinėje 
atskirtyje atsidūrę asmenys patiria izoliaciją, atribojančią individą 
nuo tokių socialinių institucijų kaip darbo rinka, šeima, neforma-
lios draugų, pažįstamų grupės, socialinės paramos sistema, politi-
nės institucijos. 

Teorinėje literatūroje ypač daug dėmesio skiriama socialinių 
tink lų ir socialinės atskirties ar įtraukties sąsajoms, t. y. anali-
zuojamas socialinių ryšių vaidmuo tokiuose socialinės atskirties  
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procesuose kaip marginalizacija, skurdas, populiacijos mažėjimas, 
socialinė poliarizacija, vargingų kaimynysčių formavimasis. Ma-
noma, kad įsitraukimas į socialinius tinklus turi nemažai teigiamų 
aspektų, pavyzdžiui, žymi solidarumą ir tarpusavio bendradarbi-
avimą. Individai jungiasi į pagalbos ir paramos tinklus siekdami 
disponuoti turimais ištekliais, tarp jų ir finansiniais, materialiniais, 
informaciniais ar suteikiančiais psichologinę emocinę paramą. 
Stengiamasi atskleisti, kaip socialiniuose pagalbos tinkluose kuria-
mos ir palaikomos tokios normos kaip abipusiškumas, pasitikėji-
mas, atvirumas, integracija ir solidarumas. Kita vertus, socialiniai 
tinklai veikia kaip tam tikra socialinė terpė, kurioje formuojasi 
socialiniuose tinkluose veikiančių dalyvių tapatybės. Šitaip indi-
vidualiai kuriama ir subjektyviai suvokiama socialinė terpė tampa 
kolektyvinės veiklos simboliu, leidžiančiu kolektyviniams veiks-
mams vykti (Wellman 1979, 1203). Apibendrinant reikia pasakyti, 
kad sociologinis tinklų požiūris leidžia: 1) atskleisti socialinių ryšių 
poveikį individams ir socialinėms grupėms, 2) nustatyti, kaip įsi-
traukimas į socialinius paramos tinklus padeda įveikti socialinės 
atskirties sukeltas problemas, nepamirštant įvairių socialinių eko-
nominių charakteristikų įtakos (gyvenamoji vietovė, darbinis ir 
šeimos statusas, išsilavinimas, socialinės paramos infrastruktūros 
prieinamumas ir pan.) ir 3) kalbėti apie platesnį poveikį valstybės 
socialinės atskirties mažinimo politikai. 

Analizuojant įvairius socialinės atskirties reiškinio aspektus iš 
socialinių tinklų perspektyvos ypač daug dėmesio skiriama klau-
simui, ar socialiniai ryšiai palengvina socialinę marginalizaciją, ar, 
priešingai, riboja individualius pasirinkimus ir gyvenimo teikia-
mas galimybes, įtraukdami į jau nusistovėjusias socialinių santykių 
struktūras. Vienas šio požiūrio šalininkų Grahamas Crow teigia, 
kad pavienėse vietovėse ar kaimynystėse nusistovėjusios socialinės 
normos ir taisyklės gali sukurti naujas socialinės atskirties formas 
ir taip sudaryti didesnius socialinius barjerus individų mobilumui 
(Crow 2004). Daugiausia analitikų dėmesio sulaukia socialinių 
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ryšių formavimosi procesas atskirose vietos bendruomenėse ar 
kaimynystėse. Pavyzdžiui, empiriniai bendruomenių tyrimai paro-
dė, kad daugelis kaimynystėse gyvenančių žmonių artimų draugų 
daugiau turi už gyvenamosios vietovės ribų, o ne toje pačioje vie-
tovėje (Wellman 1979). Silpniems neklasterizuotiems socialiniams 
tinklams suteikiama kur kas didesnė reikšmė. Stiprūs kaimynystės 
ryšiai pasidaro mažiau vertinami (Guest, Wierzbicki 1999). Tačiau 
atskleidžiama ir priešinga tendencija: kaimynystės pagrindu susi-
formavę socialiniai tinklai gali suteikti specifinę pagalbą, pavyz-
džiui, leidžia keistis mažomis ar didesnėmis paslaugomis, tokiomis 
kaip vaikų priežiūra, skubioji pagalba, buities ir remonto darbai 
(Wellman, Wortley 1990). Kiti empiriniai tyrimai rodo, kad vietos 
bendruomenėse susiformavę stiprių ryšių tinklai gali turėti nei-
giamą poveikį socialinei kontrolei ir bendruomenės išteklių nau-
dojimui, ypač marginalizuotose vargingose vietovėse (pavyzdžiui, 
Fernandez, Harris 1992). Kaimynystėse, kurioms mažiau būdingi 
silpni, išskaidyti ryšiai, susiduriama su kolektyvinės mobilizacijos 
ir kolektyvinio veiksmo stoka (Granovetter 1973). 

Pagrindinis šio skyriaus tikslas yra diskusija apie įsitraukimo 
į socialinius tinklus galimybes ir bendruomeniškumo plėtojimą, 
leidžiantį su socialine atskirtimi susidūrusiems asmenims įveikti 
įvairius asmeninio gyvenimo, profesinius ar kasdienybės iššū kius. 
Diskutuojama, ar dalyvavimas visuomeniniame gyvenime gali būti 
naudojamas kaip viena iš alternatyvų, leidžiančių socialinėje at-
skirtyje atsidūrusiems asmenims naudotis įvairiais galios, paramos 
ar materialiniais ištekliais. Kitais žodžiais tariant, formuluojami 
šie probleminiai klausimai: kaip socialinėje atskirtyje atsidūrę as-
menys suvokia kolektyviškumą ir solidarumą visuomenėje, kokią 
prasmę teikia bendruomeniniam dalyvavimui, kokiomis paramos 
institucijomis jie pasitiki, kokia yra neformalių socialinių ryšių 
svarba siekiant sumažinti ekonominius, socialinius ir psichologi-
nius nepriteklių padarinius. Pirmojoje skyriaus dalyje pateikiama 
teorinė diskusija, apimanti bendruomeniškumo ir socialinių ryšių 
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specifikos klausimus, dėmesys sutelkiamas į socialinės atskirties 
kontekstą. Kitose skyriaus dalyse analizuojami kokybinio pusiau 
struktūruoto interviu su jaunais bedarbiais vyrais iki 40 m. rezul-
tatai, kurie atskleidžia, kokiais socialiniais paramos tinklais naudo-
jasi darbo neturintys vyrai, koks jų požiūris į bendruomeniškumo 
ir aktyvesnio pilietinio gyvenimo plėtojimo perspektyvas, kaip 
aktyvumas siejamas su socialinio teisingumo ir kolektyvinės atsa-
komybės idealais. 

Teorinė diskusija: bendruomeniškumas,  
kolektyvinė veikla ir socialinių ryšių efektas 

Mokslinė diskusija apie kaimynystės ir bendruomeniškumo įtaką 
įvairiuose socialinės atskirties procesuose tampa ypač aktuali da-
bartiniame socialinės poliarizacijos ir didėjančios socialinės nely-
gybės kontekste. Siekiama atsakyti į klausimą, ar vietos bendruo-
menėse susiformavę socialiniai ryšiai ir jų specifika gali paaiškinti 
tokius reiškinius kaip skurdo kultūra, nusikalstamumas, margina-
lizacija, nedarbas ir įsitraukimas į darbo rinką, socialinių paslaugų 
tinklo infrastruktūra, erdvinė segregacija, politinis vietos gyventojų 
aktyvumas ir dalyvavimas įvairiose pilietinėse iniciatyvose ir pan. 
Vienas iš tokių tipiškų pavyzdžių yra Nicko Bucko socialinės depri-
vacijos priežasčių ir kaimynystės charakteristikų sąveikos tyrimas, 
atliktas Didžiojoje Britanijoje (Buck 2001). Autorius formuluoja 
klausimą, ar specifinės vietos bendruomenių charakteristikos, to-
kios kaip vietos gyventojų šeimų socialinė sudėtis, išsilavinimas, 
amžius, nedarbo trukmė, profesinė patirtis, gali lemti individualius 
pasirinkimus ir socialinio mobilumo galimybes deprivaciją pati-
riančiose kaimynystėse. Empirinių duomenų analizė rodo, kad kai-
mynystėse susiformavusi deprivacija lemia nematerialius skurdo 
rodiklius, kylančius dėl ribotų socialinio dalyvavimo ir vartojimo 
galimybių. Mažesnėse vietovėse ar bendruomenėse nematerialių 
išteklių trūkumo efektas yra kur kas didesnis dėl stiprių socialinių 
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ryšių tinklų, ribojančių vietos gyventojų mobilumą ir įvairių nau-
dingų išteklių (tokių kaip informacija apie darbo vietas ar sociali-
nes paslaugas) mainus (Buck 2001, 22–72). 

Skyriuje iš dalies remiamasi socialinių tinklų sąvoka, padedan-
čia įvertinti, kaip išplėtoti socialinių ryšiai susiję su socialinės atskir-
ties intensyvumu. Be to, klausiama, ar skirtingi socialiniai tinklai 
mažina neigiamą socialinės atskirties poveikį individams ar jų gru-
pėms, ar atvirkščiai, dėl nusistovėjusių socialinių ryšių specifikos 
atskiros kaimynystės patiria didesnį išteklių trūkumą. Remiamasi 
argumentu, kad socialinė įtrauktis didesnė ten, kur labiau išplėtoti 
silpni ryšiai, galintys susieti atskirtyje esančias socialines grupes su 
kitomis visuomenės grupėmis. Tokie silpni socialiniai tinklai leidžia 
keistis naudinga ir svarbia informacija, gauti materialios pagalbos ar 
patarimų, skatina naujų socialinio elgesio formų ar kultūrinių sim-
bolių kaitą (Granovetter 1983; Montgomery 1991 ir 1992; Franzen, 
Hangartner 2006). Kalbant išsamiau, įvairios vietos bendruomenių 
ir kaimynysčių studijos bando atsakyti į klausimus, kokie sociali-
niai tinklai būdingi šiuolaikinėms bendruomenėms ir kaip skirtingi 
socialinių ryšių tipai (silpni arba stiprūs) padeda apibrėžti klasinius 
skirtumus ir nustatyti įvairius socialinės poliarizacijos padarinius 
marginalizuotoms grupėms. Pavyzdžiui, Henning ir Liebergas 
(1996) teigia, kad kaimynystės yra viena iš svarbiausių socialinių 
struktūrų, padedančių žemesnės klasės atstovams užmegzti ir palai-
kyti silpnus ryšius. Šie ryšiai gali būti apibrėžiami pradedant men-
kai pažįstamų žmonių bendravimu ir baigiant konkrečia praktine 
pagalba vienas kitam. Tokio tipo socialiniai kontaktai ne tik padeda 
išlaikyti tam tikrus pragyvenimo standartus, bet ir jungia tarpusavy-
je atskirus stiprių ryšių tinklus (Henning, Lieberg 1996). Socialinio 
mobilumo galimybės, pasiekiamos per tinklus, ypač svarbios margi-
nalizuotoms socialinėms grupėms, kurios dėl geografinės ar ekono-
minės izoliacijos turi mažiau galimybių gauti reikalingų socialinių 
išteklių, tokių kaip darbas, socialinės paslaugos, valstybės parama, 
švietimas ir pan. Vietos bend ruomenėse susiformavę socialiniai  
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ryšiai vertinami kaip svarbūs ištekliai, leidžiantys sėkmingai plėtoti 
savitarpio pagalbos tinklus. Šie abipusiai pagalbos tinklai socialiai 
jautrioms grupėms tampa viena efektyviausių strategijų, siūlančių 
įvairių problemų sprendimo alternatyvų. Be to, gerai išplėtoti silp-
ni ryšiai padeda marginalizuotoms grupėms įveikti nepasitikėjimą 
tradicinėmis socialinės paramos institucijomis (Burns, Taylor 1998, 
cituojama iš Forrest, Kearns 2001, 2139). Nepaisant pranašumų, ku-
riuos teikia bendruomenėje susiformavę socialiniai ryšiai, ryškėja 
ir kita tendencija, rodanti mažėjančią šiuolaikinių vietos bendruo-
menių ar kaimynysčių svarbą. Pavyzdžiui, Guesto ir Wierzbicki 
1974–1996 m. JAV atlikto General Social Survey longitudinio tyrimo 
rezultatai atskleidžia ryškias kaimynystės socialinių ryšių svarbos 
mažėjimo tendencijas (Guest, Wierzbicki 1999). Vėlesni tyrimai pa-
teikia panašius rezultatus, pavyzdžiui, Gustavas S. Meschas ir Yae las 
Levanonas formuluoja išvadas ir teigia, kad bendruomeniniai ryšiai 
didina socialinį dalyvavimą ir įsitraukimą ne vietos bendruomenių 
viduje, bet už jų ribų (Mesch, Levanon 2003).

Bendruomeniškumo, kolektyvinio veiksmo ir socialinių tinklų 
specifikos kontekste išryškėja ir pavienių socialinių grupių sociali-
nės integracijos visuomenėje ypatumai. Šiame skyriuje analizuoja-
mas jaunų bedarbių vyrų, dažnai patiriančių visuomenės spaudi-
mą dėl bedarbio statuso, atvejis. Reikia pabrėžti, kad šiame tekste 
remiamasi empiriniu tyrimu, kurio tikslas nebuvo susijęs su jau-
nų bedarbių susiejimu su konkrečia kaimynyste ar bendruomene. 
Analizės požiūriu įdomesnės individualios jaunų žmonių kolekty-
vinės veiklos, solidarumo, buvimo socialiniuose tinkluose, domėji-
mosi visuomenės aktualijomis nuostatos. Mus domina klausimas, 
susijęs su socialiniais paramos tinklais ir požiūriu į visuomeninę 
veiklą, bendruomeniškumo svarbą. Daroma prielaida, kad buvi-
mas socialiniuose tinkluose, ypač išplėtotas silpnų ryšių paramos 
tinklas, palengvina integraciją į darbo rinką, suteikia daugiau ga-
limybių pakeisti savo gyvenamąją aplinką, susirasti naują darbo 
vietą ir padeda įveikti kitas su nedarbu siejamas rizikas. 
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Jaunimo socialinės atskirties tyrimų problematikoje pagrindi-
nės dominuojančios temos susijusios su pereinamojo laikotarpio 
iš švietimo į profesinę veiklą iššūkiais. Analizuojama, kaip jauni 
žmonės bando prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų, 
kaip kovoja su klasiniais skirtumais, atsirandančiais dėl socialinės 
nelygybės pavienėse vietovėse ar regionuose (pavyzdžiui, Furlong, 
Cartmel 1997; MacDonald 1997 ir 1998; MacDonald, Marsh 2001; 
Hammer 2003; Carle, Hammer 2005; Plug, Bois-Reymond 2005 ir 
daugelis kitų). Kai kurie tyrėjai siekia atsakyti į klausimą, nuo ko 
priklauso jaunų bedarbių socialinė integracija, kokie yra socialiniai 
mechanizmai, kompensuojantys įvairių ekonominių, socialinių ar 
simbolinių išteklių trūkumą. Vienas iš tokių tipinių pavyzdžių – 
Martinos Behrens ir Karen Evans 2010 m. atliktas jaunų bedarbių 
(iki 25 m.) Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje tyrimas, kuriame 
buvo analizuojamos jaunų asmenų karjeros galimybės. Tyrime da-
lyvavo 300 jaunų bedarbių, kuriems buvo pateikti klausimai apie 
motyvaciją, pasirinktas darbo paieškos ir mokymosi strategijas, po-
žiūrį į karjerą. Kaip teigia straipsnio autorės Martina Behrens ir Ka-
ren Evans (2010), socialinė jaunų bedarbių integracija skiriasi ir pri-
klauso nuo turimų socialinių tinklų. Turintieji stiprius paramos 
tinklus jaučia didesnį pasitikėjimą savimi ir geba lengviau įveikti 
nedarbo sukeltas rizikas. Didesnis socialinis ir kultūrinis kapitalas 
atlieka tam tikrą reabilitacijos funkciją ir palengvina nesavanorišką 
atskirties procesą (Behrens, Evans 2010, 33).

Apibendrinant dera pabrėžti, kad buvimo socialiniuose tink-
luose poveikis socialiai atskirtoms visuomenės grupėms yra la-
bai reikšmingas, tačiau gebėjimas pasinaudoti tinkluose esančiu 
finansiniu, kultūriniu ar simboliniu kapitalu priklauso nuo dau-
gybės išorinių sociodemografinių ar ekonominių veiksnių, pavyz-
džiui, išsilavinimo, amžiaus, šeimos padėties ar net geografinės 
vietovės. Jauniems asmenims pereinamasis laikotarpis iš švietimo 
į profesinę veiklą gali būti itin sudėtingas ne tik dėl struktūrinių 
darbo rinkos pokyčių ar pasikeitusių darbo standartų. Kur kas 



I. Jauni vyrai, nedarbas, socialinė atskirtis

60

dažniau jauni žmonės pasitelkia individualizuotas išgyvenimo 
strategijas, kurioms būdingi rezistencijos, susvetimėjimo ar prisi-
taikymo elementai. 

Tyrimo metodologija

Skyriuje pristatomi ir analizuojami mokslinio tyrimų projekto „So-
cialinė atskirtis ir socialinis dalyvavimas pokyčių Lietuvoje“, atlikto 
Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedroje 2012–2014 m., 
metu surinkti kokybiniai duomenys. Šio projekto pagrindinė idė-
ja susijusi su pasirinktų socialinės rizikos grupių atskirties formų 
ir turinio analize, atlikta nustatant skirtingas socialinės atskirties 
dimensijas. Į empirinio tyrimo lauką įtraukiamos savo patirtimis 
labai skirtingos socialinės grupės, tokios kaip vienišos motinos, 
auginančios nepilnamečius vaikus, jauni bedarbiai vyrai, religinės 
mažumos, sergantieji chroniškomis ligomis, turintieji alkoholio pri-
klausomybę, benamiai asmenys. Tyrimo metu daugiausia dėmesio 
skirta ne struktūrinių socialinės atskirties priežasčių nustatymui, o 
subjektyvioms socialinėje atskirtyje esančių asmenų patirtims ir jų 
„kitoniškumo“ sampratai. 2013 m. balandžio–rugpjūčio mėn. buvo 
atlikti 18 pusiau struktūruotų interviu su jaunais bedarbiais vyrais 
nuo 25 iki 39 m. Pokalbiams pasirinkta maksimaliai heterogeniška 
informantų grupė: visi apklausti jauni vyrai nevedę, neturi vaikų, 
pusė asmenų turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, visi įgiję 
darbinės patirties bent keliose darbo vietose, taip pat dirbę nelega-
lius trumpalaikius sezoninius darbus. Interviu metu siekta išryš-
kinti informantų vertybes, požiūrį į darbą ir profesinį užimtumą, 
gyvenimo prioritetus. Šiame skyriuje analizuojami klausimai, skirti 
mezo- ir makro- lygmenų socialinės atskirties aspektų nustatymui, 
pabrėžiamas dalyvavimas bendruomenės gyvenime, socialinių ry-
šių palaikymo mechanizmas (bendravimas su kaimynais, šeimos 
nariais, artimaisiais), socialinio solidarumo ir kolektyvinės veiklos 
dimensijos. Interviu duomenų analizeė leidžia svarstyti, ar darbą 
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praradę vyrai yra bendruomeniški, ar tarpusavyje kuria ir nau-
dojasi socialiniais paramos tinklais, kokią prasmę bedarbiai teikia 
stipriems ir silpniems socialiniams ryšiams. O gal kaip tik yra prie-
šingai: nedarbo nulemti bejėgiškumas, apatija ir pasyvumas suar-
do turimus socialinius saitus, atriboja nuo visuomeninio gyvenimo 
ir domėjimosi visuomenės aktualijomis? Kokybinio interviu metu 
surinkti duomenys neleidžia pateikti pakankamai įrodymų, ats-
kleidžiančių socialinių ryšių intensyvumo ir įsitraukimo į tinklus 
specifiką būtent tarp bedarbių vyrų, tačiau leidžia svarstyti ir kel-
ti diskusinius klausimus, ieškoti alternatyvių socialinės atskirties 
įveikos strategijų.

Tekste visų informantų vardai pakeisti siekiant užtikrinti kon-
fidencialumą. Pateikiamos originalios interviu ištraukos, kalbos sti-
lius ar vartojamas žargonas neredaguoti.

Socialiniai paramos tinklai: draugai ar kaimynai? 

Analizuojant socialinius paramos tinklus daroma prielaida, kad 
stiprūs ir silpni ryšiai turi nevienodų pranašumų asmenims, nete-
kusiems darbo. Teigiama, kad socialinės integracijos intensyvumas 
iš dalies priklauso nuo turimuose socialiniuose tinkluose sukaupto 
kapitalo. Klausiama, ar jauni bedarbiai, turintys stiprius paramos 
tinklus, labiau pasitiki savimi ir geba lengviau įveikti nedarbo su-
keltas rizikas, tokias kaip finansinių išteklių trūkumas, psicholo-
ginis nerimas, stresas, dėl nedarbo nutrūkę socialiniai ryšiai. Kita 
vertus, silpni socialiniai ryšiai taip pat yra svarbūs siekiant pa leng-
vinti socialinės atskirties naštą ir suteikti prieigą prie nutolusių 
vertingų išteklių, tokių kaip informacija apie darbo vietas, priei-
namumas prie socialinės paramos sistemos, vartojimas, pramogos, 
naujos pažintys. 

Interviu metu informantų buvo klausiama, ar jie turi artimų 
draugų, pažįstamų arba šeimos narių, į kuriuos galėtų kreiptis su-
sidūrę su sunkumais, ar pasitiki savo artimos aplinkos žmonėmis, 
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ar esama socialinių paramos tinklų, kurie padėtų įveikti kasdieny-
bėje patiriamus sunkumus ir rizikas, kylančias dėl darbo netekimo. 
Analizuojant interviu duomenis akivaizdu, kad dažniausiai mini-
mi asmenys yra tie, kuriais labiausiai pasitikima ir kurie pirmiau-
sia gali suteikti emocinę ar psichologinę paramą. Tarp tokių daž-
niausiai minimų asmenų yra tėvai, artimi draugai arba partnerės 
(merginos): 

K. O jeigu susiduriate su kažkokia problema, į ką jūs kreipiatės? 
A. Pirma į tėvus kreipiuosi, po to, jeigu ką, su draugais pasitariu… 

o… ir viskas... Taip. Sulaukiu pagalbos iš aplinkinių (Jokūbas, 
25 m., nebaigtas aukštasis išsilavinimas).

Reikia pabrėžti, kad vyrų išsilavinimas nėra dominuojantis 
kriterijus, nusakantis socialinių paramos tinklų specifiką. Infor-
mantai, turintys tiek aukštąjį, tiek žemesnį išsilavinimą, paramos 
tinklų svarbai teikia vienodą reikšmę. Analizuojant informantų 
patirtis išsiskiria stiprių ir silpnų ryšių tinkluose aspektas. Žvel-
giant iš teorinės pozicijos, stiprių ryšių tinklams būdingas didelis 
tarpusavio pasitikėjimas, neformalumas, abipusiškumas, bendruo-
meniškumo, saugumo, pagalbos, draugystės jausmai. Tai šeimos ar 
artimos draugystės santykiais grįsti socialiniai tinklai, visų pirma 
teikiantys emocinį saugumą ir psichologinį komfortą. Labai svar-
bus yra tarpusavio pasitikėjimo kūrimo aspektas, kuris garantuoja 
galimybę būti įtrauktam į socialinį tinklą ir naudotis tinklo teikia-
ma emocine, informacine, psichologine ar net materialine nauda. 
Stipriuose tink luose esančius veikėjus sieja didelis emocinis prie-
raišumas (Granovetter 1985). Interviu metu apklausti informantai 
akcentuoja asmeninio pasitikėjimo, galimybės išsipasakoti, pasida-
lyti rūpesčiais svarbą. Socialiniai paramos tinklai šiuo atveju atlie-
ka pozityvaus palaikymo ir solidarumo funkciją, dažnai asocijuo-
jasi su subjektyvia pasitenkinimo ar asmeninės gerovės samprata. 
Pavyzdžiui, informantas Mantas, turintis vidurinį išsilavinimą, 
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gyvenantis kaimo vietovėje ir dirbantis laikinus sezoninius darbus, 
pabrėžia, kad artima draugystė jam pirmiausia reiškia galimybę 
bendrauti ir palaikyti asmeninį artumą:

K. Ką jums reiškia draugystė su tikrais draugais, pažįstamais?
A. Pagrinde tas bendravimas, žinai, ten pasiguodi, išsipasakoji, žinai, 

kas ant širdies guli (juokiasi) (Mantas, 29 m., vidurinis išsila-
vinimas). 

Buvimas stiprių ryšių tinkluose suteikia emocinę ir psichologi-
nę naudą, kuri, informantų žodžiais tariant, yra labai vertinga ir lei-
džia išsaugoti pasitikėjimą savimi ir aplinkiniais. Motiejus, turintis 
magistro mokslo laipsnį ir atlikęs praktiką užsienio organizacijoje, 
pabrėžia, kad galimybė dalytis asmeniniais rūpesčiais gali tapti vie-
nu svarbiausių emocinės paramos ir didesnio pasitikėjimo aplinka 
kriterijų:

K. Ir ką tau reiškia draugystė su šiais (artimais) žmonėmis?
A. Va būtent tokią galimybę pabendrauti, taip nuoširdžiai pasikalbėti 

apie viską, kada tu žinai, su tuo žmogum gali pasikalbėt nuošir-
džiai, kad galbūt jis tau padės esant bėdai, kad tu juo gali tiesiog 
pasitikėt, kad jiems nėra nusispjaut ant tavęs ir ant tavo santykių 
(Motiejus, 25 m., aukštasis išsilavinimas).

Galima kelti prielaidą, kad didesnis kultūrinis kapitalas leidžia 
efektyviau naudotis stiprių ryšių teikiamais pranašumais. Išug-
dyti socialiniai bendravimo įgūdžiai, šeimos narių parama, gebė-
jimas komunikuoti tampa svarbiu emocinio palaikymo pagrindu. 
Atvirkščiai, silpnų ryšių socialiniams tinklams būdinga didelė dis-
persija ir socialinis atstumas. Tokie tinklai geba įtraukti įvairių so-
cialinių sluoksnių, klasių, išsilavinimo, socialinio statuso, šeiminės 
padėties atstovus. Silpnų ryšių socialinis tinklas imlus naujovėms, 
jame greitai sklinda naudinga informacija, lanksčiau reaguojama į 
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aplinkos pokyčius (Granovetter 1973). Tačiau priešingai teoriniam 
požiūriui, pabrėžiančiam silpnų ryšių pranašumus, kai kurie tyri-
mo metu apklausti informantai susidūrė su destruktyviu socialinės 
izoliacijos efektu. Analizuojant interviu išsiskiria savita bendravi-
mo strategija, išryškinanti nepasitikėjimo, emocinio bendravimo 
stoką, sutrūkinėjusių silpnų socialinių ryšių ribotumą. Kai kurie 
informantai pabrėžia menkas bendravimo galimybes, kurios tarsi 
apsunkina individualias pastangas mėginant įveikti dėl nedarbo 
kasdienybėje patiriamus sunkumus. Pavyzdžiui, informantas Ra-
polas, turintis profesinį išsilavinimą ir dirbantis pas ūkininką kai-
mo vietovėje, kalba apie nusivylimą susidariusia padėtimi ir pa-
galbos iš artimų draugų stoką. Minimi finansiniai ištekliai, „pinigų 
turėjimas“, kuris tarsi tampa esminiu draugystės ir paramos garan-
tu, asmeninės galios simboliu: 

Seniau kažkuo tai buvau nusivylęs, kad nieks nepadėjo, kai man rei-
kėjo. Kai tikrai neturėjau nieko, nei kapeikos, nei kur sustot, nei apsi-
stot. Tada buvau nusivylęs. Draugų turėjau, bet, kai man jų reikėjo, 
pagalbos niekas neištiesė rankos. Tokių neatsirado, bet, kai turi pini-
gų kišenėj, tada ir draugų būna. O kai neturi pinigų, tai ir draugų 
nebūna (Ričardas, 31 m., profesinis išsilavinimas).

Kalbant apie socialinę izoliaciją ir nutrūkusius socialinės pa-
ramos tinklus reikia pasakyti, kad ryškūs kultūrinio ir socialinio 
kapitalo skirtumai. Interviu duomenys rodo, kad informantai, tu-
rintys žemesnį išsilavinimą, dažniau susiduria su bendravimo sto-
ka, jiems sunkiau sulaukti paramos, išlaikyti draugystės keliamus 
įsipareigojimus. Be to, nustatytas gana didelis nepasitikėjimas ar-
timos aplinkos žmonėmis. Nutrūkę stiprūs socialiniai ryšiai lemia 
gana aukštą individualizacijos laipsnį. 

Apibendrinant socialinių paramos tinklų efektyvumas vertinti-
nas dviprasmiškai. Viena vertus, jaunų bedarbių vyrų pasakojimai 
atskleidžia stiprių socialinių ryšių svarbą mažinant dėl nedarbo  
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patiriamus emocinius ar psichologinius nuostolius. Stiprūs abi-
pusiai ryšiai su šeimos nariais, artimais draugais padeda įveikti 
stigmatizaciją ir didina pasitikėjimą savimi bei aplinkiniais. Šiuo 
atveju emocinė parama minima kaip vienas svarbiausių buvimo 
socialiniuose tinkluose pranašumų. Kita vertus, silpnų ryšių tinklai 
taip pat gali būti vertinami kaip efektyvi strategija, didinanti profe-
sinio mobilumo galimybes ir suteikianti prieigą prie naudingų in-
formacijos, materialios naudos išteklių. Tačiau informantų patirtis 
rodo, kad kultūrinio ir socialinio kapitalo trūkumas, pavyzdžiui, 
dėl išsilavinimo skirtumų, dažnai neleidžia efektyviai naudotis 
silpnų ryšių teikiamais pranašumais. Bendravimo su aplinkiniais 
socialinių įgūdžių stoka verčia atsiriboti nuo viešojo gyvenimo ir 
ieškoti alternatyvių emocinės pagalbos būdų. 

Bendruomenės ir pilietiškumas: ką reiškia viešasis gyvenimas

Diskusijoje apie socialinių paramos tinklų svarbą asmenims, pati-
riantiems socialinę atskirtį, būtina įžvelgti ir kitą problemą, susijusią 
su platesniu socialinės atskirties konceptualizavimu. Socialinės at-
skirties fenomenas neapsiriboja individualizuotų išgyvenimo strate-
gijų analize ir leidžia paliesti kur kas platesnę bendruomeniškumo 
ir visuomenės solidarumo problemą. Interviu metu jaunų bedarbių 
vyrų buvo klausiama apie jungimąsi į visuomenines organizacijas, 
diskutuojama, ar Lietuvoje pakankama kolektyvinė mobilizacija, 
kodėl gyventojai vienaip ar kitaip reaguoja į visuomeninių organi-
zacijų iniciatyvas. Kartu analizėje bandoma paliesti ne tik socialinės 
sąveikos atskirties dimensiją, bet ir politinio dalyvavimo aspektą (re-
miantis Burchardt, Le Grand, Piachaud 2009), kuris atskleidžia infor-
mantų požiūrį į valstybėje aktualias socialines ir politines problemas, 
galimybes dalyvauti jas sprendžiant, santykį su socialinės paramos 
sistema. Šie aspektai plačiau nagrinėjami kitame poskyryje. 

Pirmiausia prasminga kalbėti apie kaimynystės efektą, kuris, 
viena vertus, simbolizuoja bendruomeninės veiklos reikšmingumą, 
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kita vertus, rodo, kokie socialiniai ryšiai svarbūs darbo neteku-
siems jauniems vyrams. Vienas iš tipinių empirinių kaimynystėse 
susiformavusių analizės pavyzdžių yra Roberto MacDonaldo ir 
Jane Marsh 2000 m. Ist Kelbo mieste Anglijoje (Didžioji Britanija) 
atliktas jaunų (nuo 15 iki 25 m.) asmenų, priskiriamų vargingųjų 
sluoksniui, tyrimas. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, ar 
jaunuoliai jaučiasi socialiai atskirti ir kokias subjektyvias reikšmes 
jie priskiria savo patirčiai. Tyrimo rezultatai rodo, kad, nepaisant 
akivaizdžiai nesaugios gyvenamosios aplinkos (pavyzdžiui, skur-
džių šeimos pajamų, didelio nusikalstamumo, aukšto nedarbo ly-
gio, socialinių paslaugų trūkumo ir pan.), dauguma jaunų žmonių 
nelaiko savęs socialiai atskirtais. Atvirkščiai, daugelis jaunų žmo-
nių jautėsi esą įtraukti į viešąjį gyvenimą, turėjo draugų ir palaikė 
gerus santykius su kaimynais (MacDonald, March 2001, 384). 

Interviu metu jaunų bedarbių vyrų buvo klausiama, kokie jų 
santykiai su kaimynais, ar bendraujama tarpusavyje, kokia sutei-
kiama pagalba, ar reikšmingas yra kaimynystės ryšys. Daugumoje 
mūsų informantų pasakojimų pabrėžiami išskirtinai geri santykiai 
su kaimynais, saugumo ir bendruomeniškumo jausmas. Tikėtina, 
kad bendruomeninis solidarumas būdingesnis nedidelėms mieste-
lių ar kaimo vietovių kaimynystėms, kur socialinė distancija ma-
žesnė. Informantas, 31 m. Ričardas, gyvenantis kaimo vietovėje ir 
atliekant interviu dirbęs ūkio darbus už natūrinį atlygį, pasakoja 
apie pozityvius bendravimo su kaimynais aspektus: 

K. O kalbant apie šitą gyvenamąją vietą, ar bendrauji va su kaimynais?
A. Šiaip su visais bendraujam. Su kaimynais, su draugais, aš čia sau-

gus. Nes čia muštynių mažiausiai būna, nu, o šiaip tai su niekuo 
aš čia nekonfliktuoju per daug... Šiaip, jeigu geri kaimynai ir viens 
kitam padeda, va tai čia yra svarbu (Ričardas, 31 m., profesinis 
išsilavinimas).
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Informantų pasakojimuose paliečiamos kolektyvinės veiklos 
prasmingumo, artimesnio, glaudesnio bendravimo, kolektyvinio 
saugumo temos. Pavyzdžiui, didmiestyje gyvenantis 25 m. aukštą-
jį išsilavinimą turintis Motiejus apgailestauja, kad jo kaimynystėje 
trūksta tiesioginio bendravimo ir didesnio bendruomenės narių 
aktyvumo: 

K. O ką galėtum pasakyti apie savo kaimynus? Gerai sutariat, ben-
draujat? 

A. Ne, ta prasme, kaimynai yra seni žmonės, apie kuriuos nieko blogo 
pasakyt negaliu, viskas tvarkoj... Bet vis tiek aš biškį neturiu tokio 
gilaus, tokio betarpiško bendravimo kažkur ten bendruomenėj ir jo 
nėra, ir aš to pasigendu, kaip norėčiau tokio aktyvesnio, aktyvesnio 
bendravimo (Motiejus, 25 m., aukštasis išsilavinimas).

Kalbėdami apie darbo klasės socialinį kapitalą ir kultūrą Sa-
vage et al. (2005) pabrėžia, kad atskirose kaimynystėse formuojasi 
išskirtiniai erdviniai klasteriai, jungiantys mažas pajamas gaunan-
čius ir sunkų nekvalifikuotą darbą dirbančius asmenis. Tokiose 
kaimynystėse jaučiamas didelis socialinių paramos tinklų, jungi-
ančių šeimos asmenis arba kaimynus, poreikis. Įsitraukimas į so-
cialinės paramos tinklus padeda įveikti nuolatinį nesaugumą, kurį 
lemia išorinės socialinės ir ekonominės sąlygos (Savage et al. 2005, 
cit. iš Day 2006, 86). 

Duodami interviu informantai atskleidė skirtingus požiūrius į 
pilietiškumą, bendruomeninių iniciatyvų veiksmingumą. Kalbant 
apie menką bendruomeninį aktyvumą išskirtos kelios priežastys. 
Viena jų tiesiogiai siejama su menkomis gyventojų pajamomis ir di-
dele socialinių grupių deprivacija. Bazinių materialinių galimybių 
patenkinimo stoka riboja kur kas platesnes socialinio gyvenimo ga-
limybes. Modesto, 27 m. jauno bedarbio manymu, siekis patenkinti 
bazinius materialinius poreikius slopina visuomenines iniciatyvas: 
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...Tas dalykas yra, kad žmonės gauna turbūt mažas pajamas. Tai jiems 
nėra kada galvot apie... kažkokius politinius, dar kitokius dalykus. Jie 
yra įsiciklinę į tą bazinių kažkokių poreikių patenkinimą: kaip tenai 
išmaitint, kaip vaikus ten į mokyklą išleist, dar kažką. Tai čia yra ta 
problema (Modestas, 27 m., nebaigtas aukštasis išsilavinimas).

Kitas interviu dalyvavęs informantas, 26-rių Juras, atskleidžia 
ir tam tikrą socialinės klasės aspektą, kuris išryškina vargingųjų 
klasės gyvenimo būdo savitumus, dažnai siejamus su ilgomis dar-
bo valandomis ir sekinančiu darbo pobūdžiu. Anot informanto, že-
mesnės klasės užimtumo specifika gali riboti individo galimybes 
aktyviai dalyvauti bendruomeninėje veikloje, kuri darosi mažiau 
prasminga ir vertinama. 

...Yra sunku vien todėl, kad nėra niekam energijos. A, tai dirbi, tarkim, 
aštuonias arba daugiau valandų į dieną, šešias dienas į savaitę, kaž-
kam rasti jėgų, ypač jeigu tai yra, nu, kažkas, kas reikalauja daugiau... 
yra energijos trūkumas (Juras, 26 m., aukštasis išsilavinimas). 

Informantų pasakojimuose atsiskleidžia ir platesnės makro-
lyg mens visuomenės problemos, tokios kaip korupcija, nepagarba 
socialinėms individo teisėms, aukštas visuomenės nepasitikėjimo 
laipsnis, kolektyvinės veiklos potencialo trūkumas. Analizuojant 
informantų interviu išryškėja ypač pabrėžiama korupcijos proble-
ma, trukdanti visuomeninių organizacijų veiklos ir visuomeninių 
grupių bendradarbiavimo plėtrai. Informantas, 25-rių aukštąjį iš-
silavinimą turintis Motiejus, vardija dalyvavimo visuomeninėse 
organizacijose pranašumus, kurie apima tiek mikrolygmens socia-
linių kontaktų palaikymo svarbą, tiek platesnio masto problemų 
sprendimą per kolektyvinę pagalbą: 

...Yra labai daug tokių nevyriausybinių organizacijų, įvairių būre-
lių, klubų... tai tu turi automatiškai tokių bendražmogiškų kontaktų, 
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kuomet gali praleisti laiką... padiskutuoti apie svarbias problemas... 
Jautiesi labiau reikalingas, kad tu esi už kažką atsakingas, kad tu darai 
visuomenei ir valstybei naudingą darbą, jautiesi labiau socialiai akty-
vus... (Motiejus, 25 m., aukštasis išsilavinimas).

Tarp kitų nepakankamos bendruomeninės mobilizacijos prie-
žasčių minima ir visuomeninei veiklai svarbių bendražmogiškų 
vertybių stoka, ryškus individualizmas, baimė, uždarumas, kolek-
tyvinės atsakomybės trūkumas („...žmonėms yra dar didelė baimė 
valdžios ir... žiūrėjimas kaip į priešus“; Dovydas, 29 m., aukštasis iš-
silavinimas), aukštas nepasitikėjimo visuomene ir politinėmis insti-
tucijomis lygis („...Nesitiki, kad kas nors geriau bus... nepasitikėji-
mas kyla iš pačių žmonių... Vienas kas nors apgauna, tad sunku jau 
būna pasitikėt“; Jokūbas, 25 m., nebaigtas aukštasis išsilavinimas), 
savikritiškumo, atsakomybės už savo veiksmus stoka („...Atrodo, 
kad valdžia yra kažkas kitas... Tu nesi valdžia, tu nesi atsakingas 
už savo veiksmus, kažkas kitas ten viską daro, ir jis yra blogas...“ ; 
Modestas, 27 m., nebaigtas aukštasis išsilavinimas).

Akivaizdu, kad iš informantų pasakojimų išryškėja platesnė 
pilietinės elgsenos tradicijų Lietuvoje stoka. Šis reiškinys atsisklei-
džia ir kituose panašiuose mūsų šalyje atliktuose tyrimuose. Pavyz-
džiui, remdamasi miesto ir kaimo bendruomeninės veiklos tyrimo 
rezultatais Ainė Ramonaitė (2006) daro išvadą, kad socialinių ry-
šių kapitalas vis dar nėra tikslingai išnaudojamas siekiant spręsti 
viešąsias problemas. Labiau pasikliaujama neformaliais santykiais, 
kurie yra veiksmingi siekiant užtikrinti tarpusavio pagalbą. Visuo-
meninę veiklą, anot autorės, stabdo tam tikrų šios veiklos normų ir 
„nusistovėjusių elgesio šablonų“ trūkumas (Ramonaitė 2006, 89). 

Apibendrinant reikia pabrėžti, kad jaunų bedarbių įvardytos 
bendruomeniškumo ir dalyvavimo viešajame gyvenime prasmės 
atskleidžia platesnį kolektyvinės tapatybės kontekstą, kuriame vi-
suomeninės problemos susipina su subjektyviomis individo patir-
timis. Paminėtinas ir tam tikras kultūrinio kapitalo aspektas, nuro-
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dantis galimą išsilavinimo ir domėjimosi viešuoju gyvenimu ryšį. 
Informantai, turintys aukštąjį išsilavinimą, buvo labiau įsigilinę į 
bendruomeninės veiklos, solidarumo ir kolektyvinio dalyvavimo 
problematiką Lietuvoje, aktyviai domėjosi aktualiais visuomenės 
klausimais. Ir priešingai, apklausti vyrai, turintys žemesnį išsilavi-
nimą, akcentavo subjektyvius materialinių ir emocinės paramos iš-
teklių stokos padarinius jų kasdieniam gyvenimui. Jie labiau vertino 
artimoje aplinkoje susiformavusius socialinius ryšius, pavyzdžiui, 
gerus santykius su kaimynais, o ne dalyvavimą visuomeninėse 
organizacijose ar bendruomenėse. Galima remtis MacDonaldo ir 
Marsh (2010) suformuluota išvada, kad viešai plėtojamas socialinės 
atskirties konceptualizavimas dažnai disonuoja su subjektyviu as-
meninės patirties vertinimu. Paradoksalu, bet gyvenantieji skur-
džiose kaimynystėse pabrėžia „lokalios įtraukties“ (angl. inclusion 
in localities) svarbą, nors išorinės sąlygos (tokios kaip ilgalaikis ne-
darbas, mažos pajamos, nusikalstamumas, menkas politinis įsitrau-
kimas) rodo aiškią socialinę atskirtį (MacDonald, March 2010, 385).

Politinis dalyvavimas ir socialinis teisingumas:  
ieškant naujų aktyvumo formų 

Šiame poskyryje keliami klausimai, susiję su jaunų bedarbių po-
žiūriu į socialinio teisingumo, politinio dalyvavimo, galimybės 
naudotis socialinės paramos sistema problemas. Remiantis inter-
viu duomenimis bandoma atskleisti, kokias politinio dalyvavimo 
ir visuomeninio aktyvumo strategijas naudoja jauni bedarbiai vy-
rai, kaip jie suvokia socialinį teisingumą, ar naudojasi socialinės 
politikos siūlomomis priemonėmis. Remiamasi teorine prielaida, 
kad politinio dalyvavimo dimensija yra viena iš svarbių socialinės 
atskirties charakteristikų, pabrėžiančių individų apsiprendimą 
dalyvauti arba nedalyvauti priimant politinius sprendimus (Bur-
chardt, Le Grand, Piachaud 2009, 31). Teigiama, kad ilgalaikis ne-
darbas gali lemti socialinės izoliacijos atsiradimą, kuris siejamas 
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su nepakankamu domėjimusi visuomenės aktualijomis, menką 
socialinių teisių išmanymą ir dalyvavimo įvairiuose politiniuose 
procesuose stoką. Tyrimų, skirtų analizuoti nedarbo, ypač jaunų 
žmonių, ir politinio dalyvavimo ryšį, rezultatai gana prieštaringi. 
Vieni tyrimai rodo, kad nedarbas jaunus asmenis atitolina nuo po-
litinių procesų (pavyzdžiui, de Witte 1992; Furlong, Cartmel 1997; 
Wallace 2001). Vadovaujantis 1996–2000 m. dešimtyje Europos ša-
lių atlikto jaunų bedarbių (neturinčių darbo ne mažiau kaip 3 mė-
nesius) politinio dalyvavimo tyrimo rezultatais reikia pasakyti, 
kad dauguma jaunų asmenų pasižymi politiniu pasyvumu. Au-
toriai teigia, kad šis politinis pasyvumas gali būti aiškinamas re-
miantis prieštaravimo ir susvetimėjimo strategijomis (Carle, Ham-
mer 2005). Kiti autoriai prieštarauja, kad nedarbas nėra lemiamas 
veiksnys, apibrėžiantis politinio ir socialinio dalyvavimo lygį. 
Reikėtų vertinti ir papildomus sociodemografinius, ekonominius 
veiksnius, tokius kaip lytis, socialinė klasė, socialinė šeimos padė-
tis, netgi gimimo vieta (Wallace, Kovacheva 1998). Pavyzdžiui, Ja-
nas Carle (2000) daro prielaidą, kad jauni žmonės, turintys aukštąjį 
išsilavinimą, kilę iš aukštesnį socialinį statusą turinčių šeimų, taip 
pat sukaupę didesnę profesinę patirtį, paprastai labiau domisi 
visuomenės problemomis. Tokie jauni asmenys vienokiomis ar 
kitokiomis aktyvumo formomis siekia dalyvauti sprendžiant vi-
suomenės problemas (Carle 2000, cit. iš Carle, Hammer 2005, 164). 

Mūsų atlikto tyrimo tikslas nebuvo tiesiogiai siejamas su už-
duotimi ištirti bedarbių politinio aktyvumo lygį ir jų taikomas poli-
tinio aktyvumo strategijas. Tyrime labiau pabrėžiamas informantų 
požiūris į valstybę ir visuomenei aktualias socialines problemas. Be 
to, siekta atskleisti, ar jauni bedarbiai žino savo socialines teises, 
ar išmano socialinės paramos sistemą. Analitiškai įdomus žinojimo 
ir domėjimosi viešuoju gyvenimu aspektas, kuris iš dalies padeda 
išryškinti strategijas, taikomas atsidūrus socialinėje atskirtyje. 

Mūsų atlikto interviu duomenys rodo, kad informantams 
aktualiausi pajamų nelygybės ir išteklių perskirstymo įvairioms 
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socialinėms grupėms, socialinio teisingumo, socialinių teisių trū-
kumo Lietuvoje klausimai. Įdomu tai, kad daugiausia minėtais 
klausimais pasisako informantai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Ir 
atvirkščiai, informantai, kurių išsilavinimas žemesnis, kur kas ma-
žiau nagrinėja visuomenės problemas, dažniausiai pabrėžia prio-
ritetinį valdžios vaidmenį kuriant asmeninę gerovę. 

Analizuojant interviu duomenis išsiskiria horizontalaus / 
vertikalaus išteklių perskirstymo įvairioms socialinėms grupėms 
veikimas („neteisingas pasiskirstymas tų, kurie turi arti kaip ar-
kliai, ir tarp tų, kurie nieko nedaro ir viską turi...“ (Saulius, 28 m., 
aukštasis išsilavinimas). Informantų pasakojimuose pabrėžiamos 
valstybės valdymo institucijų korupcinės tendencijos, piktinama-
si sisteminėmis valstybės valdymo problemomis: „...mane piktina, 
tarkim, toks valdžios abejingumas, tas lėšų švaistymas, grobsty-
mas, kuomet akivaizdžiai matai, dėl korupcijos, dėl lėšų švaistymo 
yra neišsprendžiamos kažkokios tai problemos“ (Motiejus, 25 m., 
aukštasis išsilavinimas). Akivaizdus itin aukštas nepasitikėjimo 
politine valdžios sistema, kitomis viešosiomis institucijomis lygis. 
Pavyzdžiui, informantas 25 m. Lukas, turintis aukštąjį išsilavinimą, 
apibendrina itin akivaizdų nepasitikėjimo įvairiomis institucijomis 
trūkumą, nulemiantį gyventojų bejėgiškumą, politinę apatiją ir ne-
rimą dėl ateities:

...Liaudis nepasitiki gydytojais, nepasitiki teismais, dabar bankais 
pradeda nepasitikėti, finansinėmis institucijomis, vyriausybe, sei-
mu... Bet (trumpa pauzė) tada pradedi galvot, kuom tada apskritai 
tikėt?.. Tiesiog prarandi viltį, pasitikėjimą, nežinau, į šviesesnę ateitį. 
(Lukas, 25 m., aukštasis išsilavinimas).

Sunku atsakyti į klausimą, ar žemą pasitikėjimo politinėmis, 
socialinėmis ir ekonominėmis institucijomis lygį Lietuvoje galima 
paaiškinti nedarbu. Šioje srityje itin trūksta tyrimų, tačiau galime 
iš dalies remtis Eurobarometro apklausos „Young Europeans“ (liet. 
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„Jauni europiečiai“) duomenimis. Apklausa, atlikta 1990 m. kelio-
se Europos Sąjungos šalyse, atskleidžia tendenciją, rodančią, kad 
jauni bedarbiai asmenys labiau nepasitiki politika nei dirbantieji ir 
yra labiau politiškai marginalizuota visuomenės grupė (Bay, Bleke-
saune 2002, 138). 

Kiti informantai kelia galimybės daryti įtaką politikai klausimą 
ir pabrėžia, kad visuomenės dauguma netiki savo galiomis keisti 
aplinką, vienokiais ar kitokiais būdais paveikti politinius sprendi-
mus. Visuomenės pasyvumas ir apatija taip pat laikomos vieno-
mis svarbiausių problemų, kurios dažnai sprendžiamos renkantis 
įvairias alternatyvias gyvenimo strategijas, pavyzdžiui, pasiryžimą 
migruoti arba savanoriškai atsitraukti nuo visuomenės socialinių ir 
politinių aktualijų. Informantas Motiejus, jaunas aukštąjį išsilavi-
nimą turintis bedarbis, pabrėžia, kad individui svarbus socialinio 
pripažinimo ir reikalingumo aspektas, savo galių suvokimas, kuris 
kartu gali tapti efektyvia priemone, padedančia įveikti socialinių ar 
materialinių išteklių trūkumą:

Tu turi jausti, kad esi reikalingas kitiems žmonėms, visuomenei, 
valstybei... šiandieninėje visuomenėje, aš manau, daugelis žmonių 
yra nusivylę, nes jaučia, kad jie nieko negali pakeisti, kad, tarkim, 
valdžios institucijoms ant jų yra nusispjauti. Tai tiesiog dėl sunkios 
ekonominės situacijos, dėl tokio supratimo, kad iš esmės tu nieko ne-
gali pakeisti, žmonės nusivilia ar tampa viskam apatiški, emigruoja... 
(Motiejus, 25 m., aukštasis išsilavinimas).

Politinio dalyvavimo  klausimas atsiskleidžia kalbant ir apie 
piliečio ir valstybės santykį bei kolektyvinės atsakomybės proble-
mą. Viena vertus, atsiveria socialinės apsaugos politikos regulia-
vimo funkcija, kuomet stengiamasi garantuoti socialinę apsaugą 
skurde gyvenantiesiems ir išlaisvinti juos iš materialinės depriva-
cijos. Kita vertus, kur kas mažiau  veiksminga prevencinė sociali-
nės apsaugos sistemos funkcija, kuri turėtų apsaugoti visuomenės 
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narius nuo socialinės atskirties rizikos. Vienas iš tokių pavyzdžių 
yra informanto, 28 m. Sauliaus pasakojimas, leidžiantis nustatyti 
sisteminius trukdžius, skatinančius didesnę ar mažesnę atskirų 
socialinių grupių izoliaciją. Saulius pasakoja apie lygių galimybių 
principo darbo rinkoje įteisinimo svarbą. Šiuo atveju darbo teisės 
tampa vienomis svarbiausių socialinių garantijų, didinančių visuo-
menės solidarumą:

...Neteisingas dalykas yra tas, kad nesudaromos galimybės žmonėm 
oriai... ta prasme, nu, legaliai, nėra nei skatinimų, nei teisingų mo-
kesčių, kad tu būtum suinteresuotas legaliai dirbt ir kad tu nebijotum 
kažkokių grėsmių... yra neteisinga, kad žmogus, kuris rodo iniciatyvą, 
kažką daro, jis yra nusodinamas, jis nėra gerbiamas (Saulius, 28 m., 
aukštasis išsilavinimas).

Klausiant, kodėl informantai visuomenėje jaučia neteisybę ir 
kas juos labiausiai nuvilia, vyrauja vertybinis požiūris. Dažniau-
siai pabrėžiama vertybių kaita ir visuomenės palaikomos normos, 
išryškinančios „neteisingos visuomenės“ įvaizdį. Jaunų bedarbių 
vyrų nuomone, dabartinėje visuomenėje itin trūksta tolerancijos, 
pakantumo, pasitikėjimo, užuojautos kitiems. Kur kas dažniau pa-
brėžiamos neigiamos visuomenėje vyraujančios elgsenos normos, 
tokios kaip nepagarba aplinkiniams, savanaudiškumas, susve-
timėjimas. Kur kas mažiau priekaištų sulaukia valdžios instituci-
jų neveiksnumas ar veiklos neefektyvumas, Informantas Motiejus 
pastebi ir bando įvertinti visuomenės vertybinius pokyčius, kurie 
atitolina nuo solidarumo, kolektyviškumo ar egalitarizmo idėjų:

...Man nepatinka mūsų visuomenėje ne tiktai lietuvių, bet ir apskri-
tai pasaulyje dominuojančios materializmo, žmonių susvetimėjimo 
tendencijos, kuomet žmonėms darosi svarbiausia karjera, pinigai ir 
panašiai. Tas toks bendražmogiškų vertybių galbūt nuvertinimas... 
(Motiejus, 25 m., aukštasis išsilavinimas).
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Interviu metu nustatyta, kad labiausiai nuskriausti visuome-
nėje jaučiasi informantai, patiriantys ir socialinę, ir materialinę 
deprivaciją. Pavyzdžiui, informantas Antanas, užaugęs globos 
namuose ir turintis skaudžios gyvenimo patirties, jaučia itin di-
delį nusivylimą socialinės gerovės sistema. Vyras pabrėžia, kad 
valdžia mažai rūpinasi socialinėje atskirtyje esančiais asmenimis, 
nepakankamai suteikia galimybių oriam, prasmingam gyvenimui 
susikurti. Čia itin ryškiai išsiskiria asmeninės atsakomybės už 
savo veiksmus ir socialinio mobilumo galimybių visuomenėje ri-
botumo aspektas: 

...Kiekvienas žmogus pasakys, kad valdžia skriaudžia Lietuvos pilie-
čius. Ką jinai duoda kitiems žmonėm? Nieko. Nieko gero... Aišku, nesu 
patenkintas, nes todėl, kad... tarybiniais laikais žmones įdarbindavo, 
duodavo apgyvendinimą... O dabar kas tau duos gyvent? Kur? Nieko. 
Ir viskas. Be šansų (Antanas, 38 m., profesinis išsilavinimas).

Kitas informantas, 31 m. Ričardas, taip pat užaugęs globos na-
muose ir susidūręs su skurdu, mini socialinės pagalbos trūkumą, 
ypač pradedant savarankišką gyvenimą ir galvojant apie profe-
sinę veiklą. Akivaizdu, kad neefektyviai perskirstomi viešieji iš-
tekliai pasiekia ne visas socialinės pagalbos stokojančias grupes, 
tad socialinės stigmatizacijos ir išstūmimo į visuomenės „paraš-
tes“ grėsmė itin didelė. Asmeninė informanto Ričardo patirtis at-
skleidžia sunkumus, su kuriais susiduria buvę vaikų globos namų 
auklėtiniai. Nors socialinės paramos sistema apima daug sociali-
nių grupių, ne visoms pakanka būtinosios pagalbos, ypač kalbant 
apie ribotas išsilavinimo galimybes ir profesinės veiklos interesų 
derinimą:

 
Ar yra dalykų, kas man atrodo galbūt neteisinga Lietuvos visuome-
nėj? Kad niekad nepadeda našlaičiams, kurie išeina iš mokyklos. Jie 
tiesiog išeina į gatvę... Ir kur tau eit?.. O jei neturi tėvų, nei brolių, nei 
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seserų, nieko. Tu vienas kaip pirštas, kur dingt... tai yra pats blogiau-
sias dalykas, kai nieks jiems nepadeda. Aš pats išbandžiau, aš žinau, 
ką tai reiškia (Ričardas, 31 m., profesinis išsilavinimas).

Apibendrinus interviu duomenis ryškėja pagrindinės dalyva-
vimo visuomeniniuose procesuose problemos. Dažniausiai mini-
mas neteisingas pajamų perskirstymas, socialinių statusų skirtumai 
ir vertybiniai visuomenės pokyčiai, apibūdinami kaip visuomenės 
susvetimėjimas, asmeninės iniciatyvos slopinimas, bendruomeni-
nio solidarumo ir piliečių aktyvumo trūkumas. Minėtas problemas 
labiausiai pabrėžia informantai, turintys aukštąjį išsilavinimą. In-
formantams, turintiems žemesnį išsilavinimą, svarbesnės valdžios 
atsakomybės už asmeninę gerovę, valstybės gebėjimo rūpintis 
nuskriaustais visuomenės nariais, socialinės įtampos mažinimo 
problemos. Interviu analizė rodo, kad labiausiai išsiskiria perskirs-
tymo ir egalitarizmo vertybes atskleidžiantis socialinės atskirties 
politikos diskursas (angl. redistribution and egalitarian social exclu-
sion policy discourse), kuris daugiausia dėmesio sutelkia į socialinį 
teisingumą ir socialines teises (pagal: Levitas 1998). Bandant atsa-
kyti į klausimą, kodėl jauni bedarbiai politiškai mažiau angažuoti 
ir menkai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, galima iš dalies 
remtis Norvegijos mokslininkės Torild Hammer pateiktomis išva-
domis. Autorės manymu, vienas iš paaiškinimų susijęs su skirtin-
gomis gerovės sistemomis, kurios bedarbiams siūlo skirtingas so-
cialinės paramos priemones. Tikėtina, kad yra ryšys tarp to, kiek 
asmuo priklausomas nuo gerovės sistemos, ir politinio pasyvumo 
lygmens, tačiau šiam teiginiui pagrįsti reikia svaresnių empirinių 
įrodymų (Hammer 2002, 142).
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2. Ar nedarbas riboja? Bendruomeniškumas, socialiniai  
paramos tinklai ir dalyvavimas viešajame gyvenime

Apibendrinimas

Skyriuje analizuojamas klausimas, kaip socialiniai paramos tinklai 
ir bendruomeniniai ryšiai prisideda prie socialinę ir ekonominę 
deprivaciją patiriančių grupių įtraukties į visuomenę. Kitaip ta-
riant, stengiamasi atsakyti, ar turimi socialiniai ryšiai, domėjimasis 
visuomeninėmis aktualijomis, dalyvavimas viešajame gyvenime 
jauniems bedarbiams vyrams padeda išvengti marginalizacijos ir 
stigmatizacijos naštos. Kitas analizės požiūriu įdomus klausimas: 
ar jaunų bedarbių vyrų pateikta socialinio teisingumo samprata 
atspindi individualią atsakomybę už subjektyvius gyvenimo pasi-
rinkimus, ar, priešingai, simbolizuoja „svajones“ apie kolektyvinę 
veiklą ir solidarią visuomenę. Apibendrinant taip pat galima remtis 
Les Johnstono (2004) suformuluotomis išvadomis, išryškinčiomis 
socialinių tinklų efektyvumą mažinant socialinės atskirties sukel-
tus ekonominės, finansinės, socialinės deprivacijos padarinius jau-
niems žmonėms. Autorius teigia, kad, viena vertus, bendruomeni-
niai socialinių ryšių tinklai gali pasitarnauti siekiant sumažinti dėl 
socialinės atskirties atsiradusią stigmatizaciją ir kuria „įtraukties“ 
pojūtį. Kita vertus, šie tinklai gali riboti jaunų asmenų galimybes 
savarankiškai įveikti socialinės atskirties nulemtas aplinkybes, pa-
vyzdžiui, profesinį ar geografinį mobilumą (Johnston 2000). 

Deterministinis požiūris į socialinę atskirtį atskleidžia tik vieną 
šio reiškinio aspektą ir pabrėžia vyraujantį politinį socialinės atskir-
ties kaip viešosios problemos diskursą, tačiau subjektyvūs mikro-
lygmens naratyvai leidžia atskleisti kur kas platesnę sampratą ir 
socialinės atskirties problemą išskaido į daugelį fragmentiškų nuo 
laiko ir erdvės priklausomų biografinių kontekstų, kuriuose išryš-
kėja savita pasaulio interpretacija (Byrne 1999). Viena vertus, men-
kas ekonominis ir simbolinis kapitalas, sukaupiamas per socialinius 
tinklus, tarsi padidina individualius, socialinės atskirties sukeltus 
sunkumus. Tarp jaunų bedarbių vyrų, turinčių žemesnį išsilavi-
nimą, itin ryškiai atsiskleidžia politinių galių praradimo aspektas ir 



socialinė marginalizacija. Kita vertus, jauni vyrai, turintys aukštesnį 
išsilavinimą, efektyviau naudojasi ankstesne profesine patirtimi, 
sukauptu socialiniu kapitalu ir socialiniais tinklais. Šie socialiniai 
ryšiai dažnai naudojami kaip savotiška saugi „pagalvė“, mažinanti 
socialinės atskirties poveikį individui ir jo socialiniam gyvenimui. 

Vienas iš svarbių praktinių klausimų – kaip ir kokiomis gero-
vės politikos priemonėmis būtų galima sumažinti socialinės atskir-
ties poveikį pavienėms grupėms. Šiuo atveju bendruomeniškumo 
skatinimas gali būti suvokiamas kaip viena iš galimų strategijų, 
taikytinų vietos lygmeniu mažinant socialinės atskirties poveikį ir 
ekonomine, ir socialine prasme. Didelių, sėkmingai veikiančių ben-
druomenių kūrimasis yra sudėtingas ir kompleksiškas procesas, 
kuriam būtinos bent kelios iš daugelio socialinį glaudumą palai-
kančių sąlygų: kolektyvinis veiksmas, bendrai suvokiamas viešasis 
interesas, tinkamai išplėtota socialinė infrastruktūra, socialinis ka-
pitalas ir stipri vietos tapatybė. Tačiau, kaip teigia Liz Richardson 
ir Katharine Mumford, mažos bendruomeninės grupės negali sa-
varankiškai ir sėkmingai kovoti su socialinės atskirties padariniais, 
tokiais kaip marginalizacija, socialinė poliarizacija, populiacijos 
mažėjimas (Richardson, Mumford 2002). Vis dėlto jos gali paska-
tinti efektyvesnę socialinės infrastruktūros plėtrą pavienėse vieto-
vėse, kurią sudaro ne tik socialinių paslaugų tinklas, bet ir „gera 
kaimynystė“, socialinis pripažinimas, vietos gyventojų bendradar-
biavimas, aktyvus dalyvavimas viešuosiuose reikaluose. Pavienės 
kaimynystės ar bendruomeninės grupės gali palaikyti bendrų ver-
tybių ir tapatybės formavimąsi, kuris itin svarbus didinant atskirų 
socialinių grupių socialinę įtrauktį. 

I. Jauni vyrai, nedarbas, socialinė atskirtis
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3. Jauni bedarbiai vyrai ir jų  
vyriškumas (ne)pripažinimo 
ekonomikoje

A R T ŪR A S  T E R E ŠK I N A S

Įvadas

Lytis kaip socialinės atskirties dimensija tyrimuose, atliktuose 
Lietuvoje, dažniausiai siejama su moterimis (Purvaneckas, Purva-
neckienė 2001; Maslauskaitė, Baublytė 2012; Maslauskaitė 2014): 
analizuojama vyrų prievarta prieš moteris (Purvaneckienė 1999; 
Tamutienė 2012), prievartos prieš moteris ir jų gyvenimo kokybės 
santykis (Tamutienė 2011), moterų diskriminacija darbo rinkoje 
(Kanopienė 1998 ir 1999), moterų stereotipizavimas žiniasklaidoje 
(Tereškinas 2004) ir pan. Šie tyrimai rodo, kad buvimas moterimi 
kelia socialinės atskirties ir diskriminacijos rizikų. Apie tai, kad pri-
klausymas tam tikrai socialinei vyrų grupei taip pat gali būti socia-
linės atskirties rizikos veiksnys, rašyta gerokai mažiau. Tyrinėtas 
tik darbininkų vyrų, pagyvenusių vyrų, kaimo vyrų, homoseksua-
lių ir biseksualių vyrų socialinis kentėjimas (Tereškinas 2009, 2011 
ir 2012). Analizuotas socialinę riziką patiriančių grupių vyriškumas 
ir jų išgyvenimo strategijos (Piškinaitė-Kazlauskienė 2001; Tereški-
nas 2011a; Šėporaitytė, Tereškinas 2008; Tereškinas, Dryžaitė 2009; 
Bučaitė-Vilkė, Tereškinas 2015). Iš šių negausių studijų matyti, 
kad vyriškumas, kaip ir moteriškumas, vienaip ar kitaip prisideda 
prie socialinės atskirties rizikos. Be abejo, visi šie tyrimai taip pat 
aiškiai rodo, kad vyriškumas neatskiriamas nuo klasės, socialinės 
padėties, amžiaus, užimtumo pobūdžio, lytinės orientacijos ir kitų 
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veiksnių. Vieno ar kelių veiksnių derinys dažnai ir lemia tai, kad 
vyrai patenka į socialinę atskirtį, kuri susijusi ne tik su posovietinės 
ekonomikos pokyčiais, bet ir pilietinio dalyvavimo, tolerancijos ir 
pagarbos žmogaus teisėms stoka šalyje. 

Analizuojant vyriškumo ir socialinės atskirties santykį, neiš-
vengiamai tenka kalbėti apie tai, kokios normos apibrėžia vyrišką 
subjektą. Pirmiausia vyriškumas kaip mechanizmas, kuriantis vy-
rus, istoriškai neatskiriamas nuo mokamo darbo ir šeiminio gyve-
nimo, kurį gyventi leidžia šis darbas. Darbas ir šeima laikomi hege-
moninio ir visuotinai priimtino vyriško gyvenimo pagrindinėmis 
sudedamosiomis dalimis, t. y. tapti tikru vyru reiškia turėti stabilų 
darbą ir sukurti šeimą. Itin svarbus vyrui yra mokamas darbas, ku-
ris yra neatskiriama vyriškosios tapatybės dalis. Jeffo Hearno nuo-
mone, toks darbas yra galios šaltinis, esminis gyvenimo interesas, 
priemonė kurti tapatybę ir kartu rūpesčių bei nerimo priežastis 
(Hearn 2001, 11). Tačiau, nors yra esminis gyvenimo interesas, dar-
bas šiuolaikinėse visuomenėse kelia nemažai rūpesčių dėl padidė-
jusių galimybių rinktis profesiją ir įvairėjančių dirbančių asmenų 
tapatybių, kurios prarado aiškius standartus, ką reiškia būti „geru 
darbuotoju“ ir kokiomis profesinio gyvenimo trajektorijomis pri-
valoma vadovautis norint juo tapti. Pofordistinio darbo rinkose vis 
labiau orientuojamasi į lankstų, autonomišką, motyvuotą, profesio-
nalų žinių pramonės darbuotoją (Weil et al. 2005, 89).

Paradoksalu ir tai, kad, nepaisant reikšmių ir vertybių, siejamų 
su darbu ir dirbančių asmenų tapatybėmis, kaitos, mokamas dar-
bas ir šeimos maitintojo vaidmuo iki šiol išlieka hegemoninio vyriš-
kumo ir vyriškos tapatybės šerdimi. Kaip rodo užsienio ir Lietuvos 
tyrimai, vyrui įgyvendinti savo vyriškumą reiškia turėti darbą, už-
dirbti, gebėti aprūpinti save ir šeimą, t. y. užtikrinti bent minimalią 
materialinę gerovę (Connell 2005; McDonald 1997 ir 1998; Tereš-
kinas 2011). Jeigu šito neįstengiama pasiekti, vyrai jaučiasi nevy-
kėliais, jų pasitikėjimas sugniuždomas. Ieškodami alternatyvių 
būdų patvirtinti vyriškumą, jie pradeda smurtauti, demonstruoti 
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nevaržomą drąsą ar nusikalsti. Praradę darbą vyrai dažnai patiria 
savo lyties tapatybės krizę. Ribotos galimybės rasti tinkamą dar-
bą, trukdančios vyrams prisitaikyti prie priimtino vyriškumo, kelia 
nusivylimą ir neviltį.

Šiame skyriuje aptariamas socioekonomiškai įvairios jaunų  
23–39 m. vyrų grupės vyriškumas, siejamas su platesniais pri-
pažinimo (Butler 2004 ir 2009; Butler, Athanasiou 2013), galios 
(Foucault 1980) ir socialinės atskirties (McDonald 1997; Bowring 
2000; Saraceno 2001; Bellani, D’Ambrosio 2011) klausimais. Ana-
lizuojant pusiau struktūruotus interviu su jaunais bedarbiais vy-
rais siekiama parodyti, kaip, viena vertus, buvimas bedarbiu vyru 
skatina socialinę atskirtį ir izoliaciją, kita vertus, kaip prisirišimas 
prie normatyvinio vyriškumo veikia jų atskirties mastą ir intensy-
vumą. Kokiu mastu buvimas bedarbiu vyru susijęs su socialinės 
atskirties, laikomos procesu ir būkle, kurioje individui neprieina-
mas minimalus gyvenimo kokybės ar „gero gyvenimo“ standar-
tas, rizika? Koks yra tiriamų vyrų atsakas į nedarbą ir bedarbio 
statusą? Kokią vyrišką tapatybę bedarbiai vyrai stengiasi patvir-
tinti ir atkurti?

Visi šie klausimai verčia svarstyti socialinio normatyvumo, 
galios ir vyriškumo kaip kasdienės praktikos santykio klausimus. 
Pirmoje teorinėje skyriaus skyriaus dalyje analizuojama vyriškumo 
ryšio su pripažinimu, normatyvumu ir socialine atskirtimi proble-
ma. Antroje metodologinėje dalyje aptariami tyrime dalyvavę in-
formantai, interviu atlikimo ypatumai ir kokybinio tyrimo speci-
fika. Trečioje dalyje analizuojami pusiau struktūruoti interviu su 
jaunais bedarbiais vyrais. Jame pagal požiūrį į darbo vaidmenį, 
vyriškumo normas ir pripažinimą išskiriamos dvi vyrų grupės. 
Būtina pabrėžti, kad socialinę atskirtį patiriantys jauni vyrai ir jų 
vyriškumas išlieka ne itin tyrinėta tema Lietuvoje.
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Vyriškas subjektas tarp normatyvumo,  
pripažinimo ir socialinės atskirties 

Remiantis plačiai įsitvirtinusia tyrimų tradicija (Carrigan, Connell,  
Lee 1985; Connell 1987; Adams, Savran 2002; Jagger 2008), lytis lai-
kytina veiksmu, nes būti vyru ar moterimi reiškia atlikti socialiai 
priimtiną ir ilgalaikį performansą, kuriuo atkuriamos socialiai nusi-
stovėjusios lyčių reikšmės. Lyties kaip veiksmo teoretikė Judith But-
ler lytį sieja su geismu, o geismą – su pripažinimu. Ką tai reiškia? 
Pirmiausia tai, kad socialinės normos, apibrėžiančios mūsų egzisten-
ciją, implikuoja ir geismus, kurie ne kyla iš mūsų pačių, bet yra socia-
liai formuojami. Sekdama Hegelio filosofine tradicija, ši amerikiečių 
analitikė teigia, kad geisti visada reiškia geisti pripažinimo, nes tik 
pripažinimas apibrėžia mus kaip socialiai gyvybingas būtybes (But-
ler 2004a, 1–2). 

Tęsiant šios teoretikės mintį galima manyti, kad siekdamas 
būti pripažintas vyras privalo save atkurti kaip subjektą, atitinkantį 
vyraujančias socialines normas. Tačiau pripažinimas nėra tolygus 
savęs apibrėžimui ir apsisprendimui; veikiau subjektas yra pri-
klausomas nuo sąvokų ir normų, kurios neišvengiamos ir kurių 
negalima pasirinkti (Butler, Athanasiou 2013, 79). Kita vertus, nors 
normos, kurias privalome kasdien įgyvendinti, laisvai nepasiren-
kamos, klaidinga būtų laikyti jų poveikį išimtinai deterministiniu. 
Pirma, normatyvinės schemos gali viena kitai prieštarauti priklau-
somai nuo platesnių galios procesų, kurie jas arba paverčia esminė-
mis, arba sunaikina. Dėl to egzistuoja individai ir gyvenimai, kurie 
nėra iki galo atpažįstami ar pripažįstami kaip tikri (Butler 2009, 4). 
Antra, individai normas įgyvendina save patvirtindami ir siekdami 
pripažinimo. Vyriški subjektai tai daro kasdien (per)cituodami vy-
riškumo normas, kurios gali būti iškreiptos šio proceso metu. Tre-
čia, vyriškumo normos retai kada yra atvirai išreikštos, kasdienėse 
vyrų ir moterų socialinėse praktikose jas galima tik numanyti (But-
ler 2004a, 41–48). Aiškiausiai normas parodo tik jų pačių sukuriami 
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padariniai, šiuo atveju socialiai pripažįstami arba nepripažįstami 
vyrai ir jų elgsenos ypatumai. 

Kartodamas geismus, kūniškus gestus ir normas, kurie jam yra 
primesti, bet sudaro vadinamąją vyriškumo esmę, vyras sukuria 
save. Šį nuolatinį atkartojimo procesą palaiko ne tik individualus 
troškimas būti pripažintam, bet ir indokrinacijos kupini visuome-
nėje vyraujantys lyčių diskursai. Be to, vyriško subjekto kūrimas 
nėra vienkartinis veiksmas, tai veikiau tęstinis „ritualinio pasikar-
tojimo“ procesas (Jagger 2008, 35–36). Normos ir normatyviniai 
suvaržymai, įkūnijantys galios santykius, kartu atspindi istorines 
lyčių normų sankaupas ir jų kaitą. Atsižvelgdami į jas vyrai ir kons-
truoja save tapdami reguliacinių idealų, kurie lemia tai, ar jie laiko-
mi įmanomais ar neįmanomais vyriškais subjektais, objektu (Butler, 
Athanasiou 2013, 67). Todėl analizuojant vyriškumo ir socialinės at-
skirties santykį, itin svarbus atrodo vyriško subjekto pripažinimo 
ar nepripažinimo apibrėžtame socialiniame lauke klausimas.

Rašydama apie pripažinimą, Butler išskiria kitą terminą – „pri-
pažįstamumą“. Jis apibrėžia bendresnes sąlygas, kurios tarsi pa-
ruošia dirvą – bendrus terminus, konvencijas ir normas – pripažinti 
subjektą. Šios sąlygos paverčia asmenį atpažintinu ir atpažįstamu, 
jos ir patį pripažinimo veiksmą padaro įmanomą. Šia prasme, But-
ler manymu, pripažįstamumas yra pirminis; jis aplenkia pripaži-
nimą (Butler 2009, 5). Galima teigti, kad lytis kaip viena iš pripa-
žįstamumo terminų konstruoja vertingą vyrišką subjektą ir vienas 
vyriškas tapatybes paverčia galimomis, o kitas nurašo į vyriškumo 
normų užribį.

Panašiai kaip pripažinimą, lytį irgi galima laikyti aparatu, kuris 
gamina ir normalizuoja tai, kas laikoma vyriška ir moteriška plačia-
me „tarpinių hormoninių, chromosominių, psichinių ir performa-
tyvių formų, kurias lytis įgauna“ kontekste. Lytis tik tada tampa 
norma, kai ją tam tikru mastu įkūnija specifinis socialinis veikėjas. 
Tačiau lytis turi išskirtinį reguliacinį ir disciplininį režimą, kuriame 
iš anksto natūralia paverčiama hegemoninė vyrų ir moterų opozicija, 



I. Jauni vyrai, nedarbas, socialinė atskirtis

84

dažnai atimanti iš subjektų galimybę mąstyti apie šios opozicijos de-
konstravimą (Butler 2004a, 42). Šio režimo galia riboja ir akivaizdžiai 
disciplinuoja vyrus ir moteris.

Disciplininiai reguliavimo režimai arba, Beverly Skeggs 
žodžiais (Skeggs 2011), vertės režimai, lemiantys, kad vieni vyriški 
subjektai suvokiami kaip tikri, kiti kaip netikri vyrai, verčia vienus 
tvirtai laikytis vyriškumo normų, o kitus – jas griauti siekiant tapti 
alternatyviais „tikraisiais“, kurie būtų atpažįstami ir pripažįstami. 
Tačiau vyriškumo tyrinėtojai yra užfiksavę ne vieną atvejį, kada 
protestuojant prieš šiuos vertės režimus ir griaunant vyriškumo 
normas jos buvo tik dar labiau hiperbolizuotos, o vertės režimai 
liko nepakitę (Broude 1990; Messerschmidt 1993 ir 1999; Connell 
2000). Protestuojantys vyrai vis tiek lieka nepripažinti arba pripa-
žįstami tik siaurose socialiai marginaliose grupuotėse.

Britų sociologė B. Skeggs pripažinimą sieja su pagarba ir di-
ferencijuoja abu šiuos reiškinius klasiniu požiūriu. Jos nuomone, 
kiek viena klasė ir net tos pačios klasės vyrai ir moterys remiasi 
skirtingais pagarbos ir pripažinimo kriterijais. Klasiniu pagrindu 
grįstos ir vyriškumo kaip kultūrinių vertybių ir praktikų formos 
(Skeggs 2004, 99–103). Pavyzdžiui, darbininkų klasės vyrams pa-
garba pagrįsta jų gebėjimu atlikti fizinį darbą, jie pabrėžia tokius 
vyriškumo bruožus kaip fizinė jėga, fizinis ir seksualinis pajėgumas 
(Connell 2005; Heron 2006; Archer, Pratt, Phillips 2001). Vidurinės 
klasės vyrai mažiau koncentruojasi į galingą ir fiziškai ištvermingą 
vyro kūną, savo vyriškumą labiau sieja su individualia atsakomy-
be, racionaliu pasirinkimu ir gebėjimu kontroliuoti savo gyvenimą. 
Šios klasės vyrų praktikos ir vertybės vyrauja šiuolaikinėse Vakarų 
visuomenėse, todėl, B. Skeggs manymu, „refleksyvus, verslus, indi-
vidualizuojantis, racionalus, surogatinis arba egoistinis aš“ (Skeggs 
2011, 496) sudaro normatyvinio subjekto šerdį. Pokomunistinėje 
Europoje šiuos vertės subjektus arba vertingus vyrus, kurių svar-
biausi bruožai yra polinkis dirbti, pinigų troškimas ir kartu pertek-
linis vartojimas kaip asmens matas, kaip „normatyvinius, gerus ir 
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tinkamus“ reklamuoja popkultūra, politinė retorika, vyriausybių 
politika ir akademinis diskursas (Skeggs 2011, 502). Todėl būti 
tokiu vyru pirmiausia reiškia turėti darbą, uždirbti ir gebėti vartoti 
taip, kad atskleistum savo statusą. Remiantis B. Skeggs (2011) ga-
lima teigti, kad įsivaizdavimas, kas yra vertingas subjektas arba 
vertingas vyras, kaip tik ir verčia vyrus priimti „privalomą“ vyriš-
kumą. Ypač tai akivaizdu vadinamosiose „tranzitinėse“ valstybėse 
(tarp jų ir buvusiose socialistinėse šalyse), kurios iš naujo permąsto 
ir perkonstruoja individo ir asmenybės sąvokas. 

Tie vyriški subjektai, kurie laikomi „neturinčiais vertės“, t. y. 
nepatenkantys į normatyvinius vyriškumo rėmus, patiria socialinės 
atskirties ir izoliacijos riziką. Ji nebūtinai pasireiškia kaip materiali-
nių išteklių trūkumas; labiau kaip socialinių teisių, socialinio daly-
vavimo ir kultūrinės bei normatyvios integracijos stoka. Ši atskirtis 
vyrams kelia nerimą, nepasitenkinimą ir bejėgiškumą. Ji gali veikti 
nuolatinį nepasitenkinimą gyvenimu, nesugebėjimą suformuluoti 
patenkinamą pasakojimą apie gyvenimą ir laimės jausmo trūkumą 
(Bourdieu 1999; Charlesworth 2000 ir 2005). Kita vertus, egzistuoja 
subjektų, kurie buvimą neatpažįstamu ar nepripažįstamu nelaiko 
grėsme savo vyriškumui ir didžiuojasi autsaiderio statusu. Tačiau 
jų yra mažuma, nes nepripažinimas arba buvimas nenormatyviniu 
vyru daugeliu atvejų susijęs su menkesnėmis galimybėmis išgy-
venti ir fizinio bei kitokio smurto pavojumi.

Apibendrinant galima teigti, kad pripažinimo troškimas iš es-
mės susijęs su normatyvinio vyriško subjekto konstravimu. Siek-
damas būti pripažintas, vyras orientuojasi į vyriškumo normų ho-
rizontą, kuris nustato, ar jis gali būti (ne)laikomas vertingu vyru. 
Todėl reflektuojant vyriškumo ir socialinės atskirties santykį būti-
na suvokti, kaip vyriškumo normų, kurias vyrai įgyvendina savo 
kasdienybėje, tvarumas arba kintamumas gali koreguoti jų elgesio 
formas ir socialines pozicijas. 
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Metodologinės pastabos:  
socialinės atskirties genealogijos link 

Skyriuje analizuojami 2013 m. balandį–rugpjūtį atlikti 18 pusiau 
struktūruotų interviu su jaunais 25–39 m. bedarbiais vyrais. Pasi-
rinkta heterogeniška informantų grupė: beveik visi apklausti jauni 
vyrai buvo nevedę, dauguma neturėjo vaikų, pusė asmenų buvo 
įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, visi buvo dirbę bent kelio-
se darbo vietose, kai kurie – nelegalų trumpalaikį sezoninį darbą. 
Visų vyrų bedarbio stažas – daugiau nei 0,5 m.

Interviu gairės buvo sudarytos iš dviejų klausimų blokų. Pir-
masis blokas buvo skirtas išsiaiškinti informantų darbo ir gero 
gyvenimo suvokimą, jų pasitenkinimą gyvenimu ir laimės potyrį, 
nedarbo ir skirtingų emocijų santykį, darbo ir vyriškumo ryšį (t. y. 
socialinės atskirties mikrolygmens veiksnius). Kitu klausimų blo-
ku siekta suvokti mezolygmens ir makrolygmens socialinės atskir-
ties aspektus. Čia informantų buvo klausiama apie jų dalyvavimą 
bendruomenės gyvenime, socialinių ryšių palaikymą (bendravimą 
su kaimynais, šeimos nariais, artimaisiais), socialinį solidarumą ir 
įsitraukimą į kolektyvinę veiklą bei santykį su socialinės paramos 
institucijomis. 

Skyriuje etnografiškai reflektuojama apie „kasdienio gyvenimo 
galimybes ir apribojimus“ (Das, Kleinman 2001, 27), kuriuos infor-
mantai patiria konstruodami savo vyriškumą. Kasdienio gyvenimo 
apibūdinimas pusiau struktūruotų interviu metu leido tyrėjui ge-
riau įvertinti socialinę bedarbių vyrų patirtį, suvokti jų emocines 
nuostatas ir požiūrį į savo padėtį. Kita vertus, klausantis žmogaus 
gyvenimo istorijos girdima ne tik, kad jis pats kalba, bet ir tai, kaip 
socialinė patirtis jį nusako kaip subjektą (Butler 2004a, 68), kuris 
pripažįstamas arba nepripažįstamas, matomas arba nematomas, 
protestuoja arba susitaiko su savo gyvenimo tikrove.

Iš esmės tyrime vadovautasi tyrimo dalyvaujant metodu (angl. 
participant research), daugiausia dėmesio skirta individualiam so cia -
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linės atskirties konstravimo lygmeniui gilinantis į socialinę atskirtį 
kaip specifinį praktikų, diskursų ir institucijų rezultatą. Ši tyrimo 
strategija artima Foucault apibūdinamam genealoginiam tyrimo 
būdui, kuriuo socialinis laukas analizuojamas iš mikrologinės pers-
pektyvos. Pastaroji socialinę atskirtį leidžia apibrėžti ir suvokti kaip 
atsitiktinumų virtinę, kurią sunku prognozuoti ir aprašyti kaip 
vienakryptę aiškių veiksnių seką. Šis tyrimo ir analizės būdas taip 
pat atkreipia dėmesį į tai, kad socialinė atskirtis yra gana kintan-
tis ir nenuspėjamas procesas: vienos gupės susiduria su socialinės 
atskirties rizika tam tikrais savo gyvenimo laikotarpiais, kitos gali 
nuolat gyventi skurde ir jaustis socialiai marginalizuotos. Genea-
logija gali būti ir metafora, apibūdinanti tyrėjo gebėjimą įsigilinti 
į „lokalius, trūkinėjančius ir neteisėtus žinojimo būdus, nukreip-
tus prieš vienalytę teoriją, kuri filtruoja, hierarchizuoja ir tvarko 
žinojimą „tikro“ mokslo ir jo objektų labui“ (Foucault 1980, 83; taip 
pat žr. Foucault 1977 ir 1994). Todėl tyrime siekta atkurti dažnai 
negirdimus ir stigmatizuotus žinojimo būdus, kuriuos išdėstė pa-
tys bedarbiai vyrai, pasakodami gyvenimo istorijas ir vertindami 
savo padėtį. Genealoginiu tyrimu siekta atskleisti, kaip materialiai 
konstruojami socialinės atskirties riziką patiriantys subjektai, ko-
kie jų gyvenimo įvykiai, kasdienybės praktikos, socialiniai procesai 
ir institucijos nulėmė dabartinę jų padėtį. Kaip jie patys save dis-
ciplinuoja, stebi ir reguliuoja savo elgesį? Kodėl viešasis diskusas 
dažnai demaskuoja tyrinėjamų grupių asmenų gyvenimą kaip ne-
tikrą ir pasmerkia juos apleistumo, prekariteto ir dar didesnio pa-
žeidžiamumo rizikoms? Be abejo, tyrime dalyvavusių informantų 
vyrų gyvenimai atskleidžia ir tai, kad juos kaip subjektus materia-
liai formuoja įvairios institucijos (pradedant Lietuvos darbo birža ir 
baigiant darbo vietomis) ir visuomenėje vyraujantys diskursai bei 
normatyvumo idealai. Šis suvokimas neleidžia romantizuoti infor-
mantų nuomonių, veikiau skatina atkreipti dėmesį į reguliuojan-
čios ir normalizuojančios galios mechanizmus, kurie ir konstruoja 
socialinės atskirties subjektus.
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Tyrimas dalyvaujant kaip mikrologinė genealoginė strategija 
gali būti ir specifinė šio žodyno kūrimo praktika, kai ir tyrėjas, ir 
tiriamasis ugdo praktinį jautrumą vienas kito gyvenimo padėčiai 
ir patirčiai. Tai dialogas, destabilizuojantis subjekto ir objekto, ty-
rėjo ir tiriamojo skirtumą, kuris apibūdina daugumą akademinių 
tyrimų (Weil et al. 2005, 25). Pasak Heaney, tyrimas dalyvaujant 
gali tapti ir savita socialinės kaitos prieiga – procesu, kurį taiko iš-
naudojami ir engiami žmonės ir kuris išnaudojamas jų labui. Ši pri-
eiga meta iššūkį žinojimo kūrimo būdui, kuriam pasitarnauja kon-
venciniai socialinių mokslų metodai ir kurį platina vyraujančios 
švietimo institucijos. Remiantis alternatyviais metodais, žinojimą 
formuoja žmonės, ir pats jo formavimo procesas persmelkia jų kovą 
už socialinę lygybę siekiant išgyvendinti įvairias priklausomybes 
ir jų požymius: skurdą, neraštingumą, nesaugumo jausmą, blogą 
maitinimąsi ir kt. (Heaney 1995, 11).

Siekiant užtikrinti konfidencialumą informantų vardai pakeis-
ti. Jų kalba netaisyta. 

Vyriškumas ir socialinė atskirtis: darbas,  
(ne)pripažinimas ir toksiškas normatyvumas 

Pagal savo požiūrį į vyriškumą, darbo vaidmenį ir šeiminio gyve-
nimo supratimą tyrime dalyvavusius vyrus galima skirstyti į dvi 
grupes. Šį skirstymą lėmė ir teorinėje diskusijoje pateiktos idėjos 
apie pripažinimą, normatyvumą ir vertės subjektus. Pirmą, di-
džiausiąją, grupę sudaro vyrai, sąlygiškai pavadinti „toksiškai nor-
matyviais vyrais“. Dauguma šiai grupei priklausančių vyrų turėjo 
aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, tačiau tarp jų buvo ir baigu-
siųjų tik vidurinę mokyklą. Antrą grupę, kuri ir gerokai mažesnė, 
galima pavadinti „akligatvio vyrais“. Jai priskirti daugiausia vidu-
rinį išsilavinimą turintys bedarbiai vyrai, nors vienas informantas 
buvo baigęs universitetą. Be abejo, labai griežtai atskirti abi grupes 
neįmanoma, nes kai kurių informantų, priklausančių skirtingoms 
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grupėms, nuomonės kai kuriais klausimais (pavyzdžiui, apie šei-
minį gyvenimą ar partnerystę) buvo gana panašios. 

Toksiškai normatyvūs vyrai:  
„Vyrui gal yra svarbiau realizuoti save…“

Daugumai šios grupės informantų darbas – esminė jų vyriškosios 
tapatybės dalis, nes vyro pareiga – išlaikyti šeimą: pasak 29 m. vi-
durinį išsilavinimą turinčio Manto, tikri vyrai „išlaiko šeimą“. Jų 
nuomone, vyras privalo susirasti savo asmeninius interesus atitin-
kantį darbą, kuris garantuotų stabilias pajamas, ir rūpintis šeimos 
materialine gerove. Tradicinis šeimos maitintojo modelis šiems in-
formantams yra savaime suprantamas dalykas, kuris atrodo negin-
čijamas. Pasak aukštąjį išsilavinimą turinčio 25 m. Motiejaus, 

tuo tarpu vyras turi rūpintis ta materialine puse ir uždirbti pinigus 
reikia, o jeigu jis negali to padaryti, tai yra psichologiškai daug sun-
kiau, kad esi vyras „šeimos maitintojas“ ir aš neturiu pinigų ir nega-
liu to padaryt, o mane čia žinai, išlaiko, tai jiems yra psichologiškai 
sunkiau tiesiog... 

Šiam informantui, kaip ir kitiems šios grupės vyrams, „atsakin-
gas vyras“ buvo tikro vyro idealas: tai „išsilavinęs, mandagus, aa... 
turintis aaa... tikslą, kažkokių tai siekių gyvenime, visokių gyveni-
me, atsakingas už savo veiksmus, ir už savo gyvenimą ir nėra ten 
toksai plevėsa…“ (25 m. Motiejus). 27 m. Modesto, turinčio nebaig-
tą aukštąjį išsilavinimą, nuomone, 

tikras vyras, nu, gal visų pirma man tai būtų tikras žmogus, ta pras-
me... Tai yra, būtų atsakingas individas, turbūt, darbštus žmogus, 
protingas, išsilavinimas… išsilavinęs, gerbiantis kitus… Nu, vat 
toks, manyčiau, būtų tikras vyras… Pridėčiau jo, tada, idealus tas 
vyras turėtų būti sveikas vyras, ta prasme. Fiziškai. Ir ir emociškai, 
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be abejo. Tai man, mano tas idealas būtų, kad ne tai, kad žmogus būtų 
tobulas, bet jis kažkaip, nuolatos turi būti su savim dirbantis ir besi-
stengiantis… ee, įveikti tas problemas, kurios jam iškyla, ar yra pri-
metamos. Kokios jos bebūtų, ar tai būtų su darbu susiję, ar su tais 
pačiais lyčių santykiais, ar ar tai būtų kažkokios vaikystės traumos….

Beveik kiekvienas minėjo tokio vyro darbštumą, gebėjimą iš-
laikyti save ir pasirūpinti savo artimųjų gerove. Individualizmo ir 
konkurencingumo atmosferoje šios grupės vyrai stengiasi palaikyti 
vyriškos tapatybės, atspindinčios hegemoninio vyriškumo, siejamo 
su laisvos rinkos, finansinės sėkmės ir perteklinio vartojimo idea-
lais, iliuziją. Juos galima laikyti globalaus vyriškumo, besiremian-
čio neoliberalia politika ir nuostatomis, atstovais. 

Šiems vyrams labai svarbu būti pripažintiems kaip efekty-
viems neoliberalios rinkos dalyviams, t. y. atitikti vyraujančias Lie-
tuvos visuomenėje vyriškumo formas. Šis pripažinimas dialektiš-
kai susijęs su saviverte ir savigarba. Dėl vyraujančio suvokimo, kad 
pagrindinė vyro prievolė – uždirbti ir išlaikyti šeimą, nedirbantys 
vyrai dažnai jaučiasi nepatogiai, nes negerai „sėdėt ant kito spran-
do, žinai. Kaip sakant, kaip išlaikytiniui. Kažkaip, nu, taip nefainai 
jauties“ (29 m. Mantas). Pasak 39 m. aukštąjį išsilavinimą turinčio 
Kajaus, bedarbis vyras gali jaustis ir psichologiškai sugniuždytas: 
„Aš manau, kad... na, aš kadangi truputį psichologijos domėjausi, 
tai aš manau, kad tiesiog psichologiškai vyrą labiau gniuždo dar-
bo neturėjimas“. 29 m. Dovydo, baigusio universitetą, nuomone: 
„Aš šiaip manau, kad jeigu imt standartiškai, tai vėlgi, žiūrėt pagal 
tuos, žinai, maždaug, kas visuomenėj vyrauja, aš manau, kad vyrą 
labiau veikia [nedarbas]. Nes vyras pagal tą vat paveikslą standar-
tinį turi, turi dirbt ir išlaikyt šeimą. Jeigu jis neturi darbo, tai jį tada 
labiau veikia“. Kaip rodo tyrimai, atlikti užsienio šalyse, „moka-
mas darbas ne tik suteikia pinigų pragyventi ir šeimai išlaikyti, 
bet ir pagerina savivertę ir suteikia ryšį su bendruomene“ (Cook 
2009, 56). Todėl ilgesnį laiką nedalyvaudami darbo rinkoje, vyrai 
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patiria frustraciją, išgyvena menką savivertę, nerimą ir rezignaciją, 
nes jiems nesiseka įgyvendinti normatyvinio vyriškumo. Jie jau-
čiasi praradę svarbiausią savo vyriškumo dalį ir neverti pagarbos. 
27 m. Modesto, turinčio trumpalaikio nekvalifikuoto ir laikino kva-
lifikuoto darbo patirties, žodžiais, 

nes nu vis tiek yra kažkaip sunku pripažint, kad tu esi vyras ir tu esi 
bedarbis. Tada jeigu esi vyras, tai automatiškai turi ten nuo… ką aš 
žinau, nuo paauglystes ten dirbt, ten būt milijonierius ir taip toliau, 
pagal tai kaip, nu, suprantama visuomenėj, kas yra sėkmingas vyras. 
Nu, tai tu ten turi būt milijonierius tada, tada būsi, ką aš žinau, gerai 
vertinamas.

Reflektuodami nedarbo, vyriškumo ir pripažinimo santykį, šiai 
grupei priklausantys bedarbiai vyrai suvokė, kad kaip bedarbiai 
jie nuvertinami ir nepripažįstami „vertės subjektais“ ir dėl nesta-
bilios bei pesimistinės lietuviškos „pripažinimo ekonomikos“, ku-
rioje vyrauja neigiamos emocijos ir atsainus požiūris į pilietį. Pasak 
25 m. informanto Luko, turinčio aukštąjį išsilavinimą, čia kasdien 
girdimi „įvairūs absurdiniai pasisakymai iš valdžios atstovų, taip 
pat jokio užtikrintumo, kas bus rytoj“. Gyvenimas tokioje aplinko-
je nepadeda vyrams konstruoti savęs kaip gyvybingų ir pagarbos 
vertų subjektų. 25 m. Motiejaus žodžiais, 

vėlgi išeini į gatvę sakykim, matai žmonių žmonės susierzinę, nuliū-
dusiais veidais, suirzę. Tas tas tas ore toks tvyro negatyvumas, visame 
kame. Per televizorių realiai pozityvių žinių neišgirsi. Na jie svarsto 
tą sakykim seimas, ten ar vyriausybė svarsto aną. Ir visada dažniau-
siai tai būna neigiama žinia, vienaip ar kitaip kaip beversi.

Neigiamas požiūris į tikrovę kasdien, „yra brukimas per visur. 
Kiekvieną mielą dieną, kiekvieną tik pasitaikius akimirkai visur 
yra tas brukimas. Ir toks na labai labai stiprus, toks kaip specialiai 
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daromas [poveikis]. Kam to reikia? Nes na automatiškai, papras-
čiausiai psichologiškai tave veikia, tu pradedi tuo tikėt“.

Kita vertus, užsienio tyrimai apie jaunus bedarbius vyrus rodo, 
kad vis daugiau atsiranda tokių, kurie atmeta normatyvinio vyriš-
kumo, grįsto darbine veikla, supratimą ir teigia, kad jie „ieško sa-
vęs“ ir nori dirbti darbą, kuris jiems keltų asmeninį pasitenkinimą 
ir būtų įdomus (Weil et al. 2005). Nemažai šiame tyrime dalyva-
vusių vyrų taip pat ieškojo darbo, kuriame galėtų save realizuoti, 
tačiau savo nuomonėmis patvirtino aiškius normatyviai apibrėžtus 
šeimos, reprodukcijos, saugumo, užtikrinto materialinio gyveni-
mo idealus. Dauguma manė, kad šis jų gyvenimo laikotarpis yra 
pereinamasis ir jis kada nors baigsis, todėl dabar juos persekiojanti 
įtampa ir nusivylimas nėra nepakeliami. 25 m. Motiejus sako: „Aš 
negalėčiau sakyt, kad kas nors čia mane diskriminuoja ir kad aš 
pats esu kažkoks toks nevykėlis didelis. Tiesiog, nu, aš suprantu, 
kad čia ne man vienam taip yra ir kad sunki ekonominė situacija 
ir nu daug kam yra sunku susirasti darbą ir kažką tokio. Tai ben-
dra sudėtinga situacija darbo rinkoje galbūt“. To paties informanto 
nuomone, tai, kad kol kas jis neturi šeimos, kurią reikia išlaikyti, ir 
yra atsakingas tik už save, jam padeda išgyventi ir išlikti optimistu. 

Apibendrinant galima teigti, kad hegemoninio vyriškumo 
normos (darbas, stabilios pajamos, vyras kaip šeimos maitintojas 
ir kt.) veikia ir kaip socialinės galios forma, kurianti pripažįstamų 
vyriškų subjektų lauką, ir kaip aparatas, įtvirtinantis lyčių binariz-
mą (Butler 2004, 47). Šios grupės vyriški subjektai aiškiausiai pa-
tvirtina šį binarizmą, pagal kurį vyrai ir moterys atlieka skirtingus 
vaidmenis, ypač šeimoje, o vyras yra pagrindinis šeimos maitin-
tojas. 27 m. aukštąjį išsilavinimą turintis Tadas teigė: „Vyrui gal 
yra svarbiau realizuoti save. Iš tikrųjų aš galvoju, ne tik profesine 
prasme, kažkaip ir paskui vyrui tas labai [svarbu]... Nu, jei nepa-
vyksta kažkas tai, nu, kaip pasakyt, vyrui paskui tas labai atsilie-
pia, kaip sakyti, psichologiškai labai kerta“. Pasak jo, moterys save 
gali realizuoti ir šeimoje, ne tik darbo rinkoje. Šių vyrų pasisakymai 
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aiškiausiai parodo, kaip nedarbo sąlygomis gero gyvenimo fanta-
zijos įgauna itin konservatyvią išraišką. 

Kaip jau minėta, vyriškumo normos veikia ir kaip socialinės ga-
lios forma, kurianti pripažįstamų ir atpažįstamų vyriškų subjektų 
lauką. Darbas suteikia tikrovę vyriškiems subjektams, todėl nedar-
bas veikia kaip antinorma, kuri paverčia informantus „netikrais“ 
socialiai pažeidžiamais vyrais. Remiantis anksčiau pateiktomis teo-
rinėmis J. Butler ir A. Athanasiou (2013) bei B. Skeggs (2011) minti-
mis matyti, kad šios grupės vyrai dalyvauja savo pačių priespaudos 
procese, susijusiame su galios, formuojančios juos kaip vertingus 
vyrus, veikimu. Paradoksalu, kad šiuos vyrus formuojanti socialinė 
galia yra ir jų išgyvenamos socialinės atskirties variklis. Šios grupės 
informantai patiria stiprų socialinės atskirties pojūtį dėl to, kad gana 
aistringai laikosi normatyvinio vyriškumo supratimo. Kitaip nei an-
trosios „akligatvio vyrų“ grupės informantams, šiems vyrams ge-
rokai svarbiau būti pripažintiems ir atpažintiems kaip efektyviems 
subjektams. Nors turi daugiau galimybių nebūti socialiai atskirti 
dėl artimųjų ir draugų paramos ir pakankamai išplėtotų socialinių 
ryšių, šios grupės vyrai kaip tik patiria didesnį pripažinimo trū-
kumą ir jų socialinės atskirties pojūtis yra stipresnis. Todėl galima 
daryti išvadą, kad vyriškumas, kurio siekia šie individai, tampa iš 
dalies toksiškas: kad ir kiek stengiamasi gyventi pagal nustatytas 
normas, bedarbio statusas išstumia vyrus į šių normų užribį ir daro 
jų gyvenimą kupiną neigiamų emocijų ir nepasitenkinimo.

Akligatvio vyrai: „kitas gali įprast būt ir be darbo“

Antrajai mažesnei informantų grupei priklauso vyrai, kurių dau-
guma turi tik vidurinį išsilavinimą ir trumpalaikių nekvalifikuo-
tų darbų patirties. Profesinių įgūdžių stoka trukdo jiems jaustis 
atsakingiems ar įsipareigojusiems aiškesnei ateities darbinės veik-
los vizijai. Galima teigti, kad šiai grupei priklausantys vyrai nelai-
ko darbo esmine vyriškosios tapatybės dalimi ir kartu nesiekia (ar 
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bent apsimeta, kad nesiekia) darbu patvirtinti savęs kaip vyriškų 
vertės subjektų. Daugumai iš jų darbas tėra tik priemonė būti var-
totoju, nes ne darbas, o vartojimas – vyro statuso išraiška. Gebėji-
mas prasimanyti pinigų atsitiktiniais darbais padeda įrodyti savo 
vyriškumą. Sunkumai, kuriuos kelia nedarbas, išimtinai siejami su 
materialine gerove arba, pačių informantų žodžiais, pinigais. Vie-
ni informantai teigė, kad gera gyventi tik tam, kas turi pinigų, nes 
jie visa ko matas. Kitų nuomone, jei turi pinigų, daugiau tau nie-
ko ir nereikia. Pasak 26 m. Jurgio, turinčio trumpalaikio nekvalifi-
kuoto nelegalaus ir legalaus darbo patirties: „Dirbi, gauni, ką nors 
šiaip nusiperki, ką nors sau, nu ir ko daugiau reikia?“ Jo nuomone,  
„…jei pinigų yra, tai daugiau nieko ir nereikia. Viskas“. 

Paklaustas, kaip jį paveikė bedarbio statusas, 24 m. Renatas, 
turintis vidurinį išsilavinimą ir trumpalaikio laikino nekvalifikuo-
to (automobilių remontas) ir kvalifikuoto darbo (nakvynės namų 
vadybininkas) patirties, teigė, kad nedarbas apribojo jo vartojimo 
galimybes: 

Tyrėjas: O kaip tave asmeniškai, kaip vyrą, veikia bedarbystė?
Informantas: Puikiai. Aišku, pradžioj nelabai, žinai, linksma kai ten 

negali nei važiuot kažkur, cigarečių nusipirkt. Tai užknisa, aišku. 
Bet tai ką, pats kaltas [nusijuokia]. 

Tyrėjas: Tai, asmeniškai, tas bedarbystės faktorius yra blogas tiktais 
dėl to, kad jisai riboja tavo galimybes kažkokias materialines?

Informantas: Jo. Taip, tiktais va. O šiaip tai gyventi tai netrukdo. 
[pauzė] Labai jau taip kažkaip.

Panašiai kalbėjo ir 26 m. Jurgis, daugiausia neoficialiai dirbęs 
žemos kvalifikacijos darbus: „Manęs nepaveikė. Aš jau toks. Ma-
nęs nepaveikė ir nepaveiks“. Kiti informantai sakė, kad jiems visai 
gerai sekasi ir nedirbant legalaus darbo. Nedidelių pajamų jie gau-
na užsiimdami trumpalaikiais, kartais sezoniniais nelegaliais dar-
bais. 29 m. Povilo, turinčio vidurinį išsilavinimą, žodžiais: „Vienas 
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žmogus turi pastoviai dirbt, kitas gali įprast būt ir be darbo. Tai 
aš iš tų, kuris gali ir nedirbt“. Šį gana atsainų požiūrį į darbą kaip 
vyriškosios tapatybės dominantę galima aiškinti tuo, kad darbai, 
kuriuos dauguma šios grupės informantų yra turėję, buvo menkai 
mokami ir nesuteikė jiems nei finansinio stabilumo, nei sociali-
nio pripažinimo. Ši vyrų grupė taip pat paneigia anksčiau atliktų 
tyrimų su bedarbiais vyrais išvadą, kad kuo žemesnė informantų 
profesinė kvalifikacija, tuo labiau jie orientuoti į tradicinę vyro kaip 
šeimos maitintojo normą (Weil et al. 2005, 111). 

Visiems cituotiems vyrams nesugebėjimas būti pripažintu „tik-
ru“ vyru nekėlė gėdos ir nepatogumo (arba galima manyti, kad 
interviu metu buvo mėginta sukurti iliuziją apie darbo nereikšmin-
gumą jų gyvenime) ir skatino cinišką požiūrį į visuotinai priimtiną 
vyriškumą, kurį apibrėžia darbas, konkurencija ir finansinė sėkmė ir 
kurio tikimasi iš kiekvieno „tikro“ vyriškos lyties subjekto. Šie vyrai 
mėgino pateikti tyrėjui vyriškumą, nesuvaržytą šeimos, vaikų augi-
nimo, vyro kaip šeimos maitintojo konvencijų. Šiuo požiūriu išskirti-
nė ir tam tikru mastu prieštaringa yra 32 m. Vytauto, turinčio aukštą-
jį išsilavinimą, nedirbančio jau ketverius metus, bet išgyvenančio iš 
santaupų, istorija. Praradęs darbą jis išsiskyrė su žmona ir, pasak jo, 

ir tada mąstymas kažkaip pasisuko į kitą pusę. Pradedi suprast, kad 
visi daiktai yra trumpalaikiai, viskas atsibosta iš esmės. Viską, ką per-
ki, nuvertėja greitai. Parduodi arba atiduodi veltui. Tai gaunas, kad 
tu iškeiti laiką į pinigus, paskui nusiperki daiktą, o paskui tą daiktą 
išmeti. Tai tu sugadini, sakykim... du mėnesius dirbai, o daiktas išeina 
lauk. Du mėnesius išleidai niekur. Gyvenimo mėnesius.

Šis informantas teigė, kad tik nedirbdamas jis pasijuto 
„žmogum, nes tu gali daryt tai, ką nori, kas tau patinka. Kelies kada 
nori, gulies kada nori. Susitinki su draugais. Tu esi laisvas žmogus“. 
Dabar jis gyvenąs ne dėl kitų, o dėl savęs. Matyti, kad ir šiam in-
formantui darbas nėra esminė vyriškumo patvirtinimo priemonė. 
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Kitaip nei pirmosios grupės informantai, tik retas „akligalvio 
vyrų“ grupės atstovų laikė dabartinį savo gyvenimo laikotarpį 
pereinamuoju. Jie buvo pasiruošę gyvenimo pokyčiams ir netikė-
tumams, tačiau nežinojo, kokį darbą norėtų dirbti ir kokia ateities 
vizija jiems būtų prieinamiausia. Darbas jiems atrodė sunkiai prog-
nozuojamas „nuotykis“. 

 „Ką reiškia gyventi, kvėpuoti, mėginti mylėti kaip turinčiam 
nei iki galo paneigtą, nei visiškai pripažintą egzistenciją?“ – klau-
sia J. Butler knygoje „Dekonstruojant lytį“ (Butler 2004a, 58). Ar 
tai reiškia, kad nesi nei pripažintas, nei laikomas tikru, nei mato-
mas, nei nematomas? Kad egzistuoji esant nuolatinei pereinamajai 
būsenai arba „tarp“? O galbūt iš viso nesieki būti pripažintas? 

Kaip jau minėta, pripažinimas dialektiškai susijęs su saviverte 
ir apsisprendimu priimti vyriškąją tapatybę, kuri provokuotų arba 
kitų pagarbą, arba panieką. Slėpdamiesi po bravūriška poza dauge-
lis šios grupės informantų atmetė pripažinimą kaip neaktualų. Vie-
niems, tokiems kaip 32 m. Vytautas, vyriškumo, siejamo su darbu, 
atmetimas reiškė naujai atrastą laivę ir pagerėjusią gyvenimo koky-
bę. Kitiems pripažinimas atrodė antraeilis dėl to, kad pagrindinis 
jų tikslas buvo materialiai išgyventi. 31 m. Ričardas, dirbantis ūkyje 
vien tik už nakvynę ir maistą, sakė, kad „...tiesiog galvoji kiekvieną 
dieną apie tai, kaip įsidarbint. Tiesiog nori įsidarbint dėl to, kad 
tu nori gauti kažkokį pinigą, iš ko gyvent. [pauzė]. Vat aš dabar 
paskutiniu metu galvoju kaip va įsidarbinčiau, dirbčiau, gaučiau 
pinigus, taupyčiau ir gal ką nors nusipirkčiau už kokia už 10 metų. 
Kokį kambariuką sau. Ar ten kokį namuką gal“.

Kodėl šie informantai pavadinti „akligatvio vyrais“? Pirmiau-
sia dėl to, kad dažnai nelegalūs sezoniniai darbai ir aiškesnės atei-
ties vizijos neturėjimas primena savotišką užsisklendimą, „užsi-
buvimą“ tame pačiame gyvenimo taške, kartais net savanorišką 
aklavietę. Šia prasme išskirtinė savo informatyvumu ir iliustraty-
vumu yra cituoto Ričardo gyvenimo istorija. Paauglystę praleidęs 
vaikų namuose, kurį laiką gyvenęs nakvynės namuose, o interviu 
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metu jau aštuntus metus dirbantis ūkininkui už natūrinius mainus, 
šis 31 m. vyras kalbėjo, kad nėra patenkintas dabartiniu savo gyve-
nimu, norėtų jį pradėti iš naujo arba, jo žodžiais: „Aš noriu pradėt 
savo gyvenimą, dabar reik savo pradėt kurt... Tiesiog buvo toks vat 
rytas, kai atsikėliau, pažiūrėjau į veidrodį, pagalvojau: „O ką aš dar 
čia veikiu?“ Tiek metų praėjęs prabudau ir pagalvojau: „O ką aš 
dar čia veikiu? O man ne laikas jau būtų kur nors kitur būt?“ Tačiau 
socialinės paramos tinklų pradėti kitokį gyvenimą jis neturi. Šiam 
informantui per sunku ieškoti darbo toliau nuo savo kaimo, nes jis 
net neturi lėšų nuvykti į pokalbį dėl darbo. Vienintelis jo pragyve-
nimo šaltinis – 350 Lt [101 EUR ] socialinė išmoka. Tačiau akligatvį 
labiau simbolizuoja tai, kad tiek Ričardas, tiek kiti šios grupės vyrai 
labiau linkę pasikliauti svajonėmis nei ryžtingai veikti. Svajojimas 
yra savita išgyvenimo strategija:

Tyrėjas: Ar šiuo metu turi kažkokių svajonių?
Informantas: Taip. Darbas, išsinuomot būstą ir išeit iš šito kaimo. 

[juokiasi]
Tyrėjas: [juokiasi] Ką labiausiai norėtum pakeist savo gyvenime?
Informantas: Susitvarkyt pilnai savo gyvenimą, kad man būtų gerai, 

negu dabar yra. Tiesiog aš noriu gyvent sau, o ne svetimiem žmo-
nėm, kurie tave išnaudoja ir to nepripažįsta. 

Šių vyrų vyriškumas susijęs ne tiek su pripažinimu kiek su iš-
gyvenimu arba, J. Butler terminais tariant, „galimo gyventi gyveni-
mo“ siekiniu (Butler 2004). Kaip teigia A. Athanasiou, pripažinimo 
ir išgyvenimo santykis visada yra melancholiškas dėl priklauso-
mybės nuo socialinio normatyvumo. Skirtingos normatyvinės ir 
normalizuojančios galios operacijos, kuriomis ši mokslininkė lai-
ko skurdą, rasizmą, heteronormatyvumą, etnocentrizmą ir kul-
tūrinį pripažinimą, formuoja ir skirtingu mastu mums atseikėja 
išgyvenimo (Butler, Athanasiou 2013, 78–79). Todėl tik subjektas, 
kuris aiškiai suvokia savo praradimus ir atskirtį, geba pareikšti 
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apie savo egzistavimą socialiniame pasaulyje ir paversti jį apibrė-
žiančias skausmingas patirtis išgyvenimo strategijomis. Šito nega-
lima pasakyti apie „akligatvio vyrus“, kurių svajonės tik dar labiau 
išryškina tai, kad pripažinimo ekonomikoje jie suvokiami kaip be-
verčiai subjektai, „susidedantys iš trūkumų ir spragų, tuštumos ir 
nepritekliaus, sentimentų talpyklos, darbo išteklių, negatyvios ver-
tės, prie kurios negalima prisirišti ar kurios negalima kaupti“, ir 
dėl to galintys išeikvoti kitų vertę juos socialiai užkrėsdami (Skeggs 
2011, 503).

Vyriškumo, apskritai lyčių, normos egzistuoja tik tol, kol jos 
įgyvendinamos socialinėmis praktikomis ir pakartotinai įtvirti-
namos kasdieniais vyriško elgesio ritualais. Šiuo požiūriu infor-
mantų elgesys ir perdėta drąsa prieštarauja visuotinai priimtam 
vyriškumui, kurio dominantė yra mokamas darbas. Todėl galima 
sakyti, kad „akligatvio vyrai“ mažiausiai prisirišę prie tradicinio 
vyriškumo, jie tarsi nereikalauja būti pripažinti kaip perspekty-
vūs vyriškos lyties subjektai. Ši vyrų grupė turi neapibrėžčiausią 
ir amorfiškiausią vyrišką tapatybę. Dėl to analizuojant šiuos infor-
mantus daug aiškiau matyti, kad vyriškoji tapatybė, kurios iš jų 
reikalaujama, tėra tik, kalbant J. Butler terminais, fikcinis „galios / 
žinojimo režimų arba galios / diskurso“ gaminys (Butler 1990, xi). 
Šių vyrų vyriškumas atveria savotišką lyties problemiškumą, nes 
jis nusakomas iš gana sudėtingų išnaudojimo, prievartos, nepama-
tuoto demonstravimosi pozicijų. 

Savo darbuose J. Butler (1990 ir 2004a) kalba apie tai, kad prak-
tikos, kurios apibrėžia mus kaip lytiškai diferencijuotus subjektus 
(pavyzdžiui, vyro darbas kaip jo tapatybės patvirtinimo praktika), 
taip pat suteikia galimybę joms priešintis ir veikti. Kitaip tariant, 
vyriškumo praktikos vienu metu ir varžo, ir apdovanoja subjektus. 
Todėl nedarbas daliai šios grupės informantų gali būti laikomas 
vertinga praktika, nes suteikia galimybę gyventi neįpareigojantį 
svajonių gyvenimą ir kartu priešintis hegemoninio vyriškumo nor-
mai jos nereflektuojant. 
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Tęsiant J. Butler mintis galima teigti, kad mus engianti ir kartu 
formuojanti galia glūdi ne už mūsų, o mumyse. Ji sudaro mūsų eg-
zistencijos pagrindą net ir kai esame priklausomi nuo jos operacijų. 
Nors ir spausdama, prievartaudama ir valdydama mus, ši galia yra 
ir mūsų galimybių šaltinis, t. y. mūsų priespaudos šaltinis tampa 
kartu ir mūsų galimybės veikti stimulas (Butler 1997). Todėl atsi-
sakius prisirišimo prie vertingo vyriškos lyties subjekto, kurį api-
brėžia mokamas darbas, normos, įmanoma atverti bedarbius vyrus 
marginalizuojančias galios operacijas ir mėginti kurti „skirtingus 
santykius, skirtingas dėmesio formas, skirtingus troškimus ir itin 
skirtingas vertės praktikas“ (Skeggs 2011, 507). Pastarosios leidžia 
teigti, kad vyrų nesėkmės ir jų nusivylimas darbo rinka, maskuoja-
mas perdėta drąsa ir nerūpestingumu, yra toksiško normatyvumo 
ir šiuolaikiniame gyvenime vyraujančio laimėtojo vs. „lūzerio“ eto-
so priešprieša. 

Apibendrinimas

Šiame skyriuje bedarbių vyrų vyriškumo ir socialinės atskirties ry-
šys analizuotas naudojantis galios, vertingo vyriškos lyties subjek-
to, normų ir pripažinimo kategorijomis. Šių vyrų socialinė atskirtis 
laikoma pripažinimo ekonomikos dalimi: kiekvienas vyriškos ly-
ties subjektas trokšta būti pripažintas ir įvertintas kaip gyvybingas 
šios ekonomikos veikėjas; jis patiria socialinę atskirtį, kai ši ekono-
mika jo neatpažįsta arba jis pats jaučiasi išstumtas iš jos apyvartos. 
Be to, siekta parodyti, kad socialinės atskirties riziką patiriančių 
vyrų vyriškumas implikuoja lyčių normatyvumo, pripažinimo, 
afektyvaus prisirišimo prie kasdienių lytiškai diferencijuotų prak-
tikų klausimus.

Galios operacijos, kurias aprašo J. Butler (1997 ir 2004a), puikiai 
iliustruoja pirmai grupei priklausančių vyrų santykį su tradicinės 
vyriškosios tapatybės mechanizmais. Formuodamos priklausomy-
bę šios galios operacijos kuria aistringą prisirišimą prie tradicinių 
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vyriškosios tapatybės kategorijų, nes kaip tik jos užtikrina pripaži-
nimą. Stengdamiesi būti gyvybingais subjektais, šie vyrai geidžia 
pripažinimo, kuris yra ir jų priespaudos, ir kartu socialinės atskir-
ties šaltinis. Jie palenkia save reguliuojančiai galiai siekdami būti 
apibrėžti hegemoninio vyriškumo normos. Derėtų paminėti ir tai, 
kad pirmoji informatų grupė taip pat tiki, kad jų socialinė padėtis 
gali pasikeisti vien dėl to, kad darbas yra ne tik neišvengiamybė, 
bet ir gyvenimo malonumas, jų asmeninių ambicijų įgyvendini-
mo priemonė. Šie vyrai sunkiai įsivaizduoja tikrovę, kurioje galėtų 
skleistis alternatyvaus vyriškumo projektai. Būti vyru jiems reiš-
kia pirmiausia būti šeimos maitintoju, dirbančiu subjektu, kurio 
ekonominė sėkmė lemia ir pasitenkinimą asmeniniais santykiais. 
Šiems vyrams svarbiausia išlikti ištikimiems vyriškumo versijai, 
kuri leidžia palaikyti ir orumo, ir pripažinimo iliuziją. Šios grupės 
informantai lieka įsprausti į aiškius normų apibrėžtus šeimos, re-
produkcijos, saugumo, užtikrinto materialinio gyvenimo rėmus, 
nors tikrovė ir dabartinė jų padėtis tarsi prieštarauja jiems.

Tačiau, kaip rodo antrosios „akligatvio vyrų“ grupės atsaky-
mai, šis prisirišimas prie hegemoninio vyriškumo yra atsitiktinis, 
todėl kintantis ir nebūtinai toks aistringas. Dauguma šių informan-
tų, turinčių tik vidurinį išsilavinimą ir atsitiktinio nelegalaus darbo 
patirtį, nėra prisirišę prie vyro kaip šeimos maitintojo vaidmens ir 
darbo kaip vyriškosios tapatybės šerdies. Šiems vyrams darbas – 
tik vartojimo poreikių patenkinimo garantas, todėl jie nekuria 
aiškesnių strategijų, kurios remtųsi pripažinimo troškimu. Nebū-
dami aistringai susisieję su vyriškumo norma, pagrįsta mokamu 
darbu, savo bedarbio statusu jie kartu tarsi kenkia jai ir savotiš-
kai ją denatūralizuoja. Dalyvaudami galios, kuri vienus vyriškus 
sub jektus padaro vertingus, o kitus nuvertina, lauke šie vyrai savo 
abejingumu mokamu darbu paremtai tapatybei iš dalies kvesti-
onuoja vyraujančias lyčių normas, nors, be abejo, jų sąmoningai 
nedekonstruoja. „Akligatvio vyrams“ gerokai mažiau svarbi aplin-
kinių – artimųjų, draugų, pažįstamų, darbdavių – nuomonė apie 



juos, gal dėl to, kad jų socialiniai ryšiai – laikini, sutrūkinėję, nepa-
tvarūs. Be to, bedarbio statusas arba vienos iš esminių vyriškumo 
normų nesilaikymas dar labiau izoliuoja šiuos informantus nuo 
juos supančių aplinkinių. 

Kitas klausimas, kylantis analizuojant bedarbius vyras, susijęs 
apskritai su pripažinimo normomis. Galbūt, kaip teigia J. Butler, 
„pripažinimas pats savaime nėra nedviprasmiška prekė, kad ir 
kaip desperatiškai siektume būti apdovanoti juo“, nes pripažini-
mo normos tarpusavio ryšiais susijusios su valstybe paremtomis 
biopolitinėmis galios formomis (Butler, Athanasiou 2013, 82). At-
rodytų, kad mes negalime egzistuoti be pripažinimo, tačiau pripa-
žinimas dažnai naudojamas siekiant kontroliuoti ir reguliuoti mus 
ir mūsų gyvenimus. Svarbiau yra ne ieškoti būdų kuo daugiau 
asmenų įgrūsti į egzistuojančių normų rėmus, bet suvokti, dėl ko-
kių priežasčių egzistuojančios normos kiekvienam iš mūsų „išda-
lija“ skirtingą (ne)pripažinimo kiekį (Butler 2009, 6). Mąstant apie 
sudėtingą vyriškumo, pripažinimo, normatyvumo ir socialinės 
atskirties santykį būtina persvarstyti, kokie vyriškos lyties subjek-
tai vertinami viename ar kitame socialiniame lauke ir kaip pats jų 
(nu)vertinimas gali išjudinti nusistovėjusias lyčių normas, kurios 
savo ruožtu lemia socialinės atskirties ir izoliacijos patirtį. 

3. Jauni bedarbiai vyrai ir jų vyriškumas (ne)pripažinimo ekonomikoje
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1. Nakvynės namuose gyvenančių  
vyrų į(si)traukimo į socialinių paslaugų 
sistemą praktikos

R A S A  I N D R I L I ŪN A I T Ė

Įvadas

Parama skurstantiesiems, patiriantiems socialinės atskirties riziką, 
siekis asimiliuoti marginalias visuomenės grupes ir skatinti jas pri-
imti visuomenėje vyraujančias normas yra vienas svarbiausių ge-
rovės politikos tikslų (Katz 1997, iš Schram et al. 2009). Šio tikslo 
įgyvendinimas ir paramą gaunančiųjų socialinių grupių atsakas į 
valstybės siūlomas priemones pasižymi dominuojančių sampratų 
ir formų raiškos įvairove: varijavimas nuo gerovės paramos gavėjų 
stigmatizavimo, kuris, siekiant išvengti demonizuojančios „gerovės 
vargšo“ konotacijos, lėmė pastarųjų pastangas tapti „dirbančiais 
skurstančiaisiais“, iki vadinamosios „teisės į paramą“ (Kemp 1999) 
ir ją lydinčios „priklausomybės nuo gerovės paramos“ (angl. welfare  
dependency), keičiančios skurdo sampratą (O’Connor 2001; Peel 
2003; Schram et al. 2009). Nykstančios vadinamosios neformalios 
socialinės pagalbos formos (šeimos, draugų pagalba), jų funkcijas 
perimant valstybės socialinės apsaugos struktūroms, formuoja są-
lygiškai naują socialinės paramos poreikio ir poveikio realybę. Tai-
kydami jaunimo ilgalaikio nedarbo pavyzdį Peteris Saundersas ir 
Kayoko Tsumori (2003) pabrėžia, kad šiuo atveju socialinė parama ir 
socialinės paslaugos, teikiamos nedirbančiam asmeniui, veikia kaip 
nauja kasdienė rutina, iš esmės lemianti ilgalaikį jo ats(is)kyrimą 
nuo darbo rinkos. Priklausomybės nuo gerovės paramos samprata 
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neišvengiamai apima ir ideologinį atspalvį, kuriuo išreiškiamas kal-
tinimas skurdą ir nedarbą patiriantiems asmenims (O’Connor 2001). 
Šiuo kaltinimu išryškinamos individualios psichologinės paramą 
gaunančio asmens problemos, jo vertybinės nuostatos, o struktū-
riniams ekonominiams veiksniams skiriama mažiau dėmesio (Fra-
ser, Gordon 1994). Moralizuojantis požiūris, implikuojant, kad ge-
rovės parama silpnina moralinį jos gavėjų tvirtumą ir atsakomybę 
(O’Connor 2001), lemia, kad gerovės paramą gaunantieji asmenys 
neretai vertinami kaip stokojantys motyvacijos susirasti darbą ir pa-
keisti savo gyvenimo trajektoriją. Brendonas O’Connoras pabrėžia, 
kad ši samprata nėra nauja, nes „žvelgiant į ... socialinės paramos 
tradiciją matoma tendencija, kad, sykį sulaukęs tokios paramos, as-
muo liaujasi taip pat intensyviai, kaip iki jos gavimo, ieškoti darbo 
ar stengtis įveikti kilusius sunkumus“ (O’Connor 2001, 221). Dar 
vienu gana dažnai pasitaikančiu – medikalizuojančiu požiūriu į ge-
rovės paramos gavėją formuojama šios sistemos vartotojo (kliento), 
kaip priklausomo, t. y. „sergančio“ asmens, kurį reikia „atpratinti“ 
nuo tokios priklausomybės, konotacija. 

Didėjantis nuo gerovės paramos priklausomų asmenų skaičius 
ir ilgėjantis šios priklausomybės laikotarpis skatina diskutuoti ne 
tik apie piniginę socialinę paramą, bet ir socialines paslaugas, ypač 
tas, kurios teikiamos institucijų (tiek stacionarių, tiek ir nestaciona-
rių) aplinkoje. Institucijos aplinka – normos ir taisyklės, palaikomų 
socialinių ryšių specifika, neretai lemia ilgalaikį individo „užsiliki-
mą“ šioje sistemoje ir laipsnišką individualaus jo gyvenimo ciklo 
kūrimą atskirų socialines paslaugas teikiančių institucijų – vadina-
mosios „institucinės grandinės“ (angl. institutional circuit) aplinkoje 
(Metraux, Culhane 2006). Pabrėžiama, kad „institucinę grandinę“ 
palaiko gerovės sistema ir jos struktūrinės dalys, nes ji pasireiškia 
individų priklausomybe nuo gerovės valstybės elementų, svarbių 
adaptuojant gerovės institucijų tvarką, taisykles ir neperžengiant 
šios sistemos ribų (Metraux, Culhane 2006). Gerovės paramos po-
reikio didėjimas socialinės politikos formuotojus skatina svarstyti 
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įvairių sankcijų galimybes, siekiant palengvinti šios paramos naštą 
ir administravimą. Siūlomos sankcijos – taisyklių laikymasis, kri-
terijų paramai gauti nustatymas – sulaukia nemažai kritikos, pa-
vyzdžiui, Arielė Kalil ir kt. (2002) jas įvardija „morkos ir lazdos“ 
metafora (atitinkantys paramos gavėjo kriterijus, taisyklių besilai-
kantieji asmenys „apdovanojami“: jiems suteikiamos įvairios ki-
tos paslaugos (pavyzdžiui, transporto), o taisykles pažeidžiantie-
ji – baudžiami). Nors šios sankcijos iš esmės nepakeičia paramos 
gavėjo padėties, tačiau, kaip pabrėžia Sanfordas F. Schramas ir kt. 
(2009), disciplinuoja ir skatina asmenis tapti aktyviais gerovės sis-
temos dalyviais. Toks požiūris ir jį lydinčios priemonės – socialinės 
paramos gavėjų dalyvavimo skatinimas, įtraukimas į paramos tei-
kimo ir valdymo procesus – gali būti siejamas su neoliberalia ge-
rovės sistemos pertvarka ir siekiais socialinėje srityje taikyti verslo 
modelius (Schram et al. 2009). 

Šiame skyriuje siekiama pažvelgti į vienos iš socialinių paslau-
gų teikimo įstaigų šalyje – nakvynės namų benamiams asmenims1 – 
gyventojų santykio su skirtingomis gerovės sistemos institucijomis 
ir jų darbuotojais patirtis, atskleisti asmens įsitraukimo į socialinės 
paramos2 institucijas būdus ir adaptacijos jose praktikas. Nakvynės 

1 Šiuo atveju nakvynės namai apibrėžiami kaip „laikino apnakvindinimo ar laiki-
no apgyvendinimo paslaugas teikianti įstaiga, skirta neturintiems gyvenamosios 
vietos arba laikinai negalintiems ja naudotis asmenims“ (Lietuvos Respublikos 
so cia linės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo 
patvirtinimo“, 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93. Vilnius, Valstybės žinios, 2006-04-20, 
Nr. 43-1570). Apsistojusiųjų nakvynės namuose, krizių centruose asmenų katego-
rija, dėl galimybių ją apibūdinti administraciniais terminais, yra bene lengviausiai 
apibrėžiama benamių kategorija, nes asmuo, patekdamas į socialinių paslaugų įs-
taigas, vertinamas kaip jų „klientas“, paslaugų gavėjas (Mayock, Corr 2013). 
2 Socialinės paramos sistemą Lietuvoje sudaro piniginė socialinė parama ir socia-
linės paslaugos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsa-
kymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 2006 m. balandžio 5 d. 
Nr. A1-93. Vilnius, Valstybės žinios, 2006-04-20, Nr. 43-1570). Šiame skyriuje sociali-
nė parama analizuojama kaip socialinės paslaugos, tačiau tekste jos kartais įvardi-
jamos ir bendresne – socialinės paramos – sąvoka.
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namų gyventojų vyrų3 patirtys iliustruojamos ekspertų – socialinės 
srities darbuotojų vertinimais, kuriais siekiama nustatyti asmens 
prisitaikymo institucijoje veiksnius ir praktikas bei jų, kaip šios sri-
ties ekspertų, požiūrį į institucijos vaidmenį, atliekamą įtraukiant 
ir sukuriant priklausomybę nuo institucinės paramos. Reikia pa-
sakyti, kad čia pateikiami vienos, sąlygiškai nedidelės (palyginti 
su kitomis socialinę paramą gaunančiomis) socialinės grupės gana 
fragmentiški vadinamojo „institucinio ciklo“ patirties vertinimai 
yra daugiau žvalgomojo pobūdžio. Įžvalgoms tinkamai išplėtoti 
būtini gilesni ilgalaikiai tyrimai, apimantys ne tik šiai socialinei 
grupei priskiriamų asmenų gyvenimo sąlygų kaitos analizę, bet ir 
paramą bei socialines paslaugas administruojančių institucijų plėt-
rą ir kaitą.

Skyrių sudaro teorinė dalis, kurioje pristatoma nakvynės namų, 
kaip vienos iš socialinių paslaugų institucijos, samprata, apibrėžia-
mi šios įstaigos paslaugomis besinaudojantys asmenys. Metodolo-
gijos dalyje pagrindžiama empirinio tyrimo logika, apibūdinamas 
tyrimo laikas ir ribos. Empirinėje skyriaus dalyje aptariamos tyrimo 
dalyvių adaptacijos nakvynės namuose praktikos ir patirtys, soci-
alinių ryšių dėmuo, reikšmingas įsitraukiant į „institucinį ciklą“, 
pateikiamas tyrimo dalyvių požiūris į valstybės socialinės paramos 
sistemą ir visuomenės nuostatos dėl nakvynės namuose gyvenan-
čių asmenų. Skyrius baigiamas apibendrinimu, empirinių tyrimų 
rezultatų ir teorinių įžvalgų aptarimu.

3 Vyrų pasirinkimas tyrimui grindžiamas vyrų ir moterų padėties gerovės vals-
tybės institucijose skirtumais. Nors skurdo feminizacija – plačiai studijuojamas 
reiškinys, ir moterų skurdas bei benamystė vertinami kaip kompleksiškesni nei 
vyrų (dėl vaikų priežiūros, didesnių, palyginti su vyrais, viktimizacijos mastų) 
(DeWard, Moe 2010), moterys dažniau tampa nuolatinėmis gerovės valstybės 
klien tėmis (dėl socialinių išmokų sistemos) nei vyrai. Beklasiai vyrai dažniau virsta 
baudžiamosios valstybės sistemos vadybos ir administravimo dalimi, laikomi pa-
vojingais visuomenei, praranda galimybę nuolat dalyvauti socialinio aprūpinimo 
sistemoje ir dažniau „nukreipiami“ į baudžiamąją sistemą (Wacquant 2008). Re-
miantis šiuo aspektu įvairiuose tyrimuose grindžiamas didesnis vyrų, palyginti su 
moterimis, „cirkuliacinis institucinis ciklas“ (Mayock, Sheridan 2013).



1. Nakvynės namuose gyvenančių vyrų  
į(si)traukimo į socialinių paslaugų sistemą praktikos

109

Nakvynės namai kaip „institucinės grandinės“  
dalis: teorinės įžvalgos

Neoliberalus gerovės valstybės diskursas, teikiantis prioritetą indi-
vidualiai asmens atsakomybei už savo padėtį ir finansinę gerovę, 
„socialinio teisingumo palaikymo visuomenėje siekiu laiko pagal-
bą, kuria stengiamasi palengvinti individų problemas“ (Welsh, Par-
sons 2006, 52). Vykstant struktūriniams pokyčiams, išaugus skurdo 
ir įvairių kitų socialinių problemų mastui, socialinio teisingumo 
palaikymas tapo neatsiejamas nuo įvairių socialinės kontrolės for-
mų (pavyzdžiui, socialines paslaugas imta labiau riboti teisiniais 
reikalavimais), marginalumo asimiliacijos ir deviacijos maskavimo 
praktikų (Wacquant 2008; Abramovitz 2012). Šie procesai būdingi ir 
benamystei , kuomet, kaip pabrėžia Thomas Maeseele ir kt. (2014), 
„išmaldos prašymas pradedamas vertinti kaip kriminalinis elgesys, 
o benamystė – kaip gerovės problema“ (Maeseele et al. 2014). Bena-
miams asmenims skirti nakvynės namai įgyja prevencinio mecha-
nizmo, kaip leidžiančio apriboti potencialias jais besinaudojančių 
asmenų grupės keliamas grėsmes, sampratą (Metraux, Culhane 
2004). Taip nakvynės namų paslaugomis besinaudojančių asmenų 
(ir kitų socialinės atskirties grupių) marginalizavimas ir stigmati-
zacija, anot Loïco Wacquanto (2000), atlieka išankstinę penologinę 
funkciją. Davidas Lyonas (2007) sisteminį ir rutinišką gerovės ins-
titucijų dėmesį jų paslaugomis besinaudojančių asmenų individua-
lioms savybėms įvardija gerovės „priežiūra“, kuri pasižymi savita 
reguliacija, siekiu daryti įtaką ir valdyti (Lyon 2007, 14). Davido 
A. Snow ir kt. (1989) ir įvairių kitų tyrimų duomenys atskleidžia, 
kad benamių gyvenimo būdo ir kasdienio išgyvenimo poreikiams 
tenkinti palaikomų nelegalių praktikų kriminalizavimas lemia jų 
įkalinimo riziką. Šią riziką autoriai taip pat sieja su benamiams as-
menims priskiriamu deviantiniu elgesiu, išmaldos prašymo ir kito-
mis dalyvavimo neformalioje ekonomikoje praktikomis, smulkiais 
viešosios tvarkos pažeidimais, neretai vedančiais būsimo laisvės 
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apribojimo link (Snow et al. 1989; Metraux, Culhane 2004). Stebė-
dami benamių ir įkalintų asmenų skaičiaus didėjimą pastaraisiais 
dešimtmečiais Stephenas Metraux’as, ir Dennis P. Culhane’as (2004) 
šią padėtį sieja su integravimosi sunkumais, dažnai lemiančiais ir 
pakartotinę įkalinimo riziką asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įs-
taigų. Įkalinimo patirtį įvardijant kaip vieną iš benamystės rizikų, 
kai susiduriama su gyvenamosios vietos nestabilumo problemomis, 
benamystė gali būti vertinama kaip didinanti riziką būti įkalintam 
(Metraux, Culhane 2004). Įvairūs tyrimai atskleidžia, kad įkalinimo 
patirtis dažnai riboja ir asmens galimybes plėtoti socialinius tinklus, 
aktyviai dalyvauti formalioje darbo rinkoje; ši aplinkybė neretai yra 
vienas iš jo benamystę lemiančių veiksnių ir padidina pakartotinio 
nusikaltimo padarymo ir įkalinimo riziką (Ackermann 2010). Nak-
vynės namai ar kitos panašios socialines paslaugas teikiančios įstai-
gos gali būti įvardijamos kaip tam tikras socialinis amortizatorius, 
nes iš įkalinimo įstaigos išėjusiems asmenims leidžia kompensuoti 
bendruomeninių integravimosi struktūrų trūkumą (Metraux, Cul-
hane 2004). Margot Ackermann (2010) pabėžia, kad įkalinimo pa-
tirtis ir benamystė bene dažniausiai analizuojamos benamiams tei-
kiamų socialinių paslaugų kontekste, nes šios patirtys labai dažnai 
lemia tai, kad jie tampa nuolatiniais nakvynės namų, krizių cent rų, 
priklausomybių gydymo centrų lankytojais. 

Pastaraisiais dešimtmečiais fiksuojamas benamių asmenų 
skaičiaus didėjimas, didėjančios būsto išlaikymo sąnaudos lemia 
nak vynės namų reikšmės (ir poreikio) didėjimą, jiems bent ribotai 
atliepiant pagrindines namų sričiai priskiriamas funkcijas (nakvy-
nės vieta, maitinimosi vieta, asmeninės higienos palaikymo vieta). 
Nakvynės namų ir kitų panašaus profilio socialinių paslaugų įs-
taigų – ligoninių, krizių centrų, į kurias trumpesniam ar ilgesniam 
laikotarpiui patenka benamiai asmenys, reikšmę nagrinėjantys 
autoriai pabrėžia jų atliekamą latentinę rezidentinę „institucinio 
ciklo“, arba „institucinės grandinės“, kurioje migruoja benamiai 
asmenys, funkciją (Hopper et al. 1997, iš Metraux, Culhane 2004). 
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Kaip teigia Rochas Hurtubise’as ir kt. (2009), benamių asmenų įgy-
jama priklausomybė nuo gerovės paramos programų gali lemti jų 
socializaciją palaikomose išgyvenimo praktikose ir riboti joms al-
ternatyvių gyvenimo strategijų kūrimą. Individualios autonomijos 
praradimas, mažėjanti asmeninė atsakomybė ir panašūs faktoriai 
gali būti laikomi šios socializacijos indikatoriais (Hurtubise et al. 
2009). Socialinės veiklos tapimas profesionalia veikla, kaip pabrėžia 
Louisa R. Stark (1994), paskatino nakvynės namų virtimą biurokra-
tinėmis institucijomis; šį pokytį žymi įvairios papildomos taisyklės 
ir normos, taip pat – teikiamų paslaugų standartizacija, kuri 
įprastai neapsiriboja tik trumpalaike epizodine pagalba, reikalauja 
reguliaraus ilgalaikio įsitraukimo. Šie esminiai socialinių paslaugų 
sektoriaus pokyčiai gali būti vertinami kaip lemiantys benamių 
asmenų pasilikimą uždarame cikle, nes, anot Geraldo Daly (1996), 
užuot skatinus ištrūkti iš priklausomybės nuo paramos institucijų 
ciklo, asmuo – ir tai paradoksas – jame palaikomas.

Institucinė izoliacija, kaip teigia Sarah L. DeWard ir Angela M. 
Moe (2010), remdamosi benamių tyrėjais D. A. Snow ir L. Ander-
sonu (1993), L. R. Stark (1994) ir Gwendolyna A. Dordick (1996), 
lemia nakvynės namų ir panašaus pobūdžio socialines paslaugas 
benamiams asmenims teikiančių įstaigų virtimą „totalinėmis ins-
titucijomis“. L. R. Stark (1994) remdamasi gofmaniškąja „totalinės 
institucijos“ samprata teigia, kad „nakvynės namai tampa viena 
iš totalinių institucijų, kai nakvynės namų gyventojo prisiimtas 
vaid muo blokuoja jo gebėjimus atlikti kitus pagrindinius vaidme-
nis: draugo (-ės), mylimojo (-osios), vyro, žmonos, tėvo, motinos ir 
pan.“ (Stark 1994, 557). Galima teigti, kad patekdamas į tokio tipo 
institucijas, kuriose taisyklių ir normų pagrindas yra „formaliai 
administruojamas gyvenimo ciklas“ (Goodman 2013), apimantis 
įvairias kasdienio gyvenimo rutinas – miegą, darbą, laisvalaikį – 
asmuo neišvengiamai verčiamas keisti gyvenimo būdą ir praktikas. 
Kasdieniame gyvenime minėti veiksmai paprastai priklauso skir-
tingoms sferoms, o „totalinėje institucijoje“ jie praranda skiriančias 
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ribas (Goodman 2013). Nakvynės namų kontrolės mechanizmai, 
pasireiškiantys per normų ir taisyklių laikymosi svarbą, kaip pa-
brėžia L. R. Stark (1994), neretai lemia individo vidinį konfliktą, ky-
lantį jam siekiant nakvynės namuose aktualius vaidmenis pakeisti 
tais, kurie reikalingi norint sėkmingai įsilieti į išorinę socioekono-
minę aplinką. Nepavykus sėkmingai išspręsti minimo vaidmenų 
konflikto ir pritrūkus reikalingų gebėjimų, individas lieka priklau-
somas nuo institucijos.

Kita vertus, vadinamąją „institucinę grandinę“ galima vertinti 
ir kaip vieną strategijų, leidžiančių individams sumažinti patiriamą 
socialinį nesaugumą ir riziką, palaikyti kasdienio gyvenimo rutiną. 
Anthony Giddensas (2000) teigia, kad „rutiniški dalykai, kuriais 
vadovaujasi individai, kai jų laiko ir erdvės keliai susikryžiuoja 
kasdienio gyvenimo kontekstuose, padaro tą gyvenimą „normalų“ 
ir „numatomą“ (Giddens 2000, 162–163). Nuolatinės individo pa-
stangos išvengti nerimo ir nesaugumo lemia nuolatinį jo mokymąsi, 
ilgainiui leidžiantį atsiriboti nuo įvykių ar problemų, kurie galėtų 
sukelti minėtus nerimo ir nesaugumo pojūčius. Kasdienės prakti-
kos šį atsiribojimą paverčia išmoktu, išugdytu dalyku, sukuriančiu 
„apsauginį kokoną“, suvokiamą kaip įprastos veiklos pagrindą  
(Giddens 2000, 166). Jį A. Giddensas sieja su Ervingo Goffmano są-
voka Umwelt, kuri apibūdinama kaip „(visiško) normalumo, kuriuo 
apsigaubia individai ir grupės, šerdis“ (Giddens 2000, 164). Indi-
vidas išlaiko Umwelt – „savąjį“ saugų pasaulį nepriklausomai nuo 
kintančių situacijų, nes jį supantis „apsauginis kokonas“ leidžia 
palaikyti pasitikėjimą ir pasaulio „be įvykių“ rutiniškumą, kuris 
kartu yra ir jo rezultatas (Giddens 2000, 166). Umwelt išlaikymu 
galima aiškinti asmens įsitraukimą į „institucinę grandinę“ – bū-
damas joje asmuo gali išlaikyti saugumą – pasaulį „be įvykių“, 
nedarant reikšmingų sprendimų, kurie šiuo atveju reikštų nesau-
gumą, o aplinkui vykstančius įvykius priimti kaip negrėsmingus. 
Ilgalaikio „įstrigimo“ institucijoje situacija mokslinėje literatūroje 
apibrėžiama ir kaip socialinė patologija; ji nusakoma kaip tam tikra 
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letarginė situacija, kuri neretai lemia individo nepajėgumą prisiimti 
atsakomybę už savo gyvenimą, rūpintis savo higiena, mažėjančius 
interesus, spręsti kasdienes problemas, asmeninės autonomijos pra-
radimą bei mažėjančią savigarbą (Hurtubise et al. 2009). Nakvynės 
namų institucijai įgijus gana didelę reikšmę sprendžiant benamys-
tės problemas, šios srities tyrimuose ilgalaikis individo pasilikimas 
nakvynės namų institucijoje apibūdinamas ilgalaikės adaptacijos 
nakvynės namuose (angl. shelterization) samprata. Šis reiškinys api-
brėžiamas kaip adaptacija nakvynės namuose: perimamas nakvy-
nės namuose naudojamas žodynas, asimiliuojamos vyraujančios 
nuostatos, pasineriama į nakvynės namų rutinas, užuot plėtojus 
ilgalaikius asmeninius tikslus (Grunberg, Eagle 1990; Schutt 2003). 
Ilgalaikės adaptacijos nakvynės namuose reiškinio analizė pasitar-
nauja gilinantis į vadinamosios „institucinės grandinės“ logiką ir 
dinamiką. Kita vertus, pavieniai, epizodiniai benamystės tyrimai, 
kaip teigia Isobelė Anderson (2001), įprastai leidžia tik apčiuopti 
tam tikras „institucinės grandinės“, į kurią patenka kai kurie bena-
miai asmenys, tendencijas, o gilesnei ir išsamesnei analizei, kuria 
siekiama išsiaiškinti komp leksinius veiksnius, ribojančius individų 
galimybes turėti nuolatinį būstą, būtų naudingi longitudiniai ar 
biografiniai „benamystės trajektorijų“ tyrimai.

Tyrimo metodologija

Siekiant apibrėžti nakvynės namų gyventojų dalyvavimo „ins-
tituciniame cikle“ padėtį, nustatyti esminius patekimo į šį ciklą 
veiksnius ir priežastis 2013 m. atliktas tyrimas, kurio metu taikyti 
kokybiniai tyrimo metodai: individualus interviu ir fokus grupės 
interviu. Tyrimo imtį sudarė Vilniaus ir Kauno nakvynės namuose 
ir jų padaliniuose apsistoję asmenys – vyrai (su jais buvo atliekami 
individualūs pusiau struktūruoti interviu) ir socialinių paslaugų 
įstaigų darbuotojai, dalyvavę fokus grupės interviu. Pagrindiniai 
tyrimo dalyvių atrankos kriterijai individualiems interviu buvo  
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turima gyvenimo (ar laikino apsistojimo) patirtis nakvynės namuo-
se ir turima įkalinimo ir (arba) gyvenimo vaikų globos namuose 
patirtis. Tyrime dalyvavo penkiolika nakvynės namų gyventojų, 
kurių jauniausias tyrimo metu buvo 23 m., vyriausias – 57 m. Inter-
viu truk mė svyruoja nuo 31 min. iki 1 val. 57 min. Sudarant indivi-
dualių interviu gaires įtraukti klausimai, kuriais siekta išsiaiškinti, 
kokie gyvenimo įvykiai galėjo nulemti dabartinę tyrimo dalyvio pa-
dėtį, palaikomų socialinių ryšių tinklą ir jo pobūdį, požiūrį į socia-
linės paramos institucijas ir jų darbuotojus. 

Sudarant fokus grupės dalyvių imtį buvo naudojama maksima-
liai skirtingų atvejų atranka, siekiant nustatyti bendrus tiriamajam 
atvejui būdingus bruožus (Bitinas ir kt. 2008). Į fokus grupės disku-
siją buvo įtraukiami globos namuose, vaikų dienos centruose, nu-
teistųjų informacijos centruose, nakvynės namuose dirbantys dar-
buotojai (iš viso – 6 asmenys). Grupinės diskusijos trukmė – 1 val. 
58 min. Formuluojant fokus grupės klausimus skirtingų institucijų 
ekspertams daugiausia dėmesio buvo skiriama darbuotojų ir ilga-
laikes gyvenimo institucijoje patirtis turinčių asmenų palaikomo 
santykio klausimams, jų požiūriui į savo klientus ir darbą su jais, 
socialinės politikos įtaką kasdieniam institucijos funkcionavimui, 
materialinius ir žmogiškuosius išteklius, viešosios nuomonės įtaką 
darbui ir klientų savivokai ir kt. 

Ir individualūs interviu, ir fokus grupės interviu, tyrimo daly-
viams sutikus, buvo įrašomi diktofonu ir vėliau transkribuojami. 
Laikantis tyrimo etikos visų tyrimo dalyvių vardai pakeisti. Su-
rinktos empirinės medžiagos analizė atlikta taikant turinio analizės 
metodą. Remiantis autorių Michaelo Hubermano ir Matthew B. Mi-
leso (1994) siūlomais šio metodo taikymo principais transkribuotas 
interviu tekstas buvo skaitomas, išskirtos kategorijos ir subkatego-
rijos, jos lygintos tarpusavyje ir apibendrintos. 
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Sėkminga adaptacija nakvynės namuose kaip  
į(si)traukimo į „institucinę grandinę“ garantas

Adaptacijos nakvynės namuose patirtis gali būti įvardijama kaip 
viena esminių, lemiančių tolesnius į juos patekusio asmens pasi-
rinkimus ir gyvenimo kelio trajektorijas. Sėkminga adaptacija, kaip 
pabrėžia Russellas K. Schuttas (2003), pasireiškia tuo, kad nakvy-
nės namų gyventojai ne plėtoja ilgalaikius asmeninius tikslus, bet 
aktyviai įsitraukia į nakvynės namų rutiną. Gyvenimo įstaigoje 
trukmė taip pat gali būti laikoma vienu tokios adaptacijos indika-
torių. Kaip teigė socialinė darbuotoja Laura: „lengviausia pasiekt 
rezultato, kad jis vėl išeitų į tą savarankišką gyvenimą“, yra dirbant 
su trumpą (skaičiuojamą mėnesiais) patirtį gyvenimo nakvynės 
namuose turinčiais asmenimis. Darbuotojos pasakojime rezultatas 
suvokiamas kaip nesėkminga individo adaptacija nakvynės na-
muose, lemianti didesnes jo integracijos už nakvynės namų ribų 
galimybes. Ilgalaikį apsistojimą nakvynės namuose tyrimo dalyviai 
sieja su įstaigos tvarkos, taisyklių ir praktikų asimiliacija ir inter-
nalizacija, kurios pasireiškia autonomijos ir asmens atsakomybės 
mažėjimu, silpstančiais gebėjimais pasirūpinti savimi. Iš socialinės 
darbuotojos pasakojimo ryškėja, kad visuomenėje gana įprastomis 
laikomos praktikos, dažniausiai reikalaujančios gana minimalių 
pastangų, ilgalaikes gyvenimo institucijoje patirtis turintiems as-
menims tampa sudėtingos:

Su ilgalaikiais (benamiais) tai turbūt yra išvis be proto ilgas darbas, 
nes ateina žmogus, tu sakai, tu turi dokumentą? Ne, tai čia labai su-
dėtinga, o realiai tas sudėtinga – nueiti į dvi vietas (įstaigas), bet vat 
žmogui jau yra per sudėtinga net į tas dvi vietas (įstaigas) nueiti (so-
cialinė darbuotoja Laura).

Socialinių paslaugų teikimo įstaigų tinklas, gana lengvai priei-
namos paslaugos, leidžiančios nesunkiai patenkinti pagrindinius 
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poreikius, kaip rodo tyrimo duomenys, gali būti pasirenkamos 
kaip menkai mokamo darbo alternatyva ir galimybė įgyti teisę į 
piniginę paramą. Keletą mėnesių nakvynės namuose gyvenantis 
trisdešimtmetis Andrejus teigia čia apsigyvenęs, „kai darbas tapo 
našta“, nes gaunamas atlyginimas neleidžia padengti išlaidų už 
būstą: „Nu ką, dirbau, nuomojau irgi butą... Nu ir ką, ir neišlaikai, 
tiesiog neišlaikai. Kaip pagal visą apskaičiavimą... Gauni net ma-
žiau negu tu pašalpą gauni. Tai viskas. Nu, išėjau“. Fokus grupės 
dalyvė Raminta valstybės skiriamą socialinę paramą ir socialines 
paslaugas sieja su jas gaunančio asmens individualių ambicijų ma-
žėjimu (ieškotis būsto, darbo). Ji pabrėžia, kad gaunama parama 
užtikrina gana saugią situaciją, siaurina ir riboja asmens veiklos bei 
saviraiškos galimybių lauką, nes vienu pagrindinių asmens kas-
dienių rūpesčiu tampa gana standartinė dienotvarkė bei siekis ją 
įgyvendinti: „įsisuka kaip voverė rate“ – čia pavalgyt, čia drabužiai, 
aha, čia taip, čia anaip“ (socialinė darbuotoja Raminta). Adaptacija 
socialinių paslaugų įstaigoje, nulemta jos vidinės kultūros, prakti-
kų ir taisyklių asimiliavimo, anot fokus grupės dalyvės, ilgainiui le-
mia šios institucijos virtimą „sava“ vieta, kada viena didžiausių in-
divido pastangų lieka aplinkos diktuojamos tvarkos laikymasis, o 
kartu sumažėja individualūs poreikiai ir autonomija: „Jisai išgyve-
na tame (įstaigoje)... pasilieka prie to mažai arba minimaliai, ką turi 
(įstaigoje, laikydamasis jos tvarkos taisyklių)“ (socialinė darbuotoja 
Raminta). Nakvynės namų gyventojo Regimanto pasakojimas apie 
susikurtą ir jau įprasta tapusią kasdienę dienotvarkę atskleidžia, 
kaip jo diena prasideda septintą valandą ryto, kada keliamasi, po 
valandos išeinama, o baigiasi vakare po devynioliktos valandos, 
kada grįžtama į nakvynės namus. Likusią dienos dalį nakvynės 
namai būna užrakinti, diena užpildoma įvairiomis veiklomis, gana 
griežtai apribotomis laiko ir vietos:

Aišku kai kas anksčiau keliasi, bet tai standartas septintą valandą ke-
liamės. Per valandą laiko ten stengies viską suspėti ir šiaip iš tikrųjų 
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laiko užtenka. Tai iki aštuonių išeinam, čia, į dienos centrą, nakvynės 
namų. Čia kas nori būna iki pat trijų, nes šiaip dienos centras dirba 
iki trijų. Šiaip kas ten turi kokių reikalų, tai važiuoja reikalus tvarkyti. 
Yra labdaringa valgykla Antakalnio žiede „Betanija“, tai tenai daug 
kas važiuoja už talonus maitinasi. Aš ten anksčiau važinėjau, dabar 
nevažinėju. Po to pusę dviejų aš einu į „Kryžiaus namus“, prie prezi-
dentūros. Aš ten grupelę lankau daug metų, tai aš tenai einu. ... Tai ką 
galima tada veikti? Dirba viešoji biblioteka, ten internetas yra. Lekiam 
tenai: kas skaityti laikraščių, kas prie interneto ... biblioteka dirba iki 
septynių valandų. ... Pusvalandį laiko kažkur pragrybauji kabutėse ir 
pusę aštuonių suleidinėja į nakvynės namus. Praktiškai galima sakyti 
kiekviena diena tokia (Regimantas, 34 m.).

Gana aiškios nusistovėjusios, įprastomis tapusios nakvynės 
namuose gyvenančio asmens praktikos ir kasdienybės ciklas, 
kurį sutrikdo tik šventinės dienos ir savaitgaliai, kada kai kurios 
įstaigos nedirba, o laiką reikia užpildyti kitais užsiėmimais, su-
kuria gana aiškią ir kartu ribotą socialinę aplinką, reguliuojamą 
laiko ir erdvės taisyklių. Panašiai nakvynės namuose gyvenančio 
asmens situaciją apibūdino socialinė darbuotoja Laura. Instituci-
jos aplinką ji sieja su tam tikra aiškia rutina, kuri leidžia sumažinti 
streso ir nesaugumo riziką, nors individualus gyvenimo projekta-
vimas už nakvynės namų ribų neišvengiamai sukelia nežinomy-
bės, nesaugumo jausmus, priešingus įprastai rutinai: „aš žinau, 
kad rytoj bus taip, rytoj aš eisiu į valgyklą, rytoj aš eisiu rūbų, kitą 
dieną iš esmės tas pats, eisiu dar į trasą“. Išėjus iš nakvynės namų, 
anot šios socialinės darbuotojos, „aš jau nežinau, kas manęs lau-
kia. Vieną dieną dirbu, kitą dieną gali būt mane atleis“ (socialinė 
darbuotoja Laura). Prisitaikęs prie nakvynės namų taisyklių čia 
gyvenantis Regimantas jas prilygina privačios erdvės – namų – 
taisyklėms: „savo namus turint ir tai tu savo namų taisykles nu-
statai, kad vat, pavyzdžiui: čia nesėdėk, čia nevalgyk ar dar kaž-
kaip...“ (Regimantas, 34 m.). Patiriamus nepatogumus jų laikantis 
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jis įvardija kaip įstaigos kultūros dalį, kurios privaloma paisyti, ir 
supriešina nakvynės namus su individualiais namais: „Tu gyve-
ni svetimuose namuose. Taip, tu skaitai, kad tai yra tavo namai. 
Bet tai nėra oficialiai, asmeniškai grynai tavo. Tai yra nakvynės 
namai. Yra tam tikros taisyklės, ir tu privalai jų laikytis“ (Regi-
mantas, 34 m.).

Pažeidžiamumo, nesaugumo baimes darbuotojai įvardija kaip 
vienus pagrindinių veiksnių, lemiančių asmens pasilikimą insti-
tuciniame cikle, skatinančių ir palaikančių jo prisitaikymą prie 
organizacijos tvarkos, individualių poreikių ir savarankiškumo 
mažėjimą, tam tikros socialinės patologijos formaciją. Viena socia-
linių darbuotojų išreiškė nuogąstavimus dėl socialinės pagalbos 
priemonių ir galimybių trūkumų, ribojančių socialiai pažeidžia-
mų asmenų problemų sprendimus esant ankstyvesnėms stadi-
joms. Ilgainiui adaptacija institucijoje įsibėgėja – asmens patiriami 
sunkumai kaupiasi, gilėja ir galiausiai jis tampa nebepajėgus jų 
išspręsti: 

Jeigu mes užgriebtumėm vidurį ir padėtumėm jiem vidury, galbūt 
neišsivystytų ta priklausomybė institucijoj, kur jau tokios problemos, 
kurių jau pats žmogus neišsprendžia. Vidury jos sprendžiamos leng-
viau, išmoksta pats (socialinė darbuotoja Aušra). 

Kvestionuodama socialinių paslaugų teikimo institucijų funk-
cijas ir jose plėtojamas kasdienes praktikas, socialinė darbuotoja 
Raminta pabrėžia prieštarą, kylančią dėl šių įstaigų taisyklėse ak-
centuojamo klientų savarankiškumo ugdymo, kuris, jos teigimu, 
šio pobūdžio institucijoje iš principo nėra įmanomas, nes, užuot 
stengęsis išlaikyti savo autonomiją, integruodamasis į įstaigos 
aplinką asmuo nesąmoningai atsakomybę už savo padėtį perkelia 
darbuotojams. Taip yra todėl, kad jis neretai stokoja individualių 
gebėjimų, motyvacijos ir realių galimybių daryti poveikį instituci-
jos aplinkai: 
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Absurdiška kalbėti apie žmogaus savarankiškumą, jeigu jis galbūt jo 
niekada neturėjo arba jeigu turėjo, tai labai greitai institucijoj jį pra-
randa. Ir įstaigoj kalbėti apie savarankiškumo ugdymą, tai yra juokin-
ga, kai žmogus neturi savo privačios erdvės, jisai negali beveik įtakoti 
nieko tuose namuose, tai kaip jisai išmoks savarankiškai gyventi. Čia, 
kaip ir įkalinimo įstaigoj, kalbėt – mokyt žmones gyvent laisvėj, kai 
jisai yra įkalinimo įstaigoj... (socialinė darbuotoja Raminta).

Darbuotojų keliamas savarankiškumo ugdymo institucijoje 
klausimas atskleidžia jų su klientu kuriamą paternalistinį santykį, 
kuris išreiškiamas kaip „ugdymas“, „pavyzdžio rodymas“, impli-
kuojantis tam tikrą nakvynės namų gyventojo infantilizavimą, siekį 
diegti vertybes, kurios paprastai formuojasi ankstyvesniuose socia-
lizacijos etapuose. Savarankiškumo ugdymo institucijos aplinkoje 
problema buvo atskleidžiama ir vaikų globos namų pavyzdžiu, ku-
riuo iliustruojami įstaigos taisyklių (pvz., saugumo, higienos nor-
mų reikalavimų) ir vaikų bei paauglių galimybių įtraukti į kasdie-
nes rutinines veiklas – maisto ruošimą, tvarkymąsi – apribojimai. 
Globos namuose dažniausiai nėra numatytos galimybės vaikams 
dalyvauti kasdienės ruošos darbuose, nes jų atlikimas gana aiškiai 
reglamentuotas ir už juos yra atsakingi atskirų sričių specialistai: 
virėjai, valytojai. Šiuo pavyzdžiu darbuotoja iliustruoja ne tik paties 
asmens, besinaudojančio socialinės paramos įstaigos paslaugomis, 
individualumo pasireiškimo galimybių ribojimą, bet kartu ir įstai-
gos valdymo, kasdienių veiklų organizavimo taisyklių kuriamus 
barjerus, kuriais produkuojamas individo asmeninių iniciatyvų ir 
veikimo laisvės suvaržymas. Kaip tokios institucijos alternatyvą 
ir gerąją praktiką darbuotoja įvardijo mažesnių (šeiminių) globos 
namų pavyzdį. Šiose įstaigose „vaikai visa tai (kasdienės ruošos 
darbus) gali patys daryti. Gali ir pirštą įsipjauti bulves skusdami, 
bet tada jie žino, kaip atrodo tas“ (socialinė darbuotoja Giedrė).

Savarankiškumo ir socializacijos sunkumai, kuriais taip pat 
gali būti grindžiama individo rizika patekti į institucinį ciklą, buvo 
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aktualizuojami ir vadinamojoje socialinės rizikos šeimoje augan-
čio asmens pavyzdžiu. Šiuo atveju fokus grupės dalyvės iškeliama 
asmens savarankiškumo stoka įvardijama ne kaip jo asmeninė, bet 
kaip bendresnė problema, nes vykstant socializacijai dėl tam tikros 
disfunkcinės šeimos aplinkos neišmokstama normatyvinių elgesio 
modelių, apimančių gana įprastas kasdienes rutinas: ėjimą į darbą, 
namų priežiūrą ir pan.: 

Vaikas arba vaikai nemato, kaip suaugęs žmogus ryte keliasi tam, kad 
eitų į darbą. Iš kur vaikas sužinos, ką reiškia keltis anksti ir turėti 
įsipareigojimų eiti į darbą, jei jis tokio pavyzdžio niekada nematęs. 
... Arba kodėl aš turiu tvarkyti, plauti grindis arba dar ką nors, jeigu 
niekas to nedaro mano aplinkoje. Tai iš tikro, tai nėra vaiko problema, 
nes jisai to nemoka, jam niekas to neparodė, jisai neišmoko. Yra šei-
mos problema, yra mūsų problema, visuomenės problema (socialinė 
darbuotoja Giedrė).

Fokus grupės dalyviai išskyrė, kad vyraujančios kriminalizuo-
jančios ir marginalizuojančios visuomenės nuostatos dėl socialinėje 
atskirtyje atsidūrusiųjų, socialinę paramą gaunančių asmenų gana 
stipriai neigiamai veikia šių asmenų savęs vertinimą, įsidarbinimo 
galimybes. Institucijos – vaikų namų, nakvynės namų ar įkalinimo 
įstaigos – uždeda „etiketę“: „...jeigu tu esi iš ten, jeigu tavo adre-
sas yra tas, tai praktiškai, nežinau (esi nieko vertas)“. Taip sociali-
nė darbuotoja Raminta apibūdina vyraujantį visuomenės požiūrį. 
Juo išreiškiama pozicija, „kad tie, kur turi problemų ar kažkaip 
nefunkcionuoja savarankiškai, turėtų būti uždaromi institucijose. 
Tiesiog į kažkokius tai namus, įstaigas, kad tiesiog nesimaišytų“. 
Tokia nuostata atliepia Jocko Youngo (2007) įžvalgą, kad socialiai 
pažeidžiami asmenys visuomenėje įprastai suvokiami kaip „kito-
kie“, reikalingi papildomos resocializacijos, kad galėtų atlikti vy-
raujančius konvencinius vaidmenis. Visuomenės stigmatizacija, 
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kaltintojo, baudėjo vaidmens eksploatavimas, vyraujanti subjekty-
vistinė skurdo, socialinės atskirties samprata lemia, kad nakvynės 
namuose apsistoję asmenys į šias visuomenės reakcijas „atsako“ 
priimdami „nevykėlio“ etiketę, siekdami ją „ atitikti“ tam tikru 
elgesiu ir likdami nuo visuomenės ribojančiose gerovės paramos 
institucijose:

Visuomenė sako: „Jūs esat baisūs, negeri, jūs patys kalti, jūs buvot 
suaugę, patys ten praradot būstą, patys pakliuvot į kalėjimą“. Iš to 
žmogus gauna žinią – „aš esu nevykėlis“ (šypsosi). Kai aš gaunu žodį, 
kad aš esu nevykėlis, aš pradedu tikėt, kad aš esu nevykėlis, ir nebeno-
riu iš to rato išeit (socialinė darbuotoja Laura).

Visuomenės požiūrį į nakvynės namuose gyvenančius asmenis 
socialiniai darbuotojai įvardija kaip demonizuojantį: „pasakai, kad 
benamis arba nakvynės namai, tai yra toks iškreiptas vaizdas... kaip 
apie baisų baisų žmogų, ir neaišku, ką“ (socialinė darbuotoja Ra-
minta). Anot darbuotojų, įstaigos adresas veikia kaip etiketė, kuria 
„nustatoma“ asmens vertė ir vieta socialinėje struktūroje. Pateik-
dama nakvynės namuose gyvenančio asmens bandymo įsidarbinti 
pavyzdį darbuotoja pabrėžia, kad daugelis potencialių darbdavių, 
vos sužinoję būsimo kandidato gyvenamosios vietos adresą, „už-
trenkia visiškai duris... nesuteikia progos, kad susitikti su tuo žmo-
gumi, kad pamatyti“ (socialinė darbuotoja Raminta).

Nakvynės namuose gyvenantis Rimvydas nėra linkęs 
absoliutinti, kad visuomenės požiūris į benamius, teistus asmenis 
yra vien neigiamas. Vyras teigia, kad susidūrę su tam tikrais sun-
kumais, „praėję gyvenimo mokyklą“ asmenys labiau linkę suprasti 
benamius. Pats keletą kartų teistas laisvės atėmimo bausme jis taip 
pat pabrėžia, kad ne visi buvę nuteistieji yra pavojingi, ir teistumo 
riziką sieja daugiau su patiriamais gyvenime sunkumais, įvardija 
kaip gyvenimo patirtį, kuri gali ištikti kiekvieną: 
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Visuomenėj žmonių nuomonės irgi skiriasi. Va, yra ir tokių geresnių 
žmonių teistų, negu neteistų, vat. Užtat jie jau praėję gyvenimo mo-
kyklą, jie jau irgi susikuria savo gyvenimą, jie jau ne kriminalu gy-
vena, jie supranta, jau žmones, netgi benamius. O kai kurie išdidūs 
neteisti, arba kaip sakant tėvų lepūnėliai, tai jie neskaito šitų benamių 
žmonėmis. Nu tai irgi čia negerai jau. Klausimas, jeigu paslys jie, tų 
tėvelių, šita, lepūnėliai, tai tada degraduos, tada, ar jie suprastų, kas 
yra iš tikrųjų gyvenimas? Jie nesupranta ir dabar (Rimvydas, 42 m.).

Viešasis diskursas, kuriame gana stipriai iškeliamas „sėkmės“, 
„sėkmingo asmens“ kultas, taip pat įvardijamas kaip vienas veiks-
nių, lemiančių problemų turinčio asmens kaip netinkamo ir ne-
pageidaujamo normą. Kai kurie sunkumus patiriantys asmenys, 
anot socialinės darbuotojos Lauros, vengia kreiptis pagalbos ir 
įvardyti problemas, nes bijo pasirodyti silpni, stengiasi išvengti 
aplinkos paniekos: „pas mus yra išvis priimta, kad žmogus turi 
būt sėkmingas... pas mus apskritai visuomenėj nepriimta sakyt, 
„aš turiu problemų, man reikia pagalbos“. Šis požiūris silpnes-
niuosius, mažiau socialinių ir ekonominių galimybių turinčius 
asmenis dar stipriau nustumia į visuomenės paribius ir palieka už 
institucinių aplinkų durų. 

Socialinių santykių laukas: išmoktas bejėgiškumas  
ir kitos „gyvenimo pamokos“

Priklausomybės nuo gerovės paramos ir ją administruojančių ins-
titucijų riziką tyrimo dalyviai siejo ir su palaikomais socialiniais 
ryšiais ir praktikomis. Kaip pabrėžė socialinė darbuotoja Aušra, iš-
ėjęs iš vienos ar kitos ilgalaikių socialinių paslaugų teikimo įstaigos 
asmuo susiduria su būtinybe kurti naujus socialinius ryšius, nes 
neretai ryšiai, palaikyti įstaigoje, už jos ribų nebeveikia arba veikia 
gana ribotai. Fokus grupės dalyvė pateikia vaikų globos namų 
pavyzdį ir teigia, kad iš jų išėjusiems paaugliams išlieka stiprus  
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poreikis palaikyti ryšius su saugią aplinką kūrusiais ir palaikiusiais 
žmonėmis: darbuotojais, auklėtojais. Darbuotojų atsiliepimas į šį 
poreikį neretai virsta neformalia pagalba, teikiama nesąmoningai 
prisiėmus globėjo pareigas ir vaidmenis: „Mes turbūt kiekvienas 
socialinis darbuotojas esam užsiauginę „savo vaikus“ (socialinė 
darbuotoja Aušra). Šalies socialinės paramos sistemoje palaikomojo 
pobūdžio ar kitokia socialinė pagalba iš vienos ar kitos socialinės 
paramos įstaigos išėjusiam asmeniui nėra reglamentuota, todėl so-
cialinė darbuotoja Laura pasakojo, kad kai kurie darbuotojai tokią 
pagalbą teikia neformaliai: „Praktiškai išėjęs į savarankišką gyve-
nimą jis yra vienas kaip pirštas. Nėra pereinamojo būsto, nėra per-
einamos sistemos kažkokios. Kiek darbuotojas sakai, kad, jeigu ką, 
tu ateik į nakvynės namus, konsultuokis, mes, kiek galėsim, tiek 
padėsim, bet, nu, to neužtenka“ (socialinė darbuotoja Laura).

Reikšmingo santykio su darbuotojais konotacija atsiskleidžia 
ir nakvynės namų gyventojų pasakojimuose. Į darbuotojų pasa-
kojimuose išryškėjantį paternalistinį santykį su klientais kai kurie 
nakvynės namų gyventojai atsiliepia prisirišimu prie atskirų dar-
buotojų, pasireiškiančiu besąlygišku pasitikėjimu jais, kuris kartais 
gali būti laikomas ir patologišku. Apie tokį santykį kalba nak vynės 
namų gyventojas Regimantas. Įstaigos psichologę jis laiko asmeniu, 
kuriuo labiausiai pasitiki ir kuris, jo manymu, geriausiai jį pažįsta ir 
supranta, nes žino jo pomėgius, situaciją: 

...jinai vienintelis žmogus, kuris mane tikrai visapusiškai supranta. 
Suprato, supranta iki dabar, nes jinai viską, jinai viską apie mane 
praktiškai žino. ... Kaip aš gyvenu, kuo aš kvėpuoju, su kuo bendrau-
ju, kas man patinka, kas nepatinka. ... jinai vienintelis, praktiškai, 
žmogus, kuriuo aš pasitikiu, šimtaprocentinai, ten milijoną procentų 
galiu jai atiduoti (Regimantas, 34 m.). 

Atsiliepimas į globėjišką įstaigos darbuotojų požiūrį, kaip 
at sklei džia nakvynės namų gyventojo Algimanto pasakojimas, 
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ne re tai pasireiškia tiesioginės atsakomybės už savo padėtį per-
davimu darbuotojui ir ilgainiui virsta išmoktu bejėgiškumu ir ga-
limybių stoka savarankiškai priimti sprendimus: „Be jos kaip be 
rankų, taigi viskas. Ar kaip, kur aš nuvažiuosiu ten ar panašiai. 
Ar ten pas gydytojus, kur aš susitvarkysiu, ką noriu. Taip, sutvar-
ko tuos popierius... A, jeigu nebūtų, aš nežinočiau, nuo ko pradėt 
nežinočiau. Nežinočiau tikrai, nuo ko pradėti. Visiškai, nu“ (Algi-
mantas, 55 m.). Šis pavyzdys rodo, kad socialinės paramos įstaigų 
darbuotojai, be tiesioginio darbo, neretai atlieka ir tas socialinio 
palaikymo, paramos funkcijas, kurios yra įprastos draugų, kaimy-
nų, giminaičių aplinkai. Negaudami pagalbos ir supratimo šiose 
aplinkose, nakvynės namų gyventojai įprastai jas perkelia įstaigų 
darbuotojams.

Ilgalaikis „įstrigimas“ institucijų terpėje gali būti grindžiamas 
ir individo palaikomais senaisiais, šioje aplinkoje sukurtais ryšiais, 
kurie ir laiduoja „savos“ terpės susikūrimą. Ši ribojanti terpė ap-
sunkina galimybes įgyti naujų socialinių patirčių, nes liekama, 
viena vertus, saugioje, kita vertus, uždaroje situacijoje, tarp ją ana-
logiškai išgyvenančių draugų. Socialinė darbuotoja Aušra situaciją 
iliustruoja vaikų globos namų pavyzdžiu ir pabrėžia, kad grupa-
vimasis neleidžia šiems asmenims pradėti gyventi savarankiškai: 
„jie grupuojasi, jie po vieną negali išbūti“. Kita fokus grupės dalyvė 
teigė, kad toks grupavimasis riboja individualią asmenybės raidą: 
„(neišmoksta), nei kaip normaliai užmegzti santykį, kaip jame išbū-
ti, ir kiek yra jo atsakomybės, kiek yra kito atsakomybės“ (socialinė 
darbuotoja Laura). 

Kai kurie nakvynės namų gyventojai nėra linkę plėtoti socia-
linių ryšių ir mieliau renkasi atsiskyrimą nuo anksčiau buvusios 
reikšmingos grupės, nėra linkę su ja tapatintis dėl patirtų nuoskau-
dų ar nesėkmių. Nakvynės namuose gyvenantis Rimvydas pasako-
ja, kad grįžęs iš laisvės atėmimo įstaigos ir pradėjęs nuomotis būs-
tus su draugais nukentėjo: „...ne su tokiais draugais, ne pas tokius 
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draugus pradėjau nuomotis butus ir viskas, susipažinau, iš pradžių 
įtrauktas buvau, kaip sakant į kriminalą, viskas. Ir po to jau ko-
kia kriminalų istorija, tai ten keletą kartų sėdėjau, keletą teistas...“ 
(Rimvydas, 42 m.). Nakvynės namų gyventojo Regimanto pasako-
jime gana ryški su socialinio ryšio kūrimu siejama rizika, saviizo-
liacija. Vyras teigia, kad artimų draugų neturi, nakvynės namuose 
rado tik savo draugę: „Jeigu nakvynės namuose, nėra nei vieno 
(draugo). Jau nebeskaitant savo mergaitės“ (Regimantas, 34 m.). 
Atsiribojimą, baimę atsiverti, nepasitikėjimą aplinkiniais pastiprina 
ir turima įkalinimo patirtis. Pasakodamas, kaip ši patirtis pakeitė jo 
santykius, požiūrį į aplinkinius, nakvynės namuose gyvenantis Al-
gimantas ją vadina „pamokomis“, lėmusiomis nuostatų, aplinkos 
vertinimų kaitą:

Kalėjimas išmokino – bet ko negali prisileist, bet kuo pasitikėt negali, 
viskas. ... aš savo nusistatymus turiu ir savais įstatymais gyvenu. Bet 
kuo, su bet kuo aš nebendrauju. ... su kitais tai aš atsargus jau, gal per 
daug atsargus, gal atsargumai, gal mane ir taip žudo. ... Ir taip jau, 
ne, ne, vien tik dėl to aš nepasitikiu niekuom (Algimantas, 55 m.).

Ilgalaikio nesaugumo laisvės atėmimo vietoje patirtis lemia ty-
rimo dalyvio saviizoliaciją ir įkalinimo įstaigoje susikurtų prisitai-
kymo prie aplinkos taisyklių perkėlimą į kitas aplinkas. Apibendri-
nant galima teigti, kad išgyventos neigiamos patirtys įkalinimo ar 
kitose aplinkose, išmoktas nepasitikėjimo ir kitų jausmų slėpimas 
riboja nakvynės namų gyventojų socialinius ryšius ir naujų socia-
linių patirčių galimybes. Darbuotojų kuriamas paternalistiniais 
bruožais pasižymintis santykis taip pat gali būti įvardijamas labiau 
kaip ribojantis nei skatinantis aktyvų socialinių ryšių kūrimo pro-
cesą nakvynės namų aplinkoje ir už jos ribų.
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Apibendrinimas

Siekiant atskleisti, kas gi lemia ilgalaikį asmens į(si)traukimą į ge-
rovės sistemos institucijas, kaip vyksta šis į(si)traukimo procesas, 
analizuojamos nakvynės namų gyventojų praktikos ir patirtys. Jos 
iliustruojamos socialinės srities darbuotojų vertinimais siekiant 
nustatyti asmens prisitaikymo institucijoje veiksnius ir praktikas, 
jos vaidmenį įtraukiant ir tam tikra prasme sukuriant priklauso-
mybę nuo paramos. Apibrėžiant veiksnius, kurie lemia ir palaiko 
kai kurių socialiai pažeidžiamų visuomenės narių į(si)traukimą į 
vadinamąją „institucinę grandinę“, galima išskirti socialinių pas-
laugų gavėjų prisitaikymą gerovės institucijose ir jų socialinių ry-
šių tinklo retumą kaip vienus pagrindinių faktorių, kuriais tyrimo 
dalyviai grindė minėtą reiškinį. Ilgalaikė adaptacija institucijoje 
siejama su jos rutinos, kultūros normų ir taisyklių perėmimu, pa-
ternalistiniu darbuotojų požiūriu, laiduojančiu stiprų nakvynės 
namų gyventojų pasitikėjimą, atsakomybės už savo situaciją per-
kėlimą darbuotojui, kuris įprastai pasireiškia išmoktu bejėgišku-
mu. Tyrimo dalyviai nėra linkę palaikyti kitų reikšmingų socia-
linių ryšių už įstaigos ribų, todėl su darbuotojais užmezgamas 
santykis gali būti įvardijamas ir kaip kompensuojantis artimų ir 
šeiminių ryšių trūkumą, kurie, kaip rodo įvairių benamystės tyri-
mų rezultatai, gali būti prarasti dėl ilgalaikio ar trumpalaikio, bet 
besikartojančio apsistojimo nakvynės namuose (Pillinger 2007). 
Naudojimosi benamiams teikiamomis socialinėmis paslaugomis 
trukmė gali būti tiesiogiai siejama su asmens galimybėmis išsiva-
duoti iš benamio statuso ir veikia traukos ir stūmimo principu: 
kuo ji ilgesnė, tuo labiau silpsta bendruomeninis, šeiminis ryšys, 
ir minėtas procesas trunka ilgiau. Nakvynės namų, kaip „totalinės 
institucijos“ gofmaniškąja prasme, samprata leidžia ją laikyti inte-
rakcinio proceso rezultatu, kuris kuria ir yra kuriamas joje rezi-
duojančių asmenų per institucijos ir jų pačių kuriamas ir palaiko-
mas vertybes, kultūros normas ir socialines praktikas (pavyzdžiui, 



1. Nakvynės namuose gyvenančių vyrų  
į(si)traukimo į socialinių paslaugų sistemą praktikos

127

jau minėtą išmoktą bejėgiškumą). Išėjimą iš socialinės gerovės 
institucijos ir savarankiško gyvenimo už nakvynės namų ribų 
projektavimą nakvynės namų gyventojai siejo su nežinia, nesau-
gumu, baime prisiimti riziką. Šie faktoriai gali būti įvardyti kaip 
grėsmė asmens prisiimtai nuolatinei rutinai, „dienotvarkei“, kurią 
„diktuoja“ socialinių paslaugų įstaigos normos ir taisyklės. Įpras-
tos rutinos sutrikdymas gali būti suvokiamas kaip nesaugumo 
riziką keliantis „įvykis“, nes įprastu tapęs gyvenimas nakvynės 
namuose sukuria ir palaiko pasaulio „be įvykių“ kaip saugaus, 
pastovaus jausmą bei gilina priklausomybę nuo institucijos, „ įka-
lina“ individą benamystės situacijoje (Elias, Inui 1993). Tyrimo 
dalyvių socialinių darbuotojų minimas nakvynės namų gyventojų 
savarankiškumo ugdymo poreikis, kaip galima patekimo į insti-
tucinę grandinę prevencijos priemonė, nukreipia į paternalistinį 
darbuotojo ir kliento santykį. Šis santykis niveliuoja individualią 
atsakomybę, kada viena esminių jo užduočių lieka rūpinimasis 
sava rutina.

Benamystės, apsistojimo laikinuose nakvynės namuose patirtis 
tiesiogiai siejama su žalingų įpročių, kriminalinių veiksmų rizika 
(Mayock, Verki 2006). Nakvynės namai tampa prevenciniu mecha-
nizmu, priglaudžiančiu potencialius pažeidėjus, o socialiniai dar-
buotojai kvestionuoja legitimuojančią valstybės galią ir visuomenės 
požiūrį, kuriuo palaikomos nakvynės namų, kaip vietos, skirtos 
asmenims, „turintiems problemų ir nefunkcionuojantiems sava-
rankiškai“, sampratas. Nakvynės namų adreso kaip „etiketės“, žy-
minčios juose gyvenančio asmens „kitoniškumą“ ir poreikį šį faktą 
slėpti nuo visuomenės ir darbdavių, atliepia Gero McCoy’aus ir 
Roisinos Peddle (2012) tyrimo apie marginaliam sluoksniui priklau-
sančių asmenų diskriminaciją darbo rinkoje rezultatus: nustatyta, 
kad darbdaviui pakankama priežastis atmesti siekiančio įsidarbinti 
kandidato gyvenimo aprašymą yra šio gimimo vieta skurdžiame 
Dublino kvartale. Jorgenas Hansenas ir kt. (2006) pabrėžia, kad 
priklausomybė nuo socialinės paramos (šiuo atveju – naudojimasis 



nakvynės namų paslaugomis) neretai vertinama kaip žmogiškojo 
kapitalo stygius ir potencialiems darbdaviams pasitarnauja kaip 
ženklas, rodantis galimus silpnesnius asmens gebėjimus. Kita ver-
tus, gebėjimai, žmogiškasis kapitalas, asmeniui atsidūrus socialinės 
paramos spąstuose, „instituciniame cikle“, ir aktyviai nedalyvau-
jant darbo rinkoje, natūraliai silpnėja. 

Ribotos benamystės prevencijos galimybės, socialinių paslau-
gų administravimo modelis lemia, kad socialinės paramos gavė-
jas įprastai atpažįstamas tada, kai patenka į socialinių paslaugų 
sistemos administracinį ciklą ir gauna „kliento“ etiketę. Įprastai 
nedideli ištekliai, greito rezultato reikalavimas, susitelkimas į 
paslaugos administravimą riboja ilgalaikio sistemingo kliento ir so-
cialinio darbuotojo bendradarbiavimo galimybę, skatina šio darbo 
imitavimą. Minėti faktoriai palaiko nakvynės namų gyventoją ins-
titucijos aplinkoje. S. F. Schram ir kt. (2009) šį procesą įvardija kaip 
disciplinuojančią praktiką ir „verslo modelį“, kada ir socialinių 
paslaugų gavėjai (klientai), ir su jais dirbantys darbuotojai mobili-
zuojami numatytai programai įgyvendinti, užuot siekus ilgalaikių 
tikslų (Schram et al. 2009, 7). Įvairios socialinės kontrolės formos 
visuomenėje, deviacijos slėpimo praktikos, stiprėjantis marginalių 
socialinių grupių kriminalizavimas įvardijami kaip reikšmingi in-
dividų patekimo į „institucinį ciklą“ veiksniai. Socialinės paramos 
gavėjai ir paslaugų vartotojai, sėkmingai perėmę šio ciklo siūlomas 
taisykles, palaikomi socialinės izoliacijos, nesaugumo, nusivylimo, 
išmokto bejėgiškumo jausmų, o neretai ir socialinės patologijos, to-
liau kuria ilgalaikes „institucinės migracijos“ trajektorijas.

II. Vyrai institucinės paramos grandinėse
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2. Nakvynės namų gyventojų 
socialinės kontrolės mechanizmai: 
stigmatizavimas, kriminalizavimas, 
įkalinimas

R ŪT A  P E T K E V I ČI ŪT Ė

Įvadas 

Socialinės kontrolės ir valdymo mechanizmų įvairovė individus, 
nesugebančius įgyvendinti šiuolaikinėje visuomenėje priimtinų 
sėk mingo gyvenimo projektų, skatina įsitraukti į įvairias socialinės 
gerovės institucijas (Parr, Nixon 2008), kurios tampa glaudžiai susi-
jusios su naujomis prievartinės kontrolės formomis (Flint 2006; Fitz-
patrick 2008). Vėlyvosios modernybės nulemti pokyčiai (Garland 
2011; Young 2007) ir neoliberalios gerovės valstybės įsitvirtinimas 
(Wacquant 2009a, 2009b ir 2012), taip pat darbo rinkos nestabilu-
mas sudarė palankią terpę taikyti minėtus socialinės kontrolės pro-
cesus ir mechanizmus. Menkstantys gerovės valstybės pajėgumai 
ir negebėjimas pasirūpinti didėjančiu atskirties grupių skaičiumi 
paskatino nepriteklių patiriančių grupių kontrolę, vykdytą taikant 
baudžiamosios sistemos mechanizmus (Garland 2011; Young 2007; 
Wacquant 2009a ir 2009b).

Autoriai, aktualizuodami baudžiamosios gerovės įsitvirtinimą, 
atkreipia dėmesį, kad pastaroji nusitaiko į žemesnės klasės bedarbius 
vyrus (Wacquant 2009). Lygiai taip baudžiamoji valstybė domisi ir 
tais, kurie susiduria su būsto problemomis: nakvynės namai tampa 
įstaigomis, skirtomis švelninti benamystės keliamas grėsmes (Met-
raux, Culhane 2004). Įvairūs tyrimai (Firzpatrick, Myrstol 2011; 
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von Mahs 2005; Metraux, Culhane 2006; Saddichha et al. 2014) rodo, 
kad nakvynės namų gyventojai vyrai ne tik, kaip įprasta manyti, su-
siduria su būsto ir darbo problemomis, bet ir yra viena iš itin daž-
nai stigmatizuojamų, kriminalizuojamų, netgi įkalinimo patirties 
turinčių grupių. Nors konstatuojama, kad benamystė ir įkalinimas 
itin glaudžiai susiję, tačiau akademinis susidomėjimas benamystės, 
kriminalizavimo ir įkalinimo sankirtų analize išlieka itin menkas  
(Gowan 2002; Metraux, Culhane 2006; Saddichha et al. 2014). 

Taigi šio skyriaus tikslas – išanalizuoti socialinės kontrolės 
formas, kurias patiria nakvynės namų gyventojai vyrai. Naudojan-
tis kriminologijos ir sociologijos teorinėmis perspektyvomis skyriu-
je aptariami vyrų, gyvenančių nakvynės namuose, stigmatizavimo, 
kriminalizavimo ir įkalinimo klausimai. Siekiama nustatyti ir ap-
čiuopti daugiadimensinės atskirties aspektus, nagrinėjamos bena-
mystės priežastys, įsitraukimo į darbo rinką ir kriminalines veiklas 
problematika. 

Atskirties ir socialinės kontrolės procesai vėlyvosios 
modernybės ir neoliberalizmo sąlygomis 

Vėlyvosios modernybės nulemti pokyčiai tapo esminėmis prie-
laidomis atskirties paliestų grupių kriminalizavimo ir socialinės 
kontrolės procesams vykti. Svarbiausiais iš jų galima laikyti kapi-
talistinės gamybos ir rinkos kaitą, šeimos ir namų ūkio restruktūri-
zavimą, socialinės ekologijos ir demografinius pokyčius, socialinio 
ir kultūrinio gyvenimo demokratizavimą, technologinių naujovių 
ir masinių komunikacijos priemonių raidą (Garland 2011; Young 
2007). J. Youngas (2007) teigia, kad fordizmas, masinė gamyba ir 
keinsistinė ekonomika garantavo saugias darbo vietas ir jų priei-
namumą. Lyčių darbo pasidalijimas ir šeimos institutas užtikrino 
vartojimą ir gyvenimo būdą, besisukantį aplink šeimą ir jos puo-
selėjamas vertybes. Šitokia ankstyvosios modernybės pasiūlyta 
socialinė tvarka, kurios ašis – darbas ir šeima, brėžė ribą tarp tų, 
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kurie atitiko, ir tų, kurie neatitiko darbo ir šeimos srityse keliamų 
reikalavimų ir standartų. Neatitikusieji turėjo būti transformuo-
ti, socializuoti ir reabilituoti, kad taptų ar siektų būti tokie, kokių 
reikalavo vyraujanti socialinė tvarka, o pasirūpinti šituo turėjo 
socialinės gerovės sistema. Gerovės valstybės transformacijos vė-
lyvosios modernybės sąlygomis atlieka lemiamą vaidmenį naujos 
baudžiamosios gerovės sistemos sanklodoje (Garland 2011). Poli-
tiniai ir socialiniai pokyčiai suponavo abejones gerovės valstybės 
pajėgumu ir nesaugumo pojūčių visuomenėje didėjimą. Nuolat 
didėjantys stokojančiųjų skaičiai ir nenumatyti atskirties paliestų 
grupių poreikiai destabilizavo gerovės valstybę ir sukėlė dirbančių 
ir mokesčius mokančių asmenų nepasitenkinimą. Politiniame dis-
kurse gerovės valstybės parama vargšams pradėta laikyti praban-
ga, kurios sunkiai dirbantys mokesčių mokėtojai negali sau leisti 
(Garland 2011; Young 2007), todėl gerovės reformos, sutelktos į 
paramos gavėjų kontrolę, pasidarė neišvengiamos. Šiame konteks-
te pradėta kalbėti apie pasirinktą ar patogų gyvenimą be darbo ir 
atsakomybę už gaunamą valstybės paramą, todėl parama darosi 
neatskiriama nuo aktyvių darbo paieškų. Paramos gavėjai turi būti 
kontroliuojami, pagalba suteikiama tik tiems, kurie siekia aktyviai 
įsitraukti į darbo rinką (Garland 2011, 196–197). L. Wacquantas 
(2012) kritikuoja J. Youngą ir D. Garlandą ir teigia, kad jų mini-
mi vėlyvosios modernybės pokyčiai neapibrėžti, o kai kurie vienas 
su kitu vargiai susiję Šiaurės Europos, kuriai baudžiamoji gerovė 
nėra būdinga, regione. Dėl to esminėmis baudžiamojo aprūpini-
mo priežastimis derėtų laikyti ne vėlyvąją modernybę, bet neoli-
beralizmą. Neoliberali gerovės valstybė pasižymi valdančiajai kla-
sei priimtinu ekonominiu režimu, garantuojančiu darbo santykių 
lankstumą, socialinės gerovės išteklių taupymą, menką valstybės 
kišimąsi į rinkos reguliavimą. Fragmentacija darbo rinkoje, klasinis 
ir rasinis susiskirstymas pažadino socialinio, ne kriminalinio, ne-
saugumo pojūtį. Kylančius socialinio nesaugumo klausimus spren-
džia baudžiamasis aparatas, kuris yra bene svarbiausias valstybės 
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įrankis. Jis disponuoja galia, skirta politinei realybei ir atskirties 
kategorijoms produkuoti; tai – galios monopolis, išreikštas pade-
dant biurokratinei mašinerijai. Pati biurokratinio aparato plėtra 
leidžia kontroliuoti kiekvieną socialinio gyvenimo sritį, išskyrus 
ekonomiką, dėl kurios nereguliavimo ir susiklosto socialinis ne-
saugumas (Wacquant 2012, 211). L. Wacquantas (2009) neoliberalią 
gerovės valstybę prilygina monetai, kuri sudaryta iš dviejų pusių: 
socialinės gerovės ir baudžiamojo aprūpinimo (angl. penal welfa-
rism). Socialinė gerovė tenka atskirties ir skurdo paliestoms mote-
rims, o baudžiamoji gerovė nutaikyta į žemesnės klasės bedarbius 
vyrus. J. Youngas (2007) antrina L. Wacquan tui ir teigia, kad darbo 
rinkos kaita, kai mažėja turinčiųjų nuolatinę ir saugią darbo vietą ir 
daugėja tų, kurie neužtikrinti arba dirba už itin mažus atlyginimus, 
itin dažnai paliečia jaunus vyrus. Darbo rinkoje tvyranti įtampa ir 
netikrumas priverčia vyrus suabejoti savo kaip šeimos maitintojo 
pozicija. Technologinė pažanga ir žiniasklaida nuolatos eskaluoja 
turtingųjų istorijas ir kaskart primena apie nepatenkančiųjų tarp 
jų nesėkmes. Nesėk mingųjų atsaku tampa mačizmo kultūrų kūri-
mas, paremtas bene vienintelio likusio ištekliaus – fizinės galios 
– panaudojimu, vyriškos jėgos kultu ir pagarba jam. Kita vertus, 
moterų išėjimas į viešąją erdvę ir į darbo rinką lėmė vyrų ir moterų 
santykių paaštrėjimą, konfliktus ir smurtą, ir šiuo atveju vyrai pa-
tiria tiek ekonominį, tiek ontologinį nesaugumą. Ekonominis kyla 
iš vyriško vaidmens kaitos ir vyriškumo krizės. Jis lemia vyrų gru-
puočių formavimąsi, smurtą, mačizmo subkultūras ir yra būdingas 
žemesnės klasės vyrams. Ontologinį nesaugumą lemia moterų pa-
dėties kaita ir lyčių lygybė. Šis nesaugumas sukelia smurtą šeimo-
se ir prieš moteris ir yra būdingas visai klasinei struktūrai (Young 
2007, 12–14). Pasak J. M. Messerschmidto (1993), nusikalstamas 
vyrų elgesys tikėtinas, kai suabejojama vyriškumu arba tada, kai 
kiti vyriškumo patvirtinimo būdai jiems neprieinami. Vyras, nedis-
ponuojantis tradiciniais vyriškumo įgyvendinimo šaltiniais, tokiais 
kaip finansinė nepriklausomybė, darbas, šeima, vaikai, fizinės ir 
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protinės galios demonstravimas, nusikalstamą elgesį gali panau-
doti kaip vieną iš vyriškumo patvirtinimo būdų. Taip vėlyvosios 
modernybės pokyčiai, destabilizuodami šeimos ir darbo institutus, 
tarsi susiaurina vyriškumo įgyvendinimo galimybių įvairovę.

Tuos, kurie atsiduria darbo rinkos paribyje ir ant skurdo ribos, 
autoriai (Dahrendorf 1996; Garland 2011; Young 2007; Wacquant 
2012) apibrėžia beklasių (angl. underclass) kategorija. R. Dahrendor-
fas teigia, kad kiekviena visuomenė turi „atliekamas“ elgetų ir dy-
kaduonių grupes, tačiau Dahrendorfas klausia, ar didmiesčių gatvės 
elgetas galime laikyti beklasiais. Kad pastarieji patektų į minėtą ka-
tegoriją, turi vykti nuolatinis jų papildymas, o pačiai grupei turi būti 
būdingos įsisenėjusios, ilgalaikės socialinės problemos (Dahrendof 
1996, 226–227). Beklasiai pasižymi darbo įgūdžių neturėjimu ir 
nedarbu, gyvenimu skurdžiuose didmiesčių rajonuose, pragyvenimu 
iš kriminalinių veiklų, ypač būdingų vyrams, priklausomybe nuo 
socialinės paramos (Dahrendorf 1996). J. Youngo manymu, šiems 
žmonėms nebegali padėti nei valstybė ir jos viešoji politika, nei 
pilietinė visuomenė. Išsigelbėjimu jiems tampa rinka, kuri pati ir 
pasirūpina šių žmonių atskirtimi (Young 2007, 20).

Galiausiai vėlyvosios modernybės sąlygomis šoktelėjęs nusi-
kaltimų skaičius ne tik atspindi jų daugėjimą dėl pasikeitusių są-
lygų1, bet ir išaugusį valdžios, viešojo diskurso dėmesį ir atsaką į 
nusikaltimus (Young 2007, 35). Iškyla rizikos apskaičiavimo svarba, 
o nusikaltimų baimė ir tikėtinos rizikos suvokimas pradeda egzis-
tuoti savarankiškai, atsietai nuo faktinės rizikos ir nusikaltimų. Su-
sirūpinimas nusikaltimais ir kriminaliniu elgesiu rezonuoja visuo-
menėje tvyrančią įtampą ar nerimą dėl kitų socialinių problemų, 
pavyzdžiui, rasizmo. Taikydama nusikaltimų ir rizikos kontrolę 
vėlyvoji modernybė imasi tesėti modernybės duotą pažadą – (kur-
ti) visuomenę be rizikos (Young 2007).

1 D. Garlandas išskiria keturias vėlyvosios modernybės implikuotas nusikaltimų 
skaičiaus didėjimo priežastis. Plačiau žr.: Garland 2011, 90–91.
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Apibendrinant dera pabrėžti, kad R. Dahrendorfas (1996) ir 
L. Wacquantas (2009a, 2009b ir 2012) apibrėždami beklasių grupę 
labiau susitelkia į ekonomikos ir darbo santykių nulemtus atskir-
ties aspektus. D. Garlandas (2011) ir J. Youngas (2007) baudžiamojo 
aprūpinimo įsigalėjimą sieja su platesniais socialiniais ir kultūri-
niais procesais. Garlandas (2011) ir Wacquantas (2009) kiek skirtin-
gai aiškina ir baudžiamosios gerovės susiklostymą. D. Garlandas 
teigia, kad baudžiamoji sistema maskuoja gebėjimą susitvarkyti su 
didėjančiu nusikaltimų skaičiumi, o L. Wacquanto manymu, bau-
džiamoji gerovė ir vargšų baudimas puikuojasi sėkme, pratęsiančia 
modernybės iškeltą siekį, ir įrodo, kad valstybė geba palaikyti tvar-
ką (Wacquant 2012, 207).

Socialinės kontrolės formos: stigmatizavimas, 
kriminalizavimas, įkalinimas

Nors funkcionalizmo atstovai socialinę kontrolę laikė visuomenės 
darnumo ir konsensuso garantu (Beirne, Messerschmidt 2011, 171), 
autoriai, analizuojantys socialinės kontrolės formas, vartojančias 
atskirties diskursą, pabrėžia reikšmingą konflikto, etikečių klijavi-
mo, E. Goffmano stigmos teorijų indėlį (Young 2007, 33). Etikečių 
klijavimo teorija nekonvencinį, deviantinį elgesį suprato kaip socia-
liai sukurtą, dėl individų sąveikos atsirandantį darinį, kurio apibrė-
žime svarbiausi galia disponuojantys asmenys. Pasak H. Beckerio, 
socialinės grupės sukuria deviaciją nustatydamos taisykles ir taiky-
damos jas tam tikriems žmonėms, o šių taisyklių pažeidėjus vadin-
damos autsaideriais. Tuo požiūriu deviacija yra ne atlikto veiksmo 
kokybė, bet greičiau kitų, primetančiųjų taisykles ir sankcijas, re-
akcijų rezultatas. Deviantas yra tas, kam ši etiketė buvo geriausiai 
priklijuota (Becker 2011, 239). Sėkmingai priklijuota devianto etike-
tė gali lemti jo elgesį ir tapatybę. Šiuo požiūriu prasminga kalbėti 
apie stigmatizaciją. Stigma, kaip gėdos ženklas, atlieka žymėjimo ir 
perspėjimo funkciją. Kalbant apie stigmatiziją, E. Goffmano (1963) 
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manymu, svarbu klausti ne tik, kaip stigma pakeičia individo tapa-
tybę, bet ir kaip jis susigyvena su šiomis transformacijomis (cit. iš 
Beirne, Messerschmidt 2011, 154–155).

Konflikto teorija taip pat atkreipia dėmesį į atskirties paliestų 
grupių kriminalizavimo klausimus. Vienas pirmųjų konflikto teo-
rijos kriminologijoje atstovų T. Sellinas (1938) teigia, kad nusikal-
timai yra modernios visuomenės kultūrinių konfliktų padarinys, 
nulemtas socialinės kaitos, tokios kaip industrializacija ir urbani-
zacija, vedantis socialinės dezorganizacijos link (cit. iš Beirne, Mes-
serschmidt 2011, 190). Kita vertus, pasak Dahrendorfo, skirtingos 
visuomenės grupės rungtyniauja dėl savo interesų, tačiau mažu-
mos grupėms trūksta galios paveikti įstatymų priėmimo procesą 
(Dahrendorf 1996). Kito konflikto teorijos kriminologijoje atstovo 
R. Ouinneyaus (2004) nuomone, nusikaltimas ar deviantinis elge-
sys yra teisinis žmonių elgesio apibrėžimas, kurį politiškai organi-
zuotoje visuomenėje formuluoja galia disponuojančios klasės. Nu-
sikaltimo formuluotė ir administravimas priklauso nuo tų, kurie 
turi galios ir yra atsakingi už tam tikro elgesio kaip nusikalstamo 
apibrėžimą. Galią turinčios klasės interesai apsaugomi tada, kai nu-
sikaltimų apibrėžtys pasiekia vykdymo ir taikymo fazę. Todėl tie, 
kurių interesai konfliktuoja su vyraujančiais interesais, turi pakeis-
ti savo elgesį, antraip bus laikomi nusikaltėliais. Taigi nusikaltimų 
ideologija kuriama siekiant apsaugoti galingųjų klasės hegemoninę 
poziciją. Ji kuriama įvairiomis žiniomis apie nusikaltimus, su jais 
susijusiomis programomis ir prevencijos priemonėmis, taip pat 
taikant tarpasmeninę ir masinę komunikaciją, garantuojančią tam 
tikros ideologijos perdavimą visuomenei. 

Atskirties grupių stigmatizavimas, kriminalizavimas ir galiau-
siai įkalinimas yra vienas iš būdų kontroliuoti ir eliminuoti šias 
nepageidaujamas grupes (Wacquant 2009). Irwino (1985) nuomo-
ne, kalėjimas pasitarnauja atskirtų grupių, kurios tarsi iškrenta iš 
visuomenės, nes neatitinka elgesio normų ir turi silpnus ryšius su 
ja, kontrolei. Atskirties grupės veikiau baudžiamos už tai, kad dėl 
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savo nekonvencinio elgesio sudaro grupę ar jai priklauso, tačiau ne 
už konkretų elgesį, ribojamą įstatymų (cit. iš Firzpatrick, Myrstol 
2011, 273). J. Reimano ir P. Leightono (2013) požiūriu, baudžiamoji 
sistema skirta apsaugoti visuomenę ne nuo nusikaltimų, o nuo jų 
baimės. Sudarydama įspūdį, kad nusikaltimai yra skurdo paliestų-
jų reikalas, valstybė demonstruoja, kiek daug pastangų dedama šiai 
problemai spręsti. Taip disponuojančiųjų galia nusikaltimai darosi 
nepastebimi, o panaudojant baudžiamąją sistemą iš skurdo kontro-
lės gaunama konkreti ir apčiuopiama nauda. L. Wacquantas (2009a) 
teigia, kad tokios socialinės problemos kaip būsto neprieinamumas 
ar didėjantis nedarbas sprendžiamos įkalinimu, o įkalinimas suma-
žina bedarbių ir nakvynės namų gyventojų skaičius, profesionaliai 
slepia darbo vietos ar būsto trūkumą. Įvairių tyrimų duomenimis 
(Firzpatrick, Myrstol 2011; von Mahs 2005; Metraux, Culhane 2006; 
Saddichha ir kt. 2014), nakvynės namų gyventojai yra viena iš itin 
dažnai kriminalizuojamų grupių: nuo 40 iki 80 procentų benamių 
ir nakvynės namų gyventojų yra atlikę bausmes įkalinimo įstaigose 
(Gowan 2002). Nors konstatuojama, kad benamystė ir įkalinimas 
itin glaudžiai susiję, tačiau akademinis susidomėjimas benamystės 
ir įkalinimo sankirtų analize išlieka fragmentiškas (Gowan 2002; 
Metraux, Culhane 2006; Saddichha ir kt. 2014). K. M. Firzpatricko ir 
B. Myrstolo (2011) nuomone, benamiai stigmatizuojami, kriminali-
zuojami ir automatiškai susiejami su alkoholio vartojimu, priklau-
somybėmis nuo narkotikų bei psichinėmis problemomis. Autorių 
atlikto tyrimo duomenimis, kur kas retesnės benamių įkalinimo 
priežastys yra sunkūs ar smurtiniai nusikaltimai, tačiau daug daž-
niau benamiai baudžiami ir įkalinami už nusikaltimus, susijusius 
su nuosavybe. J. von Mahsas (2005) teigia, kad benamiai, kaip ne-
pageidaujama draugija, dažnai patenka į teisėsaugos institucijų 
akiratį ir yra baudžiami už nežymius nusikaltimus, tokius kaip 
viešosios tvarkos pažeidimai. Įkalinimo patirties turinčių benamių 
tyrimuose (Firzpatrick, Myrstol 2011; Saddichha ir kt. 2014) įžvel-
giama, kad kalėję benamiai dažniau negu neturintieji įkalinimo 
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patirties yra priklausomi nuo alkoholio ir narkotikų, turi psichinių 
sutrikimų ar vaikystėje gautų traumų ir anksti įsitraukia į nusikals-
tamas veiklas. Autoriai (Gowan 2002; Metraux, Culhane 2006) taip 
pat svarsto, kaip įkalinimo įstaigų ir nakvynės namų patirčių deri-
nys gali veikti benamių, turinčių įkalinimo praktikos, integracijos 
į visuomenę, darbo rinką galimybes ir kaip nakvynės namų ir įka-
linimo įstaigų vykdoma socialinė kontrolė gali ugdyti pripratimą 
prie tokio gyvenimo būdo, o kartu skatina grįžti į šias institucijas. 
T. Gowan (2002) pabrėžia, kad įkalinimo patirtis reikšminga kuriant 
ir įtvirtinant gyvenimą būnant benamiu, o namų neturėjimas savo 
ruožtu gali būti ilgo kalėjimo ir jo metu nutrūkusių ryšių rezultatas. 
T. Gowan tyrimas atskleidžia skirtingas trajektorijas, vedančias nuo 
benamystės iki įkalinimo, ir atvirkščiai, nuo įkalinimo prie bena-
mystės. Atlikusi dviejų skirtingų miestų etnografinį tyrimą autorė 
nustatė, kad San Franciske benamiams labiau būdingas „keliavi-
mas“ nuo įkalinimo įstaigų prie benamystės, nes į laisvę išėjusiems 
vyrams susirasti darbą ir būstą itin sudėtinga. Sent Luise dažniau 
pereinama nuo benamystės prie įkalinimo, nes benamiai vyrai, iš-
stumti iš darbo rinkos, įsitraukia į nelegalią ekonomiką ir patenka į 
baudžiamosios sistemos akiratį. Šis tyrimas inspiruoja konstatuoti, 
kad pradžios taškas nėra toks reikšmingas, ar tai būtų benamystės, 
ar įkalinimo situacija; daug svarbesnis įkalinimo ir benamystės cik-
liškumas, įsitraukimas ir negebėjimas iš šio ciklo išsivaduoti.

Įsitraukimas į įvairių institucijų gyvenimą, kad ir kas tai būtų – 
nakvynės namai, įkalinimo įstaigos ar dar kas nors – apsunkina 
savarankiško gyvenimo pradžią, nes prarandami įgūdžiai ir grįž-
ti į visuomenę tampa sudėtinga. Gyvenimas varžančiose ir įvairų 
socialinės kontrolės intensyvumą taikančiose institucijose verčia 
individą transformuoti savęs suvokimą. Totalinės institucijos, Goff-
mano (1961) manymu, siekia pakeisti individo tapatybę ir kartu 
palieka ryškių gyvenimo institucijoje pėdsakų. Stigma, Goffmano 
(1963) nuomone, yra gėdos ženklas ir atlieka žymėjimo ir perspėji-
mo funkciją, transformuoja individo savęs suvokimą. Kalbant apie 
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stigmatizaciją svarbu klausti, kaip individas susigyvena su stigmos 
sukeltomis transformacijomis, kokias susitaikymo su stigma stra-
tegijas jis priverstas taikyti. Individą stigmatizuojanti benamystės 
ar gyvenimo nakvynės namuose situacija jį verčia imtis tam tikrų 
prisitaikymo ir išgyvenimo būdų (Rowe, Wolch 1990; Flåto, Johan-
nessen 2010). Šios išgyvenimo taktikos neretai visuomenės suvo-
kiamos kaip netinkamas ar kriminalinis elgesys, kuriam pažaboti 
neišvengiamai turi būti taikomos įvairios kontrolės formos (Snow, 
Baker, Anderson 1989).

Metodologija

Įkalinimo patirčių turinčių benamių atskirties, patiriamos stig-
ma tizacijos, kriminalizavimo ir įkalinimo klausimams analizuoti 
pasinaudota kokybinio tyrimo prieiga. Tyrimas, atliktas 2013 m., 
paremtas 15 pusiau struktūruotų interviu, atliktų su Vilniaus ir 
Kauno nakvynės namų gyventojais vyrais, ir fokus grupės inter-
viu, kuriame dalyvavo 6 su šia grupe dirbantys įvairių organizacijų 
darbuotojai.

Tyrimo metu bandyta sutelkti dėmesį į žmones, turinčius ilgalai-
kes gyvenimo tam tikrose institucijose patirtis, tai yra benamystės, 
įkalinimo ar vaikų globos namuose gyvenimo praktikos turinčius 
vyrus. Atliekant tyrimą pirmiausia susikoncentruota į benamystę, 
kuri pasirinkta tyrimo atspirties tašku, ir tik tada bandyta nustatyti 
kriminalizavimo ir įkalinimo patirtis. Pusiau struktūruoto interviu 
gairės sudarytos bandant apčiuopti patiriamą atskirtį mikro-, mezo- 
ir makrolygmenimis. Analizuojant nakvynės namų gyventojų vyrų 
atskirties problematiką keliami šie empiriniai klausimai: kokios 
priežastys lemia benamystę, kokiose gyvenimo srityse nakvynės 
namų gyventojai patiria atskirtį ir stigmatizaciją, kokios krimina-
lizavimo ir įkalinimo patirties turi benamiai vyrai ir kaip ši patir-
tis, subjektyvia jų nuomone, paveikia jų gyvenimus. Interviu atlikti 
informantus supažindinus su tyrimu ir jo eiga, gavus jų sutikimą.  



2. Nakvynės namų gyventojų socialinės kontrolės mechanizmai:  
stigmatizavimas, kriminalizavimas, įkalinimas 

139

Siekiant išsaugoti konfidencialumą informantų vardai pakeisti. At-
liktų interviu trukmė svyruoja nuo 31 min. iki 1 val. 57 min., o tyri-
me dalyvavusių vyrų amžius – nuo 23 iki 57 m. Visi interviu įrašyti 
ir transkribuoti, vėliau apdoroti ir koduoti MAXQDA programa.

Siekiant apibrėžti asmenų, turinčių benamystės ir įkalinimo 
patirčių, socialinius portretus ir apčiuopti patiriamos socialinės 
atskirties problematiką atliktas fokus grupės interviu su skirtingų 
institucijų, kuriose lankosi arba gyvena minėtos socialinės grupės 
atstovai, darbuotojais. Į fokus grupės diskusiją įtraukti globos na-
muose ir vaikų dienos centruose, nuteistųjų informacijos centruose, 
nakvynės namuose dirbantys darbuotojai (iš viso 6). Formuluojant 
fokus grupės klausimus skirtingų institucijų ekspertams daugiau-
sia dėmesio skirta darbuotojų požiūriui į tiriamos grupės proble-
mas ir patiriamą atskirtį, į teikiamą pagalbą, savarankiškumo ug-
dymą, politikos įtaką kasdieniniam institucijos funkcionavimui, 
taip pat materialinius ir žmogiškuosius išteklius, viešosios nuomo-
nės ir diskurso įtaką darbui ir klientų savivokai. Fokus grupės in-
terviu trukmė – 1 val. 58 min.

Nakvynės namų gyventojų atskirties klausimai:  
darbas, šeima, priklausomybės

Pasak R. Dahrendorfo, darbas – tai bilietas į aprūpinimo pasaulį, 
ne tik generuojantis pajamas, bet ir apibrėžiantis socialinę padėtį 
ir organizuojantis gyvenimą (Dahrendort 1996, 216). Todėl darbas 
tampa ne tik vienu iš svarbiausių kriterijų formuojant atskirtį, bet ir 
problema, keliančia, L. Wacquanto (2012) žodžiais, socialinį nesau-
gumą. Tik du iš tyrime dalyvavusių nakvynės namų gyventojų yra 
turėję nuolatinį ilgalaikį darbą, taip pat tik du informantai tyrimo 
metu dirbo. Kiti buvo užsiregistravę darbo biržoje. Informantų dar-
bo patirtį lėmė išsilavinimo stoka, pirmenybės teikimas įvairiems 
būdams ir bandymams užsidirbti ir anksti pradėtas savarankiškas 
gyvenimas:
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Aš iškart po mokyklos, aš baigiau, baigiau devynias klases ir išėjau, 
pradėjo, prasidėjo man čia tokios visokios nesąmonės... Nu, karočia, 
aš vienas likau. Man reikėjo, kokie ten mokslus, man reikėjo kažkaip 
dirbt, dirbt, dirbt... Turėt kažkokių pinigų savo... Nu vot ir žiauru 
(Vytas, 34 m.).

Benamiams darbas – sudėtingas, daug pastangų reikalaujantis 
užsiėmimas, todėl kartais pasirenkamas tarsi lengvesnis kelias, kai 
darbą atstoja įvairūs kiti uždarbio būdai: nuo išmaldos prašymo 
ar maisto ieškojimo konteineriuose iki nusikalstamų poelgių. Pa-
vyzdžiui, benamis Giedrius (42 m.) bandymu užsidirbti ir darbu 
laikė įvairių superkamų atliekų rinkimą ir vežimą į supirktuves: 
„plastmasė, aliuminio skardinės tos, kur superka, stiklainiai ten, 
nesvarbu, buteliai bele kokie, spalvotas ir baltas stiklas, nu, tada pe-
rėjau ant to, kaip sakant, jau čia mūsų toks darbas, jau tokį darbą“. 

Keletas informantų teigė, kad iš viso niekada nėra net bandę 
dirbti, darbą dažniausiai atstodavo kriminalinė veikla:

Tyrėjas: Ir gyvenime kada nors vis tiek teko kažką dirbti ar?..
Informantas: Nedirbdavau aš... išskyrus kalėjimą... (Alfredas, 55 m.).

Tyrimas atskleidžia, kad nakvynės namuose gyvenantiems as-
menimis sunku ilgą laiką dirbti vienoje vietoje ir prisitaikyti prie 
tam tikrų darbo sąlygų. Nakvynės namų gyventojai vardija įvairius 
atliktus fizinius darbus, tačiau dažniausiai teigė išdirbdavę vienoje 
darbo vietoje keletą mėnesių, taip pat dirbę nelegaliai. Tyrime daly-
vavęs Regimantas (34 m.) teigia, kad kartais tarp darbų kyla noras 
pailsėti; tai rodo, kad benamiams įsitraukti į nuolatinius ir ilgalai-
kius darbo santykius yra sudėtinga. Darbas suprantamas ne kaip 
natūrali ar būtina kasdienė veikla, padedanti išgyventi, bet kaip 
tam tikra prievolė, nuo kurios greitai pavargstama, kuri atsibosta ir 
periodiškai reikia nuo jos pailsėti:
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Ne, aš truputėlį tokį vadinamą poilsiuką padaryti kažkiek laiko. Ne 
tai, kad fiziškai pailsėt, morališkai pailsėt biški. Nu, nežinau, kokį porą 
trejetą mėnesiukų pailsėti, po to vėl kibsiu į darbus... Kažkaip būna 
vat momentų, kad norisi atsiriboti nuo visko: nuo visų problemų... Vat 
kažkaip negalvoti apie nieką, kažkurį laiką gyvent grynai sau. Kurį 
laiką per daug jokių kažkokių problemų ten nesprendžiant, neieškant 
tų problemų. Pats sau, kaip durniaus stūmimas.

Nakvynės namuose gyvenantys vyrai pabrėžia, kad kartais 
nėra taip lengva susirasti darbą dėl ypatingos jų padėties. Kartais 
trūksta pinigų bilietams, kad galėtų nuvažiuoti į darbo pokalbį. 
O kai kurie darbai netinka dėl specifinių nakvynės namų taisyklių, 
pavyzdžiui, kaip teigė Aleksejus (57 m.), jam buvo siūlomas sargo 
darbas, tačiau darbo grafikas buvo sunkiai suderinamas su nakvy-
nės namų vidaus tvarka. Neretai benamiai neturėdami pajamų „už-
sidirba“ nemažas baudas, kuruojamas antstolių, o susikaupusios 
nemenkos sumos atgraso nuo legalaus darbo paieškų. Pavyzdžiui, 
informantas Henrikas (34 m.) prisipažino esantis antstoliams ne-
mažai skolingas: „dabar aš antstoliui skolingas devyni tūkstančiai 
su kapeikų, tai kažkur va tokia suma ir pragėriau aš. Tad įsivaiz-
duojat, kaip aš...“

Apibendrinant prasminga pabrėžti, kad nakvynės namų gy-
ventojai darbą laiko, R. Dahrendorfo (1996) žodžiais tariant, bilie-
tu į aprūpinimo pasaulį. Tačiau komplikuotą nakvynės namuose 
gyvenančių vyrų įsitraukimą į darbo rinką lemia išsilavinimo ir 
kvalifikacijos stygius, nulemtas ankstyvo savarankiško gyvenimo, 
taip pat darbo išlaikymo įgūdžių stoka. Neretai benamiams vyrams 
priimtinesni kitokie materialinių išteklių įgijimo būdai, tarp jų ir 
nelegalūs. Darbo paieškas apsunkina lėšų trūkumas, o skolos ants-
toliams atgraso dirbti legaliai. 

Diskutuojama, ar kalėję benamiai dažniau negu neturintys 
įkalinimo patirčių yra priklausomi nuo alkoholio ir narkotikų, turi 
psichinių sutrikimų ar trauminių išgyvenimų, patirtų vaikystėje 
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(Firzpatrick, Myrstol 2011; Saddichha et al. 2014). Tyrime daly-
vavusių benamių vaikystės prisiminimai dažniausiai persmelkti 
skaudžių išgyvenimų, tokių kaip artimo ryšio su tėvais stoka, gyve-
nimas vaikų globos namuose, alkoholio vartojimas šeimose. Dau-
guma tyrime dalyvavusiųjų visą arba dalį vaikystės praleido vaikų 
globos namuose arba internatuose: 

Pamenu tą atvejį, kad kai aš buvau mažas, berods iš amžinatilsį, iš mo-
čiutės važiavom ten su motina, tai pakelėj stabdėm mašinas, tai jinai 
man pasakė: tu pabūk prie kelio... kad ji, žodžiu, įlindo į namą, apvogė 
namą... nu, mes tada, kai dar ten gyvenom, tai atvažiavo tuometinė 
milicija – ją į kalėjimą, mane – į vaikų namus (Regimantas, 34 m.).

Kai kurie kiti tyrimo dalyviai, nors dalį vaikystės praleido su 
tėvais, prisipažino, kad jautėsi jiems nereikalingi, išnaudojami. 
Jiems dažnai tekdavo patiems rūpintis išgyvenimu, prisiimti tėvų 
pareigas, rūpintis jaunesniais broliais ir seserimis. Užgriuvus atsa-
komybei už kitus šeimos narius informantai buvo priversti anks-
ti suaugti ir tapti savarankiški. Benamių vyrų gyvenimo istorijos 
byloja, kad jų šeimose buvo vartojamas alkoholis, kai kurie teigė 
patyrę smurtą, todėl juos slegia skaudūs prisiminimai. 

Tik keli tyrimo dalyviai pasakojo visą vaikystę praleidę šeimo-
je, augę kartu su biologiniais tėvais ir siejo ją su teigiamais išgyveni-
mais. Ekspertai taip pat pabrėžia, kad problemos, tokios kaip darbo 
įgūdžių trūkumas ar destruktyvus elgesys šeimos santykiuose, su-
siformuoja vaikystėje:

O dar dėl tų problemų, kodėl taip yra, aš kažkodėl labai stipriai ieš-
kočiau šeimoje, nes tie vaikai, sakykim, kurie negyvena globos ins-
titucijose, bet kurie gyvena sunkumus išgyvenančiose šeimose, tai 
dažnai jų tėvai arba vienas iš tėvų, kurie gyvena kartu, patys yra daž-
nai užaugę kokiuose tarybiniuose vaikų namuose arba patys patyrę 
daug prievartos ir smurto savo aplinkoje ir tada turintys savo vaikus, 
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moterys pasigimdę savo vaikus, tokiuose namuose gyvenantis vaikas, 
jisai, sakykim, mato, patiria smurtą iš mamos, kuri prieš tai pati buvo 
patyrusi iš savo šeimos smurtą, arba mama ir tėtis, mama ir jos su-
gyventinis, kuris į metus po tris, keturis kartus keičiasi, neturi darbo, 
ir vaikas arba vaikai nemato, kaip suaugęs žmogus ryte keliasi tam, 
kad eitų į darbą. Iš kur vaikas sužinos, ką reiškia keltis anksti ir turėti 
įsipareigojimų eiti į darbą, jei jis tokio pavyzdžio niekada nematęs. 
<...> Tos blogio šaknys, atėjusios iš šeimos, aš manau, yra vienos iš 
stipriausių. Ir tada yra ratas, kuris sukasi ir kartojasi, ir jeigu neįei-
sim, nenutrauksim tos blogio grandinės, ji karta iš kartos persiduos 
(socialinė darbuotoja Auksė).

Artimo santykio, šeimos pavyzdžio trūkumas atsispindi ir nak-
vynės namų gyventojų šeiminiuose santykiuose. Visi tyrime da-
lyvavę nakvynės namų gyventojai teigė šiuo metu neturintys nei 
sutuoktinės, nei sugyventinės. Dauguma tyrime dalyvavusiųjų 
niekada nebuvo sukūrę šeimos, tai yra vedę ir turėję vaikų. Pen-
ki turėjo šeimas, sutuoktines ar vaikus, tačiau vienokios ir kitokios 
priežastys lėmė šeimos iširimą. Nestabilūs šeiminiai santykiai, šei-
mos pavyzdžio neturėjimas vaikystėje tarsi užprogramuoja nakvy-
nės namų gyventojus nesėkmingiems bandymams kurti šeimą arba 
artimus santykius ir juos palaikyti. Nors kai kurie informantai teigė 
turintys vaikų, tačiau santykiai su jais nebuvo itin artimi, retai pa-
simatoma: 

Aš turiu iš tikrųjų 5 vaikus, bet skirtingų merginų... Aš palaikau vat 
su vienu tik paskutiniu, kur pirmą pagimdė, kur dvylika metų. Nu, 
pas vieną yra vyras, kita dar irgi skambina, grįžk jau, bet, kol sėdėjau 
pirmą sroką, tai gyvendavo su kitu vyru, pagimdė vaiką jo ir už tai aš 
negrįžau. Tai daug kas prašo, tai būna vo, kai nueini iš darbo, paimi 
algą, avansą kokį, tai nuvežu vaikams, ten nors gerai gyvena Pagi-
riuose. Gerai gyvena šeimos, nealkani, bet vis tiek nuveži maisto ir 
duodi pinigų dar (Igoris, 35 m.).
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 Be to, dauguma informantų prisipažino nepalaikantys santy-
kių ir su kitais artimaisiais: tėvais, broliais, seserimis. Todėl galima 
teigti, kad tyrime dalyvavusių nakvynės namų gyventojų daugu-
ma nepalaiko artimų ryšių ir su buvusia šeima, nėra sukūrę šei-
mos arba nutraukę ryšių su buvusia sutuoktine ar vaikais. Taigi 
benamiai neturi daug artimųjų ir mažai su kuo bendrauja, o ryšiai 
dažniausiai neglaudūs. Šeima ar artimieji nėra ramstis, į kurį infor-
mantai, stokodami paramos, galėtų remtis.

Galiausiai dauguma tyrime dalyvavusių benamių nurodė tu-
rėję problemų dėl alkoholio arba laiko save priklausomais. Infor-
mantas Giedrius (42 m.) teigia: „dabar, kaip sakant, aš anoniminius 
alkoholikus lankau dabar, nes aš alkoholikas esu, ligonis iki pat 
mirties“. Arba informantas Igoris (35 m.): „...bet daug gerdavau, 
pradėjau nuo dvidešimt penkerių gert, antrą kartą išėjau iš kalėji-
mo ir pradėjau gert“.

Taigi tyrimas atskleidžia daugiadimensinę atskirtį, susijusią 
su išstūmimu iš darbo rinkos ar negebėjimu joje išsilaikyti, skau-
džiomis patirtimis vaikystėje, gyvenimu nestabiliose šeimose ar 
vaikų globos namuose. Galima daryti prielaidą, kad nestabilios 
šeimos pavyzdys nulemia ir netvirtus įkalinimo patirties turinčių 
nakvynės gyventojų ryšius su artimaisiais, sunkumus bandant juos 
kurti ir palaikyti. Galiausiai benamių gyvenimo istorijos pažymėtos 
intensyvaus alkoholio vartojimo ir bandymų įveikti su priklauso-
mybėmis susijusias problemas. 

Nakvynės namuose gyvenančių vyrų stigmatizacija, 
kriminalizavimo ir įkalinimo patirtys

Atliekant tyrimą pirmiausia susitelkta į benamystę, papildoma tiks-
linė atranka, siekiant nustatyti benamius, turėjusius įkalinimo pa-
tirties, nebuvo daroma. Tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad tik du iš 
tyrime dalyvavusių vyrų nėra atlikę bausmės įkalinimo įstaigoje ar 
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nebuvo teisti. Vis dėlto dauguma vyrų teigia pataisos namuose pra-
leidę nemažai laiko, o jų nusikalstama veikla prasidėjo itin anksti:

Nuo keturiolikos metų Vėliučionyse sėdėjau ten, nepilnamečių tų vai-
kų. Dar vaikas buvau, tai pasodino... O paskui prasidėjo, lipt tais ka-
lėjimo laiptais: aukštyn ir didesni nusikaltimai... Jau vagystės neužte-
ko... Žmogžudystės prasidėjo, stambesni. Viena žmogžudystė, antra... 
(Alfredas, 55 m.).

Teistumai ir įkalinimo patirtis, pasak informantų, apsunkina 
darbo paieškas. Neabejotina, kad įkalinimas ir jį lydinti izoliacija 
savaime suformuoja atotrūkį nuo darbo rinkos, kelia nepasitikėji-
mą savo jėgomis ar baimę, o kartu padidina stigmatizavimo, nei-
giamo visuomenės ir darbdavių požiūrio riziką, nes informaciją 
apie buvusius teistumus ne visada pavyksta nuslėpti: 

Yra to darbo, iš tikrųjų daug yra darbo, bet ne visur priima, pamato, 
kad sėdėjęs, į vieną firmą užeini, į kitą firmą, vieni gal priima, kad 
sėdėjęs, nieko baisaus, kad žmogus svarbiausia būtų, bet taip žiūri 
kitaip, kad sėdėjęs žmogus. Anksčiau nežiūrėdavo, anksčiau kompiu-
terio tokio nebūdavo (Igoris, 35 m.).

Įkalinimo patirtis, be abejonės, daro neigiamą įtaką tolesniam 
gyvenimui. Informantai pabrėžia, kad svarbūs tokie labiau ap-
čiuopiami praradimai kaip laikas, nutrūkę ryšiai, taip pat – patirti 
emociniai sunkumai, kurių buvę nuteistieji nepajėgia pamiršti ar 
ištrinti. Benamiai, turintys įkalinimo patirties, pasakojo pataisos 
namuose patyrę nuolatinę įtampą, susigadinę sveikatą:

Pas mane penkiolika metų buvo, jau baiginėjosi, jau nebe daug atlikę 
man... Tas insultas man gal, gal ir nuo tų nervų ten... Visą laiką ant 
tų nervų reikia sėdėti, visą laiką... Įtampa, pastovi įtampa ten būna, 
pastovi įtampa. Atrodo, kad viskas gerai, bet kalėjimas yr kalėjimas. 
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Įtampa – tai tas, tai tas... Žiūri, ką čia padaryt, ką čia nuveikt, nu, taip 
ir būdavo... Pastoviai ant tos įtampos sėdi – tai kas nors nepasiseka, 
tai vėl kas nors... (Algimantas, 55 m.).

Diskutuojant kriminalizavimo klausimais prasminga aptarti nu-
sikaltimų, už kuriuos benamiai atliko bausmes, pobūdį. K. M. Firz-
patricko ir B. Myrstolo (2011) nuomone, daug retesnės benamių įka-
linimo priežastys yra sunkūs ar smurtiniai nusikaltimai, tačiau kur 
kas dažniau benamiai baudžiami ir įkalinami už nusikaltimus, susi-
jusius su nuosavybe. Atliktas tyrimas patvirtina autorių teiginius, o 
ir dauguma tyrime dalyvavusių benamių teigia, kad dažniausia jų 
nusikalstama veika – vagystės: 

A, sėdėjau už vagystę. Už vagystę, paskui išėjau, paskui vėl už vagystę 
tris metus gavau... Išėjau paskui, nu, paskui aš jau buvau baltarusų 
pilietis, man reikėjo, pradėjau lagery darytis dokumentus, bet paskui 
mane deportavo, ir ką pradėjau, reikėjo toliau tęst... (Andrejus, 30 m.).

T. Gowan (2002), analizuodama benamystės ir įkalinimo ciklą 
dviejuose Jungtinių Valstijų miestuose, nustatė skirtingas bena-
mystės ir įkalinimo trajektorijas: „keliavimą“ nuo benamystės iki 
įkalinimo įstaigos ir „keliavimą“ iš įkalinimo įstaigų į nakvynės 
namus ar gatvę. Remiantis atliktu tyrimu galima nustatyti Lietuvos 
specifiką. Iš daugelio nakvynės namų gyventojų pasakojimų ma-
tyti, kad ne benamystė ar įkalinimas – lemiamas lūžio taškas; šios 
dvi gyvenimo situacijos cikliškai keičia viena kitą. Galima daryti 
prielaidą, kad kur kas reikšmingesnį vaidmenį atlieka nestabilios, 
probleminės šeimos ar gyvenimas vaikų globos namuose, anksty-
vas savarankiškas gyvenimas, lemiantis įsitraukimą į nusikalsta-
mas veiklas, nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjimas ar įvairios 
priklausomybės. Skurdo, įkalinimo, benamystės ar smurto patirčių 
kompleksas užtikrina daugiadimensinę atskirtį, kurią buvę nuteis-
tieji benamiai patiria ir šiandien. 



2. Nakvynės namų gyventojų socialinės kontrolės mechanizmai:  
stigmatizavimas, kriminalizavimas, įkalinimas 

147

Atskirtis neatsiejama nuo ją lydinčios tam tikros stigmos, todėl 
ir nakvynės namų gyventojai prisipažįsta jaučiantys priešišką vi-
suomenės nusiteikimą ir stigmatizavimą. Nusikaltėlio, kalinio eti-
ketė palieka ryškius pėdsakus jų gyvenimuose, o kartu tarsi didina 
pakartotinio nusikaltimo riziką:

Tu išėjai iš įkalinimo įstaigos, tu vis tiek skaitaisi kaip kalinys. Nes va 
tas teistumas, jo, vienas teistumas – trys su puse metų – visur rašoma 
yra. Ir daktarai jau rašo, kad sėdėjo tenai jau tris su puse metų, ir te-
nai darbo biržos žymi, informuota, kad aš sėdėjau, trys metai su puse. 
Jau visa... Turi praeit, kad tave neminėtų kaip nusikaltėlio, turi praeiti 
dešimt metų. Per tą dešimt metų tu privalai nei vieno nusikaltimo ne-
padaryt. Jeigu vėl padarai, vėl sėdi, jau tada prisideda dar... Norėčiau 
atsukt laiką atgal, kada nesėdėjau, norėčiau, kad kažkur, kažkur klaidą 
patvarkyčiau, kad nebūtų. Nes aš pats jau žinau, kad man gyvenimas 
kol kas sugadintas. Kol praeis dešimt metų... Oi! Čia aš po žeme gal 
būsiu... Kad tą teistumą nuimtų (Viktoras, 23 m.).

Benamių, turinčių įkalinimo patirties, stigmatizavimo klausi-
mas ypač aktualus, nes jie turi susigyventi su dviguba stigma: ne 
tik su jau minėta nusikaltėlio, bet ir su benamio ar nakvynės namų 
gyventojo etikete. Toks dvigubas stigmatizavimas, be abejonės, 
daro įtaką įkalinimo patirties turinčių benamių savęs suvokimui ir 
kitų itin neigiamo požiūrio į juos formavimuisi. Priešišką ir stigma-
tizuojantį visuomenės požiūrį, tarsi užkertantį kelią nusižengusie-
siems pasikeisti, pabrėžia ir nakvynės namų darbuotojai: 

Arba nesenas pavyzdys – mes nakvynės namuose turim tokį darži-
ninkų būrelį ir tiesiog einam, ieškom tiesiog vietos tam daržui daryti. 
Vietos, kuri būtų apsaugota. Ir taip buvo, tiesiog į darželį (vaikų) 
užėjom, mes čia norim daryt, toj pačioj gatvėj, „Carito“ nakvynės 
namuose, žinai, oi, kaip faina, mes irgi šiemet norim daryt, oi, labai 
gerai, čia jum kampas, čia darykit. Aš galvoju – vau (šypsosi)! Geras, 
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sakau, įsivaizduojat, mes lopšelį darželį darysim. Tada žmonės sako, 
pala pala, čia per daug gerai kažkaip, jie čia kažko nesuprato. Taip ir 
buvo. Kai aš jau galutinai suderint tam tikrus norėjau – oi, bet mes 
ką tik susipratom, oi, mes čia labai išsigandom, betgi čia iš nakvynės 
namų, taigi čia narkomanai, alkoholikai, čia labai rizika didelė. Netgi 
suprantam tos direktorės situaciją, nes vis tiek ji ten turi suderinti 
įvairius interesus, ir tėvų, ir, tik tas, kad labai aiškiai jautėsi, kad jie 
čia iš nakvynės namų, ir mes matėm. Taip atrodo, kad jie įsileis gru-
pelę žmonių, kurie ten kas žemę, ir kažkas ten atsitiks, mes ta rizika 
kažkaip užkrėsim visus (Socialinių projektų vadovė Gintarė).

Informantai jaučiasi stigmatizuojami ne tik dėl visuomenės, bet 
ir dėl valstybės požiūrio į juos. Kai kurie iš jų pabrėžia, kad vals-
tybei naudingi tol, kol dirba, turi sveikatos, tai yra kuria pridėtinę 
vertę, kad valstybė tarsi bando išpešti kuo daugiau naudos, o kai 
reikia pagalbos, būna užmiršti ir nebereikalingi. Benamių vyrų pa-
sakojimuose galima pajusti nusivylimo, netikrumo jausmus ir vals-
tybės abejingumą dėl jų likimo:

Aš neteisiu, bet aš noriu palyginti, kad valdžia nesirūpina žmonėmis. 
Vat va tas minusas didelis. Jie gyvena dėl savęs... Nu, ką nori, perrėk 
gerklę, nusispjaut ant žmogaus, nu. Visi benamiai nusigers, narko-
manai pradeda... Kokia čia problema... Ta, nežiniukas, kaip sakant, 
atvažiuos katafalkas, užkas, ir viskas. E, nu, kokios gali būt problemos 
valdžiai... (Rimvydas, 42 m.)
 
Benamiams, turintiems įkalinimo patirties, reikia susitaiky-

ti ir susigyventi su dviguba nusikaltėlio ir benamio stigma, kuri 
nuolatos eskaluojama valstybės institucijose ir viešojoje erdvėje. 
Stigmatizuojančios etiketės nusikratyti nėra lengva, ji šiuos vyrus 
veikia neigiamai, menkina savivertės jausmą, priverčia suabejoti ir 
susimąstyti, ar tikrai jie pajėgūs daugiau nebenusikalsti, pašalinti 
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įkalinimo paliktas žymes ir pradėti gyvenimą iš naujo. Nakvynės 
namų gyventojai jaučiasi nusivylę valstybės požiūriu į juos ir pa-
brėžia valdžios abejingumą.

Diskusija ir išvados

Sumažėję gerovės valstybės pajėgumai (Garland 2011) ir jos nege-
bėjimas pasirūpinti darbo ir šeimos keliamų reikalavimų neatitin-
kančiais asmenimis (Young 2007) paskatino perkelti atsakomybę už 
jų nesėkmes ant pačių individų pečių. 

Tik du kalinimo patirties turintys benamiai tyrimo metu turėjo 
darbą, nė vienas iš tyrime dalyvavusių nakvynės namų gyventojų 
tuo metu neturėjo nei sutuoktinės, nei sugyventinės, be to, dau-
guma niekada nebuvo sukūrę šeimos, tai yra vedę ir turėję vaikų. 
Būdami atskirti nuo darbo rinkos, neturėdami stabilių ir artimų 
šeiminių ryšių benamiai ypač stokoja pagalbos ir paramos. Jų nuo-
mone, valstybei jie mažai terūpi, todėl jų problemos sprendžiamos 
tik paviršutiniškai. Yra neproduktyvūs, todėl tampa našta, jaučiasi 
nereikalingi, atstumti ir stigmatizuoti. Todėl galima teigti, kad nak-
vynės namuose gyvenantiems vyrams tarsi trūksta įtraukiančių, į 
visuomenę integruojančių socialinės kontrolės mechanizmų ir sta-
bilių ryšių. 

J. Youngas (2007) ir J. W. Messerschmidtas (1993) teigia, kad 
stokojant tokių vyriškumo patvirtinimo išteklių kaip darbas, lėšos 
ar šeiminiai santykiai, vyriškumas įgyvendinamas per mačizmo 
subkultūrą ar nusikalstamu elgesiu. Tyrime dalyvavusiems bena-
miams vyrams darbo, finansiniai ar šeimos suteikiami ištekliai ne-
prieinami, todėl galima daryti prielaidą, kad nusikalstamas elgesys 
lieka vieninteliu ne tik išgyvenimo, uždarbio, bet ir vyriškumo pa-
tvirtinimo būdu.

L. Wacquanto (2009a, 2009b ir 2012) nuomone, neoliberali gero-
vės valstybė pasižymi valdančiajai klasei priimtinu ekonominiu re-
žimu, garantuojančiu darbo santykių lankstumą, socialinės gerovės 
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tausojimą, menką valstybės kišimąsi į rinkos reguliavimą. Darbą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje nakvynės namų gyventojai laiko esminiu 
aprūpinimo, įsitraukimo į visuomenę ir galimybės tapti jos dalimi 
šaltiniu. Tačiau šis šaltinis įkalinimo patirties turintiems benamiams 
vyrams sunkiai prieinamas. Jų įsitraukimą į darbo rinką apsunki-
na išsilavinimo ir kvalifikacijos, darbinių, darbo išlaikymo įgūdžių 
stoka, stigmatizavimas dėl kriminalinės praeities. Benamiai, 
turintys įkalinimo patirties, privalo susitaikyti ir susigyventi 
su dviguba nusikaltėlio ir benamio stigma. E. Goffmano (1963) 
manymu, stigma keičia tapatybę, o susigyvenimas su stigmos nu-
lemtais tapatybės pokyčiais gali būti komplikuotas ir skausmingas 
(cit. iš Beirne, Messerschmidt 2011, 154–155). R. Ouinneyaus (2004) 
nuomone, nusikaltimo formuluotės ir administravimas priklauso 
nuo tų, kurie turi galios ir yra atsakingi už tam tikro elgesio įvar-
dijimą nusikalstamu. Nusikaltimų ideologija kuriama naudojant 
įvairias žinias apie nusikaltimus, tarpasmenines ir masines ko-
munikacijas, garantuojančias tam tikros ideologijos perdavimą vi-
suomenei. Tyrimo duomenimis, buvę teisti benamiai jaučia, kaip 
valstybės institucijos – nuo teisėsaugos iki darbo biržos ar sveikatos 
įstaigų – kuria žinojimą apie juos, dokumentuoja jų nusikalstamą 
elgesį ir paženklina teistumo įrašais. Analizuojamos grupės vyrai 
susiduria ir su stigmatizuojančia viešąja nuomone, tarsi užkertan-
čia kelią jų pataisai ir eskaluojančia jiems būdingą riziką ir pavojų. 

Tuos, kurie atsiduria darbo rinkos paribyje ir ant skurdo ribos, 
autoriai (Dahrendorf 1996; Garland 2011; Young 2007; Wacquant 
2009a) apibrėžia beklasių (angl. underclass) kategorija. Beklasiams 
būdingos įsisenėjusios, ilgalaikės socialinės problemos, darbo įgū-
džių stoka ir nedarbas, gyvenimas skurdžiuose didmiesčių rajo-
nuose, pragyvenimas iš nusikalstamos veiklos, ypač būdingos vy-
rams, priklausomybė nuo socialinės paramos (Dahrendorf 1996). 
Informantus, įkalinimo patirties turinčius benamius vyrus, galima 
priskirti beklasių kategorijai. Neabejotina, kad tyrime dalyvavusių 
vyrų gyvenimus nedarbas, namų neturėjimas ir įkalinimas veikia 



labiausiai. Tačiau ne tik dėl nefunkcionavimo darbo rinkoje, para-
mos, kurią gauna, ar pragyvenimo iš nusikalstamos veiklos, bet ir 
dėl kitų ilgalaikių, įsisenėjusių problemų informantai patiria dau-
giadimensinę atskirtį. Benamių vyrų gyvenimo istorijose matyti, 
kad pirmuosius atskirties ir skurdo potyrius informantai išgyve-
na dar vaikystėje, probleminėse šeimose, vaikų globos namuose ar 
internatuose. Jiems taip pat būdingos priklausomybės problemos 
ir artimų, šeiminių santykių trūkumas, kuris galėtų būti ramsčiu 
ir palaikymo šaltiniu. T. Gowan (2002) kelia benamystės ir įkali-
nimo sąsajų klausimą ir analizuoja trajektorijas nuo benamystės 
iki įkalinimo ir nuo įkalinimo benamystės link, tačiau atliktas ty-
rimas rodo, kad ne benamystė ar įkalinimas yra lemiamas lūžio 
taškas: šios dvi gyvenimo situacijos cikliškai keičia viena kitą. Kur 
kas reikšmingesnį vaidmenį atlieka nestabilios, probleminės šei-
mos ar gyvenimas vaikų globos namuose, ankstyvas savarankiškas 
gyvenimas, nulėmęs įsitraukimą į nusikalstamą veiklą, nuolatinės 
gyvenamosios vietos neturėjimas ar priklausomybės. Skurdo, įka-
linimo, benamystės ar smurto patirčių visuma garantuoja daugia-
dimensinę atskirtį, kurią buvę teisti benamiai patiria ir šiandien, ir 
apsunkina bandymus išvengti nuolat pasikartojančių benamystės 
ir įkalinimo. Viena vertus, nakvynės gyventojams trūksta šeimos 
vykdomos ar artimų saitų palaikomos socialinės kontrolės, jie ne-
sijaučia visuomenės ar mažesnių jos darinių sudedamąja dalimi. 
Kita vertus, tyrime dalyvavę vyrai jaučia nuolatinę prievartinių sti-
gmatizuojančių ir kriminalizuojančių mechanizmų priespaudą, iš 
kurios išsivaduoti tampa ypač sunku. 

2. Nakvynės namų gyventojų socialinės kontrolės mechanizmai:  
stigmatizavimas, kriminalizavimas, įkalinimas 
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3. Vyriško fasado valdymas  
Lietuvos pataisos namuose

R ŪT A  P E T K E V I ČI ŪT Ė

Įvadas

Ervingas Goffmanas (1961) teigia, kad įkalinimo įstaigos funk cio-
nuoja kaip individualios tapatybės marinimo, suspendavimo, kei-
timo mašinos, nusitaikančios į bausmę atliekančiųjų asmenybę. Ka-
lėjimas vadovaudamasis teisingumo vykdymo leitmotyvu gauna 
įgaliojimą įvairiomis kontrolės ir priespaudos priemonėmis vykdy-
ti kalinių baudimo, taisymo, kaitos programą. Šios programos tai-
kiniais dažniausiai tampa vyrai, kurie sudaro daugumą įkalinimo 
įstaigų sistemoje1. Vyriškoje aplinkoje ribojant įvairias individua-
lumo formas, vyriškumo įgyvendinimą galima laikyti vienu iš ne-
daugelio nuteistųjų2 asmenybės raiškos išteklių. Todėl atliekant ty-
rimą klausiama, kaip šį išteklių – vyriškumą – nuteistieji konstruoja 
ir išnaudoja, kokios vyriškumo formos jiems atrodo priimtiniausios 
ir kokius vyriškumo bruožus įkalinti vyrai laiko prioritetu. 

Lietuvos įkalinimo įstaigose vyriškumas panaudojamas ne tik 
kaip vienas iš būdų kurti individualumą. Vyriškumas pavaldus kas-
dienį nuteistųjų gyvenimą ir tarpusavio santykius reguliuo jan čioms 

1 Kalbant apie įkalinimą omenyje turima vyrų kalėjimų populiacija. Šį pasirinkimą 
patvirtina faktas, kad daugiausia nusikaltimų padaro ir dažniausiai laisvę praranda 
vyrai. Plačiau žiūrėti „Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla“ (2012 m. 
katalogas). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
2 Laisvės atėmimo bausme nuteistų vyrų sutrumpinimas; vartojant nuteistųjų ter-
miną skyriuje turimi omenyje tik laisvės atėmimo bausme nuteisti, bausmę patai-
sos namuose atliekantys vyrai.
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neformalioms nuteistųjų taisyklėms, vadinamoms kalėjimo subkul-
tūra. Kriminalinė ar kalėjimo subkultūra, paveldėta sovietiniu lai-
kotarpiu, vis dar išlieka svarbiu kasdienių nuteistųjų santykių re-
guliavimo elementu (Piškinaitė-Kazlauskienė 2001; Petkus 2004 ir 
2006; Petkevičiūtė 2015). Kalėjimo subkultūra iškelia tam tikrų vy-
riškų atributų svarbą ir prižiūri jų įgyvendinimą, vyriškumas tampa 
reikšmingu derybose dėl galios, statuso ar autoriteto. Vyriškumo ir 
neformalių nuteistųjų santykių ir hierarchinės sistemos sąsajos pa-
grindžiamos ir kitų mokslininkų darbuose (žr. Bosworth, Carrabine 
2001; Evans, Wallace 2008; Hsu Hua-Fu 2005; Messer schmidt 2001; 
Karp 2010; Sabo et al. 2001). Taigi vyrų kalėjimas kaip hipervyriška 
aplinka tarsi implikuoja, kad dėmesys vyriškumui šioje aplinkoje 
neišvengiamas, o pats vyriškumas atlieka keletą pagrindinių funk-
cijų: pirma, yra neatskiriamas nuo neformalių kasdienę nuteistųjų 
veiklą organizuojančių taisyklių, galios ir dominavimo santykių, 
antra, vyriškumas gali būti naudojamas kaip individualios tapaty-
bės raiškos būdas. Todėl šio skyriaus tikslas – analizuoti vyriškumo 
formas, atributus ir funkcijas Lietuvos pataisos namuose pabrėžiant 
vyriškumo nepastovumą ir kaitą. 

Teorinės pastabos apie vyriškumo analizę 

Mokslinė diskusija, kurioje aptariama lyčių studijų ir vyriškumo 
tematika, šiandien atrodo neįmanoma nereferuojant ir nesvarstant 
Judith Butler (2004) lyties sampratos ar nepateikiant nuorodų į Ra-
ewyn Connell vyriškumo ir hegemoninio vyriškumo koncepcijas. 
Šiuo požiūriu šis skyrius nėra išimtis ir lyties samprata jame formu-
luojama remiantis Butler (2004), todėl lytis suvokiama kaip akty-
vi, gamybinė, performatyvi ir kintanti praktika. Remiantis ta pačia 
analitine tradicija, skyriuje analizuojamas ir vyriškumas, kuris api-
brėžiamas kaip kintantis, kontekstualus ir nuolatinis lyties darybos 
procesas, įgyvendinamas tam tikram individui kultūriškai priimti-
nu būdu (Connell 2005). Nors tokia vyriškumo samprata apeliuoja 
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į vyriškumo nepastovumą, dinamiškumą ir vyriškumo formų įvai-
rovę, neišvengiamai vienos vyriškumo formos tampa vyraujančios 
ir priimtinesnės. Norminius ir vyraujančius vyriškumo diskursus 
Connell (2005) apibrėžia per hegemoninio vyriškumo sampratą, 
tad, šios autorės požiūriu, hegemoninis vyriškumas kontroliuoja 
hierarchinę vyriškumo sistemą ir užima vyraujančią poziciją tiek 
siejant jį su moteriškumu, tiek su kitomis vyriškumo formomis. 
Todėl hegemoninis vyriškumas asocijuojamas su subordinuotu, ki-
taip neatitinkančiu normatyvinių vyriškumo standartų. Norminio 
vyriškumo konstravimas remiasi dichotomija moteriška / vyriška. 
Vienas iš pagrindinių elementų, apibrėžiančių hegemoninį vyrišku-
mą europietiškoje / amerikietiškoje visuomenėje, yra heteroseksu-
alaus vyro dominavimas ir homoseksualaus vyro subordinavimas. 
Hegemoninis vyriškumas siejamas su fiziniu, materialiniu, seksua-
liniu vyrų potencialu ir apibrėžia idealų tipą bei siekiamybę. Tačiau 
idealiosios vyriškumo projekcijos įgyvendinimas prieinamas tik 
nedaugeliui vyrų, todėl dauguma, nesiverždama į patriarchato vir-
šūnę, naudojasi hegemoninio vyriškumo teikiamais pranašumais, 
kuriuos Connell vadina patriarchaliniais dividendais, ir realizuoja 
pritampančio vyriškumo formą (Connell 2005, 79). 

Hegemoninis vyriškumas, pastaruosius dešimtmečius aktyviai 
ir energingai kritikuotas ir permąstytas, šiandien toliau plačiai nau-
dojamas ir aptariamas. Bandydami permąstyti hegemoninio vyriš-
kumo konceptą R. Connell ir Jamesas W. Messerschmidtas (2005) 
atkreipia dėmesį į termino neapibrėžtumą ir komplikuotą taikymą. 
Jie kelia klausimą, kas iš tiesų reprezentuoja hegemoninį vyrišku-
mą, jeigu tik nedaug vyrų atitinka griežtus hegemoninio vyrišku-
mo reikalavimus, o turintys galios vyrai hegemoninio vyriškumo 
gali ir neįkūnyti. Be to, kyla klausimas, kokius kriterijus galime tai-
kyti skirdami hegemoninį vyriškumą nuo pritampančio, matydami 
akivaizdų šių modelių tapatumą, ir kaip praktiškai, empiriškai he-
gemoninis vyriškumas gali būti tiriamas ir atpažįstamas, jeigu jis 
yra kintantis ir priklausomas nuo tam tikrų situacijų. Ar turėtume 
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kalbėti apie hegemoninį vyriškumą(-us), jeigu įvairiose kultūrose 
hegemoninis vyriškumas gali apimti skirtingus dalykus. Postmo-
dernioje teorijoje pritariama išsakytiems probleminiams klausi-
mams ir teigiama, kad apie vyriškumą reikia kalbėti iš tam tikros 
patirties perspektyvos, kiekviena patirtis ir istorija yra skirtinga ir 
išgyvenama nevienodai. Skirtingos patirtys negali būti suspaudžia-
mos abstrakčiomis hegemonijos ribomis. Hegemoninio vyriškumo 
analizė užtildo tuos, kas iš tiesų turi būti išklausyti, ir priverčia juos 
jaustis kaltus ir gėdytis savojo vyriškumo (Seidler 2006, 69–71). 
Richardo Colliero (1998) manymu, hegemoninis vyriškumas rezo-
nuoja dominavimo ir galios santykius ir yra glaudžiai susijęs su 
neigiamomis konotacijomis. Collieras pabrėžia, kad hegemoninio 
vyriškumo sampratos vartojimas tarsi užprogramuoja kalbėti apie 
hegemoninį vyriškumą, susijusį su neigiamu elgesiu, tokiu kaip 
smurtas ar agresija. Atsakydami į kritines pastabas ir diskusinius 
klausimus Connell ir Messerschmidtas (2005) siūlo permąstyti he-
gemoninio vyriškumo sampratos taikymą keturiomis kryptimis. 
Pirmiausia derėtų kelti lyčių hierarchinių santykių aiškinimo pro-
blemą. Hegemoninio vyriškumo dominavimas nėra toks akivaiz-
dus kitų vyriškumo ir moteriškumo formų požiūriu. Kitos vyrišku-
mo formos, tokios kaip protesto vyriškumas, veikia hegemoninio 
vyriškumo formavimą, nustatyti lyčių hierarchiją tampa kur kas 
sudėtingiau. Antra, hegemoninis vyriškumas gali būti empiriškai 
tiriamas išsigryninant lokalius, regioninius ar globalius kontekstus. 
Be to, analizuojant hegemoninį vyriškumą daugiau dėmesio turi 
būti skiriama kūnui, aktyviai generuojančiam socialines praktikas. 
Technologijų pažanga kaip tik ir skatina kalbėti apie įvairias vyra-
vimo formas, įgyvendinamas per kūną. Šiandien keistis gebantis 
kūnas tampa aktyviu agentu, prisidedančiu prie vyriškos tapatybės 
konstravimo. Galiausiai svarbu apčiuopti ir išryškinti pozityvų he-
gemoninio vyriškumo potencialą, atskleisti teigiamus vyraujančio 
vyriškumo bruožus. Kiek vėliau Messerschmidtas (2012) papildo 
hegemoninio vyriškumo analizę dar keliais svarbiais elementais. 
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Anot jo, šiandien dėmesys turėtų būti atkreiptas ir į tai, kad vyrau-
jančios vyriškumo formos nebūtinai susijusios su galios santykiais. 
Priimtiniausios ir paplitusios gali būti ir lygybės (angl. equality) vy-
riškumo formos, kurios pasisako už egalitarinius lyčių santykius. 
Vyriškumo ir moteriškumo formų įvairovė neišvengiamai turi at-
sispindėti hegemoninio vyriškumo analizėje. Derėtų klausti, kaip 
moterys ar įvairios marginalios, subordinuotos grupės prisideda 
prie hegemoninio vyriškumo konstravimo ar palaikymo. 

Hegemoninis vyriškumas, pasak Messerschmidto (1993), yra 
konceptuali priemonė, kuri gali būti taikoma analizuojant vyriš-
kumą ir nusikalstamą elgesį. Analizuodamas vyriškumo ir nusi-
kaltimų sąsajas mokslininkas remiasi struktūrinio veiksmo kon-
cepcija, kurioje lytis kuriama kaip atsakas į tam tikras struktūrines 
aplinkybes, kitaip sakant, vyriškumas konstruojamas atsižvelgiant 
į tam tikras socialines situacijas ir pozicijas socialinėse struktūro-
se. Vyras taiko tam tikras socialines praktikas, kurios pateikiamos 
kaip aiškios vyriškumo nuorodos. Nusikaltimai pasitarnauja kaip 
priemonė atitikti lyties keliamus reikalavimus; ji pateikiama ir su-
priešinama su moteriškumo apraiškomis ar su kitokiu vyriškumu. 
Nusikaltimą kaip vyriškumo konstravimo priemonę galima taikyti 
tik esant tam tikroms aplinkybėms, kai kiti vyriškumo patvirtini-
mo ištekliai neprieinami, pavyzdžiui, kai vyriškumui kyla rizika 
būti kvestionuotam: „Nusikaltimas yra išteklius, kuris gali būti pa-
sitelktas, kai vyrui trūksta kitų lyties realizavimo išteklių“ (Mes-
serschmidt 1993, 85). Vyriškumo konstravimas priklauso nuo tam 
tikro socialinio konteksto, galios santykių susiklostymo ir struktū-
rinių aplinkybių jame (Messerschmidt 1993, 12). Taigi vyriškumą 
ir nusikalstamą elgesį Messerschmidtas sieja su patriachalinėmis ir 
kapitalistinėmis struktūromis ir teigia esant inspiruotą tam tikrų ly-
ties, klasės ir rasės sąveikų. Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms 
nusikalstamas elgesys gali būti naudojamas kaip vyriškumo įtvir-
tinimo išteklius, ypač kai abejojama vyriškumu arba kai kiti galios 
ištekliai vyrui neprieinami. 
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Be kita ko, Messerschmidtas nurodo savo teorijos trūkumus: 
susitelkimas į patriarchalinę tvarką susiaurina analizę iki vieno tipo 
patriarchalinio vyriškumo. Patriarchalinio kapitalizmo teorijos tai-
kymas analizuojant nusikaltimus orientuotas į struktūrinius veiks-
nius, individualiam lygmeniui tenka menkas vaidmuo, nusikalsta-
mas elgesys tokiu atveju yra nulemtas sistemos, o individualaus 
pasirinkimo tyrimas tampa komplikuotas (Messerschmidt 1993, 
57–58). Messerschmidto teorija sulaukia psichoanalizės atstovų kri-
tikos. Nusikaltimą mokslininkas laiko specifinių sąlygų, lyties, kla-
sės ir rasės deriniu. Johnas Hood-Williamsas konstatuoja, kad taip 
ir lieka neaišku, kokios yra tos specifinės sąlygos ir ar šiandienėje 
visuomenėje galima apibrėžti, kas yra klasė ir kaip empiriškai ji ga-
lėtų būti tiriama. Messerschmidto teorijos kritikai (Jefferson 2002; 
Hood-Williams 2001) klausia: jei nusikaltimai yra vyriškumo raiš-
kos išteklius, kodėl tik nedaugelis vyrų tą išteklių naudoja, kodėl 
tik nedaug vyrų, jausdami grėsmę vyriškumui, jį įtvirtinti bando 
nusikalstamu elgesiu.

Arvidas Carlssonas (2013) bando suderinti Messerschmidto 
įžvalgas su gyvenimo eigos teorija. Jis kelia klausimą, kaip vyriškumo 
konstravimas susijęs su skirtingais amžiaus tarpsniais. A. Carlsso nas 
pabrėžia, kad tam tikri gyvenimo tarpsniai glaudžiai susiję su lytimi 
ir kad socialinė kontrolė bei keliami normatyviniai reikalavimai taip 
pat struktūrinami per lytį. Nusikaltimas kaip vyriškumo įprasmini-
mo priemonė dažniausiai pasirenkamas ankstyvame amžiuje, kai 
autonomijos, kontrolės ir ekonominės nepriklausomybės klausimai 
itin aktualūs ir probleminiai. Todėl kriminaliniu elgesiu šie klausi-
mai tarsi išsprendžiami, atliekamas nepriklausomo, nepasiduodan-
čio kontrolei, ekonomiškai stabilaus vyro vaidmuo (Carlsson 2013, 
674). Analizuodamas nuteistus vyrus šis mokslininkas nustatė, kad 
nepažabojamo, nepriklausomo, nekontroliuojamo, neatsakingo vyro 
portretas nėra normatyvinės suaugusio vyro projekcijos atitikmuo. 
Suaugusio vyro vyriškumo komponentai apima atsakomybę, stabi-
lumą, savikontrolę. Tirdamas teistų vyrų gyvenimo istorijas Carlsso-
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nas (2013) pastebėjo, kad su lytimi ir amžiumi siejami lūkesčiai 
veikia ir nuteistųjų konstruojamą vyriškumą, skatina norą keistis ir 
atsisakyti nusikalstamo gyvenimo. Tokiuose pokyčiuose lemiamą 
vaidmenį atlieka ilgalaikių santykių ar šeimos sukūrimas ir tėvystės 
patirtis. Taigi amžiaus tarpsniai ir su jais susiję normatyviniai lyties 
lūkesčiai gali lemti vyriškumo projekcijos kaitą, kurioje svarus indė-
lis tenka socialinei šeimos vykdomai kontrolei.

Taigi mokslininkai (Carlssonas 2013; Connell 2003; Hearn, 
Pringle 2006; Messerschmidt 2012) sutaria, kad vyriškumo ir 
smurtinio elgesio sąsajų problematika, patvirtinta statistiniais 
duomenimis ir moksliniais tyrimais, turi būti aiškiai apibrėžta ir 
svarstoma. R. Connell manymu, šiandien vyrų disponavimą galia 
veikia globalios rinkos ir ekonomikos restruktūrizavimo procesai, 
kurie verčia permąstyti vyriškumo, taip pat vyrų smurtinio elgesio 
aspektus. Todėl vertėtų klausti, kokį vaidmenį tam tikros vyriš-
kumo formos atlieka įteisinant smurtą. Kaip lyties konstravimas 
prisideda prie smurto kultūrų kūrimo ir kaip individo raida gali 
nulemti smurtinį elgesį? Svarbiu uždaviniu tampa apčiuopti situ-
acijos nulemtą vyriškumą vyrų smurto problemas sprendžiant ne 
tik individualiu, bet ir instituciniu ar nacionaliniu lygmeniu (Con-
nell 2003, 255).

Įkalintas vyriškumas ir hipervyriška laikysena 

Šio tyrimo analizės epicentras – vyriškumas – nulemtas tam tikrų 
specifinių laiko ir erdvinių aplinkybių, tai yra veikiamas įkalinimo 
situacijos ir ją lydinčių laisvės atėmimo bausmės sąlygų. Kalėji-
mas, kaip išskirtinai vyriška aplinka, suponuoja atsižvelgti į vyriš-
kumo įgyvendinimą kaip į vieną reikšmingiausių kasdienių prak-
tikų reguliavimo mechanizmų (Evans, Wallace 2008; Hsu Hua-Fu 
2005; Bosworth, Carrabine 2001; Karp 2010; Sabo et al. 2001). Viena 
vertus, kalėjimas sudaro sąlygas vešėti dominavimu paremtiems 
ir hierarchiškai nulemtiems santykiams, kuriuose aukščiausias 
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statusas atitenka tiems, kas atitinka hipervyrišką laikyseną. Kita 
vertus, įkalinimo sąlygomis vyksta nuolatinės derybos dėl skirtin-
go vyriškumo įtvirtinimo, o vyriškumas gali būti suvaidinamas ir 
panaudojamas kaip strateginis ar manipuliacinis kasdienio nuteis-
tųjų gyvenimo fragmentas. Todėl kiekvienas iš šių vyriškumo ana-
lizės aspektų nusipelno išsamesnio aptarimo.

Pasak Donaldo Sabo ir kt. (2001), kalėjimas – ideali terpė pa-
triarchaliniu, hierarchiniu principu grįstiems santykiams palaiky-
ti. Ši aplinka garantuoja išskirtinai vyriškus santykius, kuriuose 
„minkštumo“ ar moteriškumo apraiškoms vietos nėra. Todėl ka-
lėjimas – erdvė, palengvinanti ir skatinanti hipervyriškos, Connell 
(2005) žodžiais tariant, hegemoninės laikysenos įsigalėjimą ir sklai-
dą (Messerschmidt 2001; Sabo et al. 2001). Hegemoninis vyrišku-
mas tampa vienu iš priimtiniausių būdų, padedančių įveiksminti 
biologinę ir socialiai konstruojamą lytį (Bosworth, Carrabine 2001; 
Evans, Wallace 2008). Hegemoninis vyriškumas ar hipervyrišku-
mas, susijęs su agresyviu, smurtiniu ar nusikalstamu elgesiu, dar-
bininkų klasės vyrams, kurie įkalinimo įstaigose sudaro daugumą, 
tampa priimtiniausiu būdu konstruoti ir pabrėžti vyrišką tapatybę 
(Earl 2011; Jewkes 2002; Messerschmidt 2001; Seymour 2003; Sabo 
et al. 2001). Robertas Earlas (2011) tiria jaunų vyrų vyriškumą įka-
linimo įstaigoje ir teigia, kad jauni vyrai idealaus vyro paveikslą 
kuria per nepriklausomybės, laisvo, nekontroliuojamo gyvenimo, 
greito ir lengvo praturtėjimo, statuso ir susisaistymo su tam tikra 
grupe fantazijas. Kiti vyriškumą įkalinimo institucijose analizuo-
jantys autoriai (Abrams et al. 2008; Kupers 2005) pabrėžia, kad he-
gemoninį vyriškumą lemia galios, varžymosi, stoicizmo, homofo-
bijos, seksizmo aspektai. Perdėtas vyriškumas įkalinimo įstaigose 
reiškiasi „kieto vyruko“ laikysena, agresijos ir pykčio proveržiais, 
fizinės jėgos demonstravimu. Aprašant kalėjimo aplinkai būdingus 
„vyro kodo“ ypatumus pabrėžiama, kad „tikras vyras“ negali pa-
rodyti silpnumo, reikšti emocijų, turi dominuoti, būti nepriklauso-
mas, nepažeidžiamas, pasitikintis savimi ir „galintis apginti save“, 
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neturi skųstis ar bendradarbiauti su kalėjimo valdžia, turi gebėti 
tyliai iškęsti skausmą (Cesaroni, Alvi 2010, 303–310). 

Nagrinėdami vyraujančio vyriškumo apraiškas įkalinimo 
įtaigose ir pabrėždami hipervyriškos laikysenos svarbą, kai kurie 
autoriai (Curtis 2014; Kupers 2005) išskiria destruktyvią hipervy-
rišką laikyseną, pasireiškiančią per smurtinį, agresyvų, priešišką, 
homofobišką, dominuojantį elgesį (elgesys negali varžytis). Terry 
A. Kupersas (2005) tokį vyriškumą vadina toksišku, Anna Curtis 
(2014) – pavojingu vyriškumu. Šios destruktyvaus vyriškumo for-
mos minėti autoriai netapatina su hegemoniniu vyriškumu dėl jo 
išskirtinai neigiamų bruožų. A. Curtis (2014) savo tyrime pabrėžia, 
kad vertėtų kiek atsakingiau kalbėti apie pavojingo vyriškumo for-
mos paplitimą įkalinimo įstaigose, nes ši forma nėra vyraujanti ar 
universali. Analizuodama ne tik nuteistųjų reprezentuojamą, bet ir 
pareigūnų palaikomą vyriškumą autorė teigia, kad pareigūnai pa-
vojingo vyriškumo formą ne visai pelnytai laiko vyraujančia tarp 
nuteistųjų. Todėl pareigūnai dažnai ignoruoja ir neatsižvelgia į tam 
tikras situacijas ar aplinkybes, nulemiančias nuteistųjų elgesį. Neu-
tralizuodami įtampą ir siekdami paaiškinti netinkamą nuteistųjų 
elgesį, pareigūnai pateikia įtikinamus argumentus: nuteistųjų po-
linkį į destruktyvų vyrišką elgesį. 

Michelle Butler (2008), tirdama „konfrontuojančių“ ir „nekon-
fron tuojančių“ nuteistųjų skirtumus, taip pat remiasi ne supapras-
tintais destruktyvaus nuteistų vyrų elgesio argumentais. Jos tyrimas 
atskleidžia, kad daugeliui „konfrontuojančių“ tiriamųjų būdingi ne-
tikrumas ir abejonės, kurie veikia jų gyvenimo istorijas ir vyrišką 
tapatybę, skatina konfrontuojantį elgesį (Butler 2008, 856–873). Įkali-
nimo poveikis nesaugiems dėl savo tapatybės vyrams gali pasireikš-
ti ypatingu agresyvumu, nes jie stengiasi pritapti prie hipervyriškos 
kalėjimo kultūros (Crewe 2005). Priešingai, „nekonfrontuojantys“ 
nuteistieji nejaučia frustracijos dėl savo tapatybės ar vyriškumo, to-
dėl neturi poreikio demonstruoti savo vertės ir reikalauti kitų pagar-
bos agresyviu elgesiu (Butler 2008). Taigi dominuojančių vyriškumo 
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apraiškų įgyvendinimas gali tapti priemone, pasitarnaujančia švel-
ninant įkalinimo skausmus ir maskuojant vienatvės, namų ilgesio, 
nerimo ar baimės jausmus (Comack 2008; Jewkes 2002). 

Vyriško fasado valdymo mechanizmai ir maskuotės 

Kaip jau minėta, kalėjime vyriškumas konstruojamas pabrėžiant 
hipervyriškos laikysenos svarbą, tačiau vyriškumas kalėjime gali 
būti suvaidintas, repetuojamas, uždirbamas, tobulinamas, dailina-
mas, vis iš naujo išgyvenamas kasdienėmis praktikomis ir sprendi-
mais (Sabo et al. 2001, 63). Todėl hipervyriška laikysena, vyriškumą 
analizuojančių autorių (Cesaroni, Alvi 2010; Evans, Wallace 2008; 
Jewkes 2002 ir 2005; De Viggiani 2012; Karp 2010) požiūriu, gali 
atlikti tam tikrą – reprezentacijos, kurios tikisi ir reikalauja kalėjimo 
auditorija, funkciją. Tinkamai įgyvendinta ir pristatyta hipervyriš-
ka laikysena užtikrina prisitaikymą prie kalėjimo aplinkos, tai yra 
pritapimą prie grupės, įsiliejimą į nuteistųjų socialinį gyvenimą, 
pripažinimą ir tam tikrą vietą jų hierarchinėje struktūroje. Ši lai-
kysena, Davido R. Karpo (2010) ir Yvonne Jewkes (2002 ir 2005) 
nuomone, apima hipervyriškumo demonstravimą, kuris gali ir 
neatitikti nuteistojo vyriškos tapatybės arba jai prieštarauti. Pabrė-
žiant viešai pateikiamo ir vidinio tapatumo skirtumą, vartojamos 
įvairios metaforos, tokios kaip „apvalkalas“, „kaukė“ ar „šarvai“. Ši 
strategija nuteistąjį apsaugo nuo pažeidžiamumo, silpnumo ir kitų 
hipervyriškos tapatybės neatitinkančių savybių atskleidimo. Todėl, 
kaip savo analizėje teigia Claudio Cesaroni ir Shahido Alvio (2010), 
vyriškumas gali būti suprantamas ir analizuojamas kaip tam tikras 
manipuliatyvus, performatyvus ir strategiškai naudingas repre-
zentacinis fasadas (įvaizdis). Elizabeth Comack (2008, 127) teigia, 
kad nuteistieji kuria savo laikyseną susitelkę į tai, kokius juos mato 
kiti ir kokie jie patys nori būti matomi. Todėl tinkamas savęs patei-
kimas kitiems – vienas svarbiausių nuteistųjų uždavinių, o atpildu 
tampa teigiama kitų nuteistųjų reakcija į pateiktą vaidmenį. 
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Savęs pateikimo ir santykio su auditorija analizė išsamiai ap-
tariama Goffmano dramaturgijos teorijoje, kuri paremta individo, 
sąveikaujančio su kitais, savimonės aiškinimu. Šis aiškinimas – atli-
kėjo ir publikos dramaturginės sąveikos produktas. Sąveikos metu 
individai priversti vienas į kitą reaguoti, o kiekvienas jų turi sa-
vus įsitikinimus ir lūkesčius, todėl reaguodami pateikia save taip, 
kaip tam tikroje situacijoje mano esant tinkama. Individas siekia 
atlikti tokį vaidmenį, kokio reikalauja situacijos, kurioje jis yra, api-
brėžimas ir joje dalyvaujanti auditorija. Be to, pateikdamas save 
individas tikisi palankaus auditorijos atsako. Goffmano nuomone, 
„Kontrolę jis įgyja daugiausiai įtakodamas tą konkrečią situacijos 
definiciją, kurią jau yra apibrėžę kiti; o įtaigauti konkrečią situaciją 
individas gali, jeigu jis išreiškia save taip, kad kitiems asmenims 
padaro reikiamą įspūdį ir įkvepia juos elgtis noriai pagal jo planą“ 
(Goffman 2000, 14). Taip bendromis pastangomis individai sukuria 
vieną išsamią situacijos apibrėžtį, grindžiamą ne tiek realiu susita-
rimu dėl to, kas egzistuoja, bet veikiau daug realesniu susitarimu 
dėl to, kieno pretenzijos kokiais klausimais bus laikinai gerbiamos. 
Toks susitarimas vadinamas darbiniu, arba galiojančiu, konsensu-
su (Goffman 2000, 20). Vadinasi, galiojantis konsensusas ir jo pripa-
žinimas lemia individo savęs pateikimą, o konsensuso įgyvendini-
mas užtikrina teigiamą auditorijos grįžtamąjį ryšį. 

Dramaturginėje teorijoje, kaip suponuoja pavadinimas, Goff-
manas pla čiai taiko iš teatro pasiskolintas analogijas, tokias kaip 
scena, vaidinimas, užkulisiai, dekoracijos ar fasadas. Scenoje atlie-
kamas vaidinimas arba, kitaip tariant, vyksta sąveika, priklausanti 
nuo konkrečios situacijos ir joje vienas kitą stebinčių ir veikiančių 
dalyvių. Vaidinime naudojamos tiek dekoracijos, susijusios su fi-
zine aplinka, tiek asmens fasadas, apimantis įvairius atlikėjo po-
žymius. „Fasadas – tai standartinė ekspresinė ekipuotė, kuria in-
dividas sąmoningai ar net nesąmoningai naudojasi vaidindamas“ 
(Goffman 2000, 33). Tie patys fasadai gali būti pritaikomi skirtin-
guose vaidinimuose, jie linkę įsitvirtinti stereotipine išraiška, įgyti 
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prasmę, stabilumą ir tapti savarankiškai egzistuojančia kolektyvine 
reprezentacija. Todėl auditorijai pakanka būti susipažinus su ne-
didele fasadų dalimi, kad gebėtų orientuotis situacijų įvairovėje, o 
individui, prisiimančiam tam tikrą vaidmenį, jį atitinkantis fasadas 
greitai tampa aiškus (Goffman 2000, 38–39).

Individai priversti maskuoti dalykus, kurie gali neatitikti 
pub likos lūkesčių ar prieštarauti jos reikalavimams, nuslėpti tiek 
praeities nuopuolius, tiek pasirodymo klaidas ar ruošimosi jam 
sunkumus. Todėl dramaturginis veiksmas gali būti laikomas kiek 
nenuoširdžiu, nenatūraliu ar nesąžiningu (Smith 2006, 44). Kita 
vertus, dramaturginė kaukė, išreiškianti mūsų apie save susidarytą 
sampratą, su kuria ir stengiamės susitapatinti, tampa mūsų tikres-
niu „aš“, tuo, kuriuo siekiame būti, mūsų antrąja prigimtimi (Goff-
man 2000, 30). Tokiu atveju vaidmuo ar kaukė tampa neatskiriama 
savasties dalimi, o atlikėjai gali kuo nuoširdžiausiai įtikėti savo 
vaidmeniu ir su juo susitapatinti. Galiausiai nusimesti vaidinimo 
naštą ir atsipalaiduoti individai gali tik užkulisiuose. Kitaip nei sce-
na, užkulisiai nėra skirti auditorijai, juose atlikėjai gali nusimesti 
savo kaukę, surikiuoti fasado reikmenis ar repetuoti vaidinimą. To-
dėl, viena vertus, riba tarp scenos ir užkulisių yra labai ryški, kita 
vertus, vaidinimą perkėlus į užkulisius šie tampa scena (Goffman 
2000, 129).

Jewkes pasiskolina Goffmano dramaturgijos teorijos užkulisių 
ir scenos sąvokas ir teigia, kad užkulisiai, susiję su vidiniu pasauliu, 
žymi nuteistojo išskirtinumą, o scena formuojasi sąveikaujant su 
kitais ir žymi panašumą, pritapimą prie vyraujančios kultūros. 
Kalėjimas nulemia ryškesnės ribos tarp užkulisių ir scenos 
nusitrynimą. Dalydamasis ankšta erdve su kitais kalinys vargiai 
randa progos pabūti su savimi. Kita vertus, atsiribojęs nuo kitų 
ar rinkdamasis fizinę izoliaciją nuteistasis praranda galimybę 
bendrauti su kitais ir formuoti ne mažiau svarbią viešąją tapaty-
bę (Jewkes 2002, 40–42). Nickas de Viggiani (2012) pritaria Jewkes 
(2002) ir taip pat taiko Goffmano teoriją. Jis teigia, kad nuteistieji 
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taikydami tam tikras fasado valdymo (angl. front management) stra-
tegijas įgyvendina vyrišką tapatybę, kad užmaskuotų savo silpny-
bes, baimes, neatrodytų pažeidžiami ir galiausiai būtų pripažinti 
kitų nuteistųjų bei atitiktų kalėjimo subkultūrų keliamus reikala-
vimus. Elenos Faccio ir Norberto Costos (2013) požiūriu, dėl erd-
vės apribojimų nuteistiesiems ypač sunku nusimesti kaukę ir bent 
trumpam atsiriboti nuo nuolat šlifuojamo ir tinkamai pateikiamo 
fasado. Taigi hipervyriška laikysena gali būti laikoma daugiau fa-
sadine ir reprezentacine būsena. 

Kita vertus, remiantis jau išsakyta hegemoninio vyriškumo kri-
tika ir vyriškumo kalėjime tyrėjų įžvalgomis vertėtų klausti, ar hi-
pervyriškos laikysenos vyravimas yra išties savaime suprantamas 
ir neginčijamas. Mahuyos Bandyopadhyay (2006), vyriškumą ty-
rusios Kalkutos kalėjime, nuomone, nuteistųjų vyriškumas galėtų 
būti konceptualizuojamas įvairias vyriškumo formas laikant besi-
varžančiomis, nespraudžiant jų į hegemonijos / subordinacijos rė-
mus. Autorė pripažįsta, kad svari nuteistųjų hierarchinės sistemos 
reguliavimo priemonė yra nuteistųjų agresijos ir tvirtybės laipsnis, 
tai yra laikomi stipriais nuteistieji atsiduria hierarchijos viršuje, o 
silpnesniems atitenka žemesnis statusas. Tačiau vyriška tvirtybė 
nėra vienintelis galios išteklius. Galia įkalinimo įstaigoje gali būti 
uždirbama sutariant su pareigūnais, disponuojant finansiniais iš-
tekliais ar kitais būdais. Taigi Bandyopadhyay tyrimas byloja, kad 
įvairus vyriškumas varžosi su vyraujančia vyriškumo forma, ypač 
tas, kuris disponuoja tam tikrais galios ištekliais. 

Apžvelgiant vyriškumo įkalinimo įstaigose teorinius aspek-
tus, vertėtų išgryninti teorinius požiūrius, kurie atsispindės ir ty-
rimo duomenų analizės ir pristatymo struktūroje. Tai pirmiausia 
vyriškumas, šiame skyriuje suprantamas ir empiriškai tiriamas 
kaip apribotas ar priklausomas nuo konkrečių įkalinimo sąlygų ir 
bausmės atlikimo momento. Nors, kaip sako kalėjimo tyrėjai, nu-
teistųjų vyriškumas paremtas hipervyriška laikysena, ji nebūtinai 
vyrauja, o jos autoritetą destabilizuoti kėsinasi ir kitos nuteistųjų 
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konstruojamo vyriškumo formos, ypač tos, kurioms vienais ar ki-
tais būdais atitenka galios dividendai. Galiausiai hipervyriška lai-
kysena „gofmaniška“ prasme gali būti naudojama kaip tam tikras 
fasadas ir pasitarnauti kaip tam tikra maskuotė ar ekipuotė, būtina 
įsiliejant į nuteistųjų apibrėžtas situacijas ir reprezentuojant save 
taip, kaip reikalauja įkalinimo aplinka.

Tyrimo metodologija

Tiek tyrimo objektas – vyriškumas, tiek tyrimo laukas – įkalini-
mo įstaigos reikalauja išsamiai ir nuodugniai pažinti analizuoja-
mą reiškinį, todėl atliekant tyrimą pasirinktas kokybinio tyrimo 
dizainas. Įkalinimo įstaigas tiriantys mokslininkai (Wacquant 
2002; Rhodes 2001) pripažįsta, kad nagrinėjant įvairius gyvenimo 
įkalinimo įstaigose aspektus kokybinio tyrimo priemonės vis dar 
naudojamos fragmentiškai, todėl ypač stinga kokybine metodo-
logija paremtos analizės. Atsižvelgus į išsakytas metodologines 
pastabas, tyrime pasirinkti du duomenų rinkimo metodai: pusiau 
struktūruoti interviu su nuteistaisiais ir tyrime dalyvavusių nu-
teistųjų bylų analizė. Pusiau struktūruotus interviu galima lai-
kyti pagrindiniu, o nuteistųjų bylų analizę – pagalbiniu metodu, 
leidusiu patikslinti ir papildyti duomenis, surinktus pritaikius 
pagrindinį metodą. Tyrimo duomenų masyvą sudaro 60 pusiau 
struktūruotų intervių, kurių trukmė svyravo nuo 41 min. iki 2 val. 
59 min.; vidutiniškai interviu truko 1 val. 6 min. Interviu kalba 
netaisyta. Pataisos namų darbuotojai suteikė galimybę per inter-
viu neribotai ir be priežiūros bendrauti su nuteistaisiais. Visi inter-
viu, naudojami analizėje, įrašyti į diktofoną, vėliau transkribuoti. 
Kiekvienas tyrimo dalyvis buvo supažindintas su tyrimo tikslu ir 
procedūra. Sutikęs dalyvauti informantas pasirašė sutikimą, kad 
leidžia įrašyti pokalbį į diktofoną ir susipažinti su jo asmens byla. 
Tyrimo dalyviai buvo informuoti, kad jų duomenys bus naudo-
jami anonimiškai, apibendrintai, tyrėjas visų nuteistųjų sutikime 
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dalyvauti pasirašė, kad garantuoja asmeninių duomenų apsaugą 
ir anonimiškumą. Interviu metu gauti duomenys analizuoti nau-
dojant MAXQDA programinę įrangą. 

Nors skyriuje vartojama apibendrinanti Lietuvos pataisos 
namų sąvoka, tyrimas nepretenduoja reprezentuoti visos Lietuvos 
įkalinimo įstaigoms būdingos situacijos. 2012–2013 m. jis atliktas 
trejuose Lietuvos pataisos namuose3: Alytaus, Vilniaus ir Pravieniš-
kių. Alytaus ir Vilniaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę 
atlieka pilnamečiai vyrai, teisti laisvės atėmimo bausme nebe pirmą 
kartą, o Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laisvės 
atėmimo bausmę atlieka asmenys, kurie laisvės atėmimo bausme 
teisti pirmą kartą (išskyrus nedidelę dalį nuteistųjų, atliekančių 
bausmę iki gyvos galvos ar arešto bausmę). Pataisos namų pasirin-
kimą lėmė tyrimo dalyvių įvairovės siekis, todėl vienais pataisos 
namais neapsiribota. Bandant atskleisti įvairovę ir apčiuopti skir-
tumus, į tyrimą įtraukti tiek pirmą kartą teisti, tiek ilgą įkalinimo 
patirtį turintys nuteistieji.

Lietuvos pataisos namuose kalinčių asmenų  
vyriško elgesio komponentai ir formos

Tarybų Sąjungos vykdyta laisvės atėmimo bausmės vykdymo po-
litika, kurią lydėjo nuteistųjų „migracija“ po visą Tarybų Sąjungos 
teritoriją ir analogiška bausmių vykdymo sistema, nulėmė krimi-
nalinės subkultūros, būdingos Rusijos įkalinimo įstaigoms, įsitvir-
tinimą Lietuvos pataisos namuose (Kudirka 2014; Petkus 2004 ir 
2006). Artūro Petkaus (2006) nuomone, dar prieš kalinių „migraci-
ją“ Rusijos kalėjimuose ne vieną dešimtmetį egzistavo tam tikros 
bendravimo normos, tačiau jos buvo pakoreguotos „migracijos“ 

3 Plačiau apie tyrimą žr: Petkevičiūtė, Rūta. 2015. Laisvės atėmimo bausme nu-
teistų vyrų adaptacija Lietuvos pataisos namuose. Daktaro disertacija. Vytauto 
Didžiojo universitetas. 
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metu, atvykėliams kovojant dėl valdžios su Rusijos kalėjimų sen-
buviais, kaip tik todėl ir prasminga kalbėti apie rusiško tipo Lietu-
vos įkalinimo įstaigoms būdingą subkultūrą. Anot šio mokslininko, 
atlikusio kriminalinės subkultūros analizę, kriminalinė subkultū-
ra – padariusių nusikaltimus arba anksčiau teistų asmenų grupėms 
būdinga vertybių, nuostatų ir elgesio modelių visuma.

Patys nuteistieji nerašytas kalinių taisykles vadina paniatijomis 
(rus. понятия, liet. supratimai). Paniatijos, paniatkės – neformalių, 
nerašytų nuteistųjų įstatymų sistema, būdinga Lietuvos įkalinimo 
įstaigoms. Subkultūros, arba paniatijų, pagrindas yra hierarchinė 
sistema ir nuteistųjų skirstymas į kastas, nuteistųjų garbės kodek-
sas, apimantis reikalavimus nebendradarbiauti su pareigūnais, 
neišduoti bendrininkų ar nesižeminti, bei taisyklių, reguliuojančių 
kasdienį gyvenimą ir santykius pataisos namuose, rinkinys. Lietu-
vos kalėjimų subkultūros specifika pasižymi tuo, kad paniatijos – 
gana ryškus ir universalus reiškinys, pasireiškiantis visose Lietuvos 
įkalinimo įstaigose, tik nedidelės subkultūros korekcijos gali egzis-
tuoti atsižvelgiant į tam tikrų pataisos namų specifiką. Neformalių 
nuteistųjų taisyklių laikymasis nėra savanoriškas apsisprendimas 
dalyvauti „kriminalinio pasaulio“ užkulisiuose ar priklausyti tam 
tikrai grupuotei. Veikiau tai neretai priverstinis ir neišvengiamas 
bandymas rasti savo vietą tam tikroje bendruomenėje, perimti ir 
įsisavinti tai bendruomenei būdingus elgesio modelius. Kiekvie-
nam, nori jis to ar ne, turi būti priskirta vieta bendruomenėje, nu-
teistųjų žodžiais tariant, kasta. Kastų sistema paremta skirstymu į 
dvi pagrindines grupes: tuos, kurie priskiriami normaliųjų kastai, ir 
tuos, kurie atsiduria nuskriaustųjų (dar vadinamų gaidžiais) kastoje. 
Normaliesiems priskiriami ir valdantys, ir valdantiesiems paval-
dūs nuteistieji; normaliųjų kontaktas su nuskriaustaisiais ribojamas 
įvairiais draudimais. Nuskriaustaisiais tampa įvairiais būdais paže-
minti nuteistieji. Šių pažeminimų priežastys gali būti įvairios, pra-
dedant nusikaltimo pobūdžiu ar subkultūros neišmanymu, baigiant 
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išdavyste ar negrąžintomis skolomis4. Neformalūs nuteistųjų įsta-
tymai itin glaudžiai susiję su tam tikrais vyriškumo apibrėžimais. 
Subkultūra pateikia aiškias nuorodas, kaip įkalinimo įstaigoje turi 
elgtis tikras vyras, kitaip tariant, tikras ar normalus bachūras. Todėl 
vyriškumas ir jo įgyvendinimas tampa tarsi savaime suprantamu 
kalėjimo subkultūros elementu, dalyvaujančiu derybose dėl galios, 
statuso, autoriteto. Tyrimo duomenys taip pat rezonuoja subkultū-
ros ir jos palaikomos hipervyriškos laikysenos svarbą konstruojant 
vyriškumą.

Tiriant išskirta septyniolika vyriško elgesio kategorijų, kurios 
pristatomos kartu su kategoriją iliustruojančiomis citatomis, nuro-
domas nuteistųjų, palaikiusių vieną ar kitą vyriško elgesio bruožą, 
skaičius:

Vyriškas elgesys 
(kalinių skaičius) Elgesį apibūdinanti citata

Nebūti moteriškų 
manierų, nezyzti, 
neverkšlenti, ne-
būti gėjumi. (29)

Ten yra tų tokių, kaip sakant nevyriškų, nu nesvarbu, 
kas jis ten sėdi, nu vienu žodžiu gali ir užsisportavęs 
būt ir pasidėjęs veidrodį pusę valandos va žiūrinėja 
antakius ten savo, dildę išsitraukia, nagus nusidil-
džiuoja. Tai man, tai čia nevyriškas. Nesvarbu, kad 
jisai tenais užsisportavęs ir paskui pusę valandos jis 
čia verkia <...>. (Nr. 2, Alytaus pataisos namai)

Ginti save, 
nenusileisti. (26)

Nu pastovėt už save, nenusileist, čia reikia nesileist, 
kad ant galvos užliptų, čia jeigu leisies, kad ant 
galvos užliptų gali priverst rūbus skalbt, dar kažką. 
(Nr. 25, Pravieniškių pataisos namai)

4 Aptariant subkultūrą naudojami apibendrinti tyrimo duomenys. Be to, svar-
bu pasakyti, kad čia Lietuvos pataisos namams būdinga subkultūra aptariama 
fragmentiškai, nes skyrius nepretenduoja į išsamią subkultūros analizę. Šiuo 
atveju subkultūra svarbi detalizuojant Lietuvos įkalinimo įstaigų kontekstą ir 
atliepiant subkultūros reikšmę konstruojant laisvės atėmimo bausmę atliekančiųjų 
vyriškumą. Plačiau apie subkultūrą žr. Kudirka 2014; Petkus 2006; Petkevičiūtė 
2010 ir 2015; Piškinaitė-Kazlauskienė 2001.
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Būti tvirtam, 
psichologiškai ir 
dvasiškai stip-
riam, turėti cha-
rakterį. (25)

Turi būt psichologiškai stiprus, sunku net pasakyt, 
nežinau, kaip čia išsireikšt. (Nr. 56, Vilniaus 
pataisos namai)

Uždirbti pinigų, 
išlaikyti šeimą. 
(24)

<...> nežinau, reikia kažkokių pinigų turėti, normaliai 
stovėti, ką viskas, nu kad savo šeimą išlaikyti, 
daugiau nieko nereikia, tai va. (Nr. 33, Pravieniškių 
pataisos namai)

Rūpintis savo 
išvaizda, prisižiū-
rėti, būti tvarkin-
gam. (18)

<...> tvarkings, prisižiūr drabužius, dar kažką, ten 
prausiasi, kitam duod patarimą, kad nusipraustų 
ar dar kažką, nes gal kojinės smird ar dar kažkas, 
niekada neuždės suplyšusių kojinių ar ten kažko, 
jeigu neturės, nueis susiras ar dar kažką, yra tie, 
kur, vadinami, pochuistai: ai, suplyšęs, kelnės 
paplyšusios, vienodai, jis nevyrišks, jisai net negali 
savęs apsižiūrėt <...>. (Nr. 35, Pravieniškių 
pataisos namai)

Nevartoti 
narkotikų. (17)

<...> jo, tipo, čia... nieks neskaito žmogum ir karoče – 
bachūrai nekaifuoja. (Nr. 58, Vilniaus pataisos 
namai)

Būti protingam. 
(13)

Turi turėt smegeninę, kad čia išgyvent, nebūtinai 
tos jėgos turėt, nebūtinai tuos hantelius kilnot 
kiekvieną dieną, turi turėt galvą, jeigu jos neturėsi, 
tai pražūsi čia, viskas. (Nr. 39, Pravieniškių 
pataisos namai)

Būti atsakingam 
už savo žodžius, 
veiksmus. (12)

Būti atsakingu, atsakingu už savo žodžius, veiksmus. 
(Nr. 4, Alytaus pataisos namai)

Turėti savo 
nuomonę, žodį, 
pasakyti žodį. 
(12)

<...> tradiciškai tai aš galvoju, vat kuris vyras turėtų 
savo nuomonę – vo čia yra tvirtai, o nežiūrėtų pagal 
kitų, kaip yra nustatyta prieš kažkiek laiko ar kažkas 
kažką pasakė, tu gimei vyras ir elgtis, kaip tau atrodo 
teisingai, aišku, reikia pasižiūrėt, kad nesielgtum prie 
kitų ten juokingai, teisingai, bet turėk savo nuomonę 
tvirtai ir viskas. (Nr. 43, Vilniaus pataisos namai)
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Neskųsti. (9) Mažiau skųstis, nes čionai labai šitas. Ne nu aišku 
nevyriška, jeigu tu jauti, kad tu esi kaltas, aš jau 
nešneku, kad iš viso skųstis negražu, nors tuo atveju, 
kad jeigu tu esi kaltas, tai prisidirbai ir viskas, tai 
kam tu bėgi skųstis teisingai. (Nr. 45, Vilniaus 
pataisos namai)

Būti drąsiam, 
nebijoti. (9)

Kas iš tų raumenų, jeigu pas tave zuikio širdis yra. 
(Nr. 9, Alytaus pataisos namai)

Kai reikia – 
parodyti fizinę 
jėgą. (9)

<...> gavai į akį – čia vyriškas dalykas, kaip sako, 
nezapadlo gaut į tą akį už ginčą. (Nr. 57, Vilniaus 
pataisos namai)

Būti paprastam ir 
savimi. (8)

Būk paprastas, būk sąžiningas su visais ir tave gerbs 
kaip vyrą, bet jeigu tu čia pradėsi kas tai aš rodytis, 
ne, ne, ne, tuo nieko nepasieksi šičia.  
(Nr. 1, Alytaus pataisos namai)

Būti žmogiškam. 
(7)

<...> vienas žodis aš galiu pasakyt vyriškumas – 
žmogiškumas. (Nr. 30, Pravieniškių pataisos 
namai)

Pasitikėti savimi. 
(6)

<...> turi būt ramus visada, turi pasitikėt savim, visų 
pirmiausia, o kai žmogus pasitiki savo jėgomis, žino 
savo galimybes, tai jis ramus. (Nr. 48, Vilniaus pa-
taisos namai)

Gerbti moterį. (6) Nu tam tikrose situacijose, kaip su savo moterim 
elgiasi. Kad nemuštų, tai čia vyriška manau, galima 
logiškai išspręst. (Nr. 20, Alytaus pataisos namai)

Laikytis 
subkultūros. (5)

<...> nežinau, kaip jums čia atsakyt, nelįsti į jokias 
nesąmones, elgtis maždaug taip, kaip yra liepiama, ar 
sakoma, ar kaip taisyklės leidžia. (Nr. 40, Pravieniš-
kių pataisos namai)

1 lentelė. Vyriško elgesio strategijos. 

Apibūdindami svarbiausius vyriško elgesio bruožus nuteistieji 
dažniausiai pabrėžia, kad moteriškos savybės, verkšlenimas, ho-
moseksualumą signalizuojantys bruožai prieštarauja „tikro“ vyro 
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sampratai, todėl yra ypač nepageidaujami. Nemažiau svarbus ir 
gebėjimas ginti save ir nenusileisti, būti tvirtam, stipriam psicho-
logiškai ir dvasiškai. Kaip sako nuteistieji, ne fizinė, o psichologi-
nė tvirtybė yra kur kas svarbesnė. Siekiant pelnyti kitų nuteistųjų 
pagarbą privaloma turėti savo nuomonę, bausmę atliekančių vyrų 
žodžiais tariant – turėti savo žodį ir tą nuomonę išreikšti, taip pat 
atsakyti už veiksmus ir žodžius. 

Kalbėdami apie nevyriškas savybes, nuteistieji joms priskyrė 
skundimąsi. Tačiau derėtų pabrėžti, kad skundimas apima bendra-
darbiavimą su pareigūnais ir yra viena iš svarbių kalėjimo subkul-
tūros taisyklių. Kai kurie nuteistieji nedaugžodžiaudami įvardija, 
kad tikras vyras turi laikytis subkultūros, jų pačių žodžiais, žinoti 
paniatkes arba būti normaliu bachūru. Dar keletas nuteistųjų įvardy-
tų kategorijų, kurias derėtų priskirti vyrišką kodeksą atitinkančiam 
elgesiui, yra: būti drąsiam, prireikus panaudoti ir pademonstruoti 
fizinę jėgą. Agresija, nuteistųjų požiūriu, kartais neišvengiama, kad 
nebūtų suabejota nuteistojo vyriškumu.

Nesirūpinimas savo išvaizda, higiena, tvarka taip pat laiko-
mas nevyriškomis savybėmis. Beveik trečdalis tyrime dalyvavu-
siųjų pabrėžė, kad tie, kas nesilaiko elementarių tvarkos ir higi-
enos taisyk lių, vyro vardo nenusipelno. Didėjantis vartojančiųjų 
narkotikus skaičius skatina nuteistuosius vis garsiau kalbėti apie 
narkotikų vartojimo pataisos namuose problemas. Vartojančio 
narkotikus nuteistojo įvaizdis nesuderinamas su vyriškam elge-
siui keliamais reikalavimais, nes tada vartojančiaisiais nebegalima 
pasitikėti, jie praranda kontrolę, nebesirūpina savimi, pamina ver-
tybes ir įsitikinimus.

Nuteistieji vyriškam elgesiui priskiria ne tik tas savybes, ku-
rios atspindi hipervyrišką poziciją, bet ir tas, kurios galbūt kartais 
šiek tiek prieštarauja perdėtai vyriškai laikysenai arba ją papildo 
kiek kitokiais bruožais. Kalbėdami apie vyrišką elgesį pataisos 
namuose nuteistieji vyriškoms savybėms priskiria protą, rimtu-
mą, susivaldymą, atsakingumą, pasitikėjimą savimi. Šias savybes 
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nuteistieji papildo paprastumo ir žmogiškumo poreikiu. Pabrėž-
dami paprastumą, gerumą ir žmogiškumą tyrimo dalyviai teigia, 
kad ne tradicinės, lyčių stereotipų persmelktos, o žmogiškosios 
savybės yra labai svarbios.

Nors tiriant, o vėliau ir analizuojant vyrišką elgesį ir bruožus 
daugiausia susitelkta į vyriškumą pataisos namuose, kalbėdami 
apie vyriškumą nuteistieji pabrėžė, kad vyrams privaloma sukurti 
ir išlaikyti šeimą, pasirūpinti šeimos ar savo pačių finansine gero-
ve, rodyti pagarbą moterims. Vyro – šeimos galvos, atsakingo už 
finansinę šeimos padėtį, motyvas ryškus daugelyje nuteistųjų pa-
sakojimų.

Analizuojant vyriškumą pataisos namuose prasminga ne tik 
nustatyti vyriško elgesio taisykles, bet ir apčiuopti bei apibrėžti šių 
taisyklių derinius, susijungiančius į tam tikras vyriškumo formas. 
Tiriant išskirtos trys vyriškumo formos: tradicinis, hipervyriškas ir 
„žmogiškas“. Kiekviena šių formų, sudaryta remiantis nuteistų vyrų 
akcentuotais vyriško elgesio bruožais, pristatoma išsamiau, atsižvel-
giant į vienai ar kitai formai priskirtų nuteistųjų bylų duomenis. 

Daugiau nei pusės tyrime dalyvavusių nuteistųjų (32-iejų) vy-
riškumo percepcija priskirta tradicinio vyriškumo tipui. Šiai vyriš-
kumo formai būdingas vyriškumo tapatinimas su gebėjimu būti 
psichologiškai, dvasiškai stipriam, tvirtam ir protingam. Prireikus 
būtina mokėti apsiginti. Galiausiai vyras turi turėti tam tikrus įsiti-
kinimus, jų laikytis, sugebėti juos išreikšti. Moteriškiems bruožams, 
silpnumo ir homoseksualumo apraiškoms nuteistųjų vaizduojama-
me tradicinio vyro portrete vietos neatsiranda. Pabrėžiamas vyro – 
šeimos maitintojo, gebančio pasirūpinti ir finansiškai aprūpinti savo 
artimuosius, vaidmuo. Nors bausmę atliekantys nuteistieji menkai 
gali prisidėti prie šeimos gerovės ar aprūpinimo, šeimos sukūrimas 
jiems tampa prioritetu. Viena vertus, tradicinio vyriškumo tipui pri-
skirti nuteistieji simpatizuoja vyriškai tvirtybei ir sugebėjimui šią 
tvirtybę parodyti, kita vertus, jie atmeta perdėtai agresyvų elgesį, 
tik išimtiniais atvejais pateisina jėgos ir smurto vartojimą:
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Nu aš nežinau kaip vyras [juokiasi], turi elgtis protingai, nu aš net 
nežinau, atsakingai, protingai ir nedaryk kažkokių tai skubių, valdy-
tis, nesiginčyt su kitais nuteistaisiais, nu nesmurtauti, nes tai yra aš 
manau (nuteistasis Nr. 50, Vilniaus pataisos namai).

Tradiciniam vyriškumo tipui priskirtų nuteistųjų bylų analizė 
atskleidžia, kad daugumos tradicinį vyriškumą pripažįstančių nu-
teistųjų kriminalinė karjera nėra itin spalvinga ir ilga. Šių nuteistųjų 
teistumų skaičius ir laikas, praleistas pataisos namuose, neviršija 
bendro tyrime dalyvavusių teistumų ir įkalinimo trukmės vidurkio5.

Antroji vyriškumo forma – hipervyriška laikysena – būdinga 
trečdaliui (20) tyrime dalyvavusių nuteistųjų. Šią vyriškumo formą 
palaikantys nuteistieji minėto tradicinio vyriškumo bruožus papildo 
keliais kitais vyriškumo elementais, leidžiančiais atskirti hipervy-
rišką formą nuo jau aptartos tradicinės. Šie nuteistieji ypač pabrė-
žia vyro gebėjimus apsiginti ir nenusileisti, kad ir kas nutiktų, kad ir 
kokias priemones reikėtų panaudoti. Fizinės jėgos naudojimas nėra 
smerktinas, kai kuriais atvejais neišvengiamas ar net sveikintinas. 
Vienu iš svarbiausių nevyriškų bruožų laikomas skundimas. Jis ver-
tinamas taip pat neigiamai kaip moteriškumas ar homoseksualumas, 
ypač ieškant pagalbos ar užtarimo tarp įkalinimo įstaigos darbuoto-
jų. Apie tokius nevyriškus ir pagarbos nevertus vyrus kalba Pravie-
niškių pataisos namuose bausmę atliekantis nuteistasis (Nr. 26):

Nu jie dabar kai atvažiuoja, mano tokia nuomone, aš nematau laisvėj 
vyrų, jeigu tokie atvažiuoja čia, tai ten visi kaip sakoma skystimai. 
Aš negalėčiau va susitikęs jam paduot ranką, pasisveikint, nu man 
savigarba neleistų, nu tiesiog jie yra per skysti žinot, nu tik kas, bėga, 
skundžiasi, myžniai.

5 Svarbu paminėti, kad tyrime dalyvavusių laisvės atėmimo bausmę atliekančių 
kalinių teistumų vidurkis – 4, įkalinimo trukmės (ne tik paskutinio bausmės atli-
kimo, bet viso kalint praleisto laiko) vidurkis – ~ 5,6 m. 
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Šio nuteistojo pasakojime atsiskleidžia panieka silpnesnie-
siems, nesugebantiems kilusių probleminių situacijų išspręsti savo 
jėgomis, be niekieno pagalbos ar įsikišimo. Kai kurie šio tipo nu-
teistieji pabrėžia, kad vyriškumas ir nuteistųjų subkultūros laiky-
masis yra neatskiriami dalykai, todėl siekiant tikro vyro statuso ir 
pripažinimo būtina laikytis neformalių nuteistųjų taisyklių, kurių 
pagrindas yra tam tikras vyriškumo kodas. Hipervyriškumą siekia-
mybe laikantys nuteistieji mano, kad vyriška tvirtybė nėra fizinio 
pajėgumo ar raumenų tūrio atitikmuo. Šiuo požiūriu vidinė tvir-
tybė, paremta tvirta nuomone ir jos raiška, galiausiai drąsa, pasiti-
kėjimu savimi ar užsispyrimu, yra kur kas svarbesnė. Tik nebijan-
tis vyras, nuteistųjų manymu, gali užtikrintai, nepaisydamas savo 
fizinio pajėgumo, atsilaikyti prieš kitus ir nepasiduoti. Vyras turi 
gebėti pasirūpinti savimi, todėl tam tikras finansinis potencialas 
taip pat gali būti laikomas privalomu vyriškumo atributu. Tokiu 
atveju simpatizuojama vyro sumanumui ir, nuteistųjų žodžiais ta-
riant, gebėjimui suktis, tad įvairios priemonės, kuriomis finansinis 
stabilumas pasiekiamas, yra pateisinamos. 

Analizuojant tam tikras šiam tipui priskiriamų nuteistųjų sa-
vybes nustatyta, kad daugiau negu pusės šiam tipui priskirtų nu-
teistųjų amžius nesiekia tyrime dalyvavusių asmenų amžiaus vi-
durkio, tad galima daryti prielaidą, kad hipervyriškai laikysenai 
simpatizuoja jaunesni nuteistieji. Be to, daugiau negu pusė jų baus-
mę atlieka už smurtinius nusikaltimus6.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad hipervyriška nuteistųjų 
nuostata sutelkta į perdėto vyriškumo įkūnijimą ir demonstravi-
mą. Tokia laikysena ir nuolatinis jos rodymas neleidžia suabejoti 
nuteistojo vyriškumu ar jį kvestionuoti. Ji funkcionuoja kaip apsau-
ginis skydas ir signalas, garsiai ir aiškiai pranešantis kitiems apie 
vyro tvirtybę, ištvermę, galią.

6 Tyrimo dalyvių amžiaus vidurkis – 31 m. Smurtiniais nusikaltimais laikyti tie, 
kuriuos darant atlikti smurtiniai veiksmai, pavyzdžiui, plėšimai, kūno sužaloji-
mai ir t. t.
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Mažiausiai nuteistųjų svarbiausiu vyriškumo bruožu laiko 
žmogiškumą. Būti vyru, jų nuomone, reiškia būti žmogumi. Todėl 
ši forma, kalbant nuteistųjų žodžiais, pavadinta „žmogiška“. Žmo-
giškumas, nuteistųjų požiūriu, apima lyties nenulemtas savybes. 
Kaip teigia Pravieniškių pataisos namuose bausmę atliekantis nu-
teistasis (Nr. 21), egzistuoja bendri žmogiški bruožai, nepavaldūs 
nė vienai iš lyčių: „Labai įdomus klausimas, nu mano nuomone, 
tiek moterims, tiek vyrams yra vienos savybės, tiesiog būti geru, 
viską daryti iš širdies, nes nėra vyriška daužyti ar dar kažką, aišku 
vyras fiziškai yra stipresnis ar panašiai, būti tiesiog geru žmogum 
galų gale, suprasti kitus, užjausti, nuoširdžiai elgtis visą laiką, būti 
draugiškam, paslaugiam ir panašiai“. Žmogus turi būti geras, nuo-
širdus ir draugiškas, todėl šios žmogiškos savybės kur kas svar-
besnės už tam tikrų lyčių vaidmenų įgyvendinimą. Šiai vyriškumo 
formai priskirti nuteistieji taip pat nepateisina agresijos ir smur-
to vartojimo. Pravieniškių pataisos namuose kalinčio nuteistojo 
(Nr. 28) pasisakymas rodo, kad destruktyvi vyriškumo išraiška by-
loja agresyviai besielgiančių asmenų išsilavinimo stoką:

Nesąmonės tos, nežinau kas leidžia vyrui būti agresyviam, niekas ne-
leidžia vyrui būti agresyviam, kodėl jis gali būti agresyvus kito žmo-
gaus atžvilgiu, tai absurdas, tai neišprusimas, neišmanymas, neišsi-
lavinimas ar ... .

Alytaus pataisos namuose bausmę atliekančio nuteistojo (Nr. 8) 
pasakojimas liudija, kad nuteistųjų perdėtas savęs aukštinimas, pa-
gyrūniškas elgesys ir didžiavimasis kriminaliniais laimėjimais kar-
tais ne tik atrodo juokingas, bet ir, nuteistųjų manymu, nurodo per 
didelę koncentraciją į nusikalstamą karjerą kaip į vienintelį pasau-
lio matymo ir pažinimo šaltinį: 

Jo, jo, jo kas ten aš, stengiasi gražiau apsirengti, nu nors iš tikrųjų 
laisvėje nieko gero visiškai nei jie matę, nei jie matys, nežinau. Bet iš 
savęs labai daug kas, labai kelia save į aukštumas. ... Nu jo jie tokius, 
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vyriškumas tas savęs toksai kaip jie laisvėj gyvena kartais pasakoja 
tokias pievas, kaip jei gali tą ir aną, nu toksai. ... Galbūt apgauti kažką 
tai, galbūt pavogti kažką tai ar pavogė, nu nežinau tas toksai pasigy-
rimas, toksai labai girtis mėgsta ir savęs tas aukštinimas. Normaliam 
žmogui tai juokinga.

Reikia pabrėžti, kad „žmogiškai“ vyriškumo formai priskirti 
nuteistieji labiau orientuoti ne į vyriškumo realizavimą pataisos 
namuose, bet į gyvenimą už jų ribų. Tai akcentuoja ir kitas Alytaus 
pataisos namuose kalintis tyrimo dalyvis (Nr. 10): 

Mano galvelė yra apkrauta laisve, visos mintys, visos laisvėj, laisvė, 
laisvė, laisvė; jau vat užtenk, jau supratau iš tikrųjų.

Nuteistųjų bylų analizė rodo, kad visi „žmogišką“ vyriškumo 
formą pasirinkusieji bausmę atlieka už nesmurtinius nusikaltimus. 
Beveik visų šių nuteistųjų laikas, praleistas įkalinimo įstaigose, ne-
viršija ketverių metų, nors visų tyrime dalyvavusių nuteistųjų ben-
dros kalėjimo trukmės vidurkis yra kur kas didesnis (~5 m.). Taigi 
„žmogišką“ vyriškumo formą palaikančių nuteistųjų kriminalinė 
karjera itin trumpa, todėl galima numanyti, kad šiems nuteistie-
siems gyvenimas įkalinimo įstaigose nėra puikiai pažįstamas. 

Vyriškumo formų analizė patvirtina T. A. Kuperso (2005) ir 
A. Curtis (2014) įžvalgas, kad destruktyvi vyriškumo forma, pa-
sireiškianti per smurtinį, agresyvų, besipriešinantį, homofobišką, 
dominuojantį ir besivaržantį elgesį, nėra vyraujanti. Šią vyrišku-
mo formą galima tapatinti su tyrimo metu išskirta hipervyriška 
laikysena, kurią, kaip rodo tyrimas, palaiko tik trečdalis tyrime 
dalyvavusių nuteistųjų. Daugiau nei pusės tyrimo dalyvių vyriš-
kumas priskirtas tradicinio vyriškumo formai, kurią galima sieti 
su R. Connell (2005) apibrėžtu pritampančiu vyriškumu, nepreten-
duojančiu į patriarchato viršūnę, palaikančiu hegemoninius vyriš-
kumo bruožus, siejamus su heteroseksualumu, tvirtybe, moteriškų 
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bruožų subordinavimu, fiziniu, materialiniu, seksualiniu vyrų po-
tencialu. Kaip tik tokį tradicinio tipo vyriškumą galima laikyti atlie-
kant tyrimą dominavusiu tarp nuteistųjų. „Žmogiško“ vyriškumo 
forma, nors ir ne itin populiari tarp nuteistųjų, leidžia kalbėti apie, 
M. Bandyopadhyay (2006) žodžiais tariant, besivaržantį vyrišku-
mą, kuris tarsi konkuruoja su tradicine ar hipervyriška laikysena. 
„Žmogiškos“ vyriškumo formos analizė patvirtina M. Bandyopa-
dhyay (2006) tyrimo įžvalgas, kad vyriška tvirtybė įkalinimo aplin-
koje nėra vienintelis vyriškumo išteklius. „Žmogišką“ vyriškumo 
formą palaikantys nuteistieji orientuoti vyriškumą įgyvendinti sie-
dami jį su gyvenimu už pataisos namų ribų.

Vyriško fasado valdymo mechanizmai

Goffmanas (1961) pabrėžia, kad į įkalinimo instituciją patekę vyrai 
yra veikiami daugybės įvairių socialinių ir psichologinių išpuolių, 
kurie mažina jų savivertę, o įkalinimo įstaiga atlieka individo savojo 
aš marinimo procesą. Nuteistojo tapatybė patiria dvigubą spaudimą, 
į ją nusitaiko ir įstaigos darbuotojai, ir kiti nuteistieji. Ir vieni, ir kiti 
suinteresuoti suformuoti, jų požiūriu, „tinkamą“ individą. Todėl 
vyrų gebėjimas išlikti įkalinimo įstaigoms būdingoje įžeidimų ir 
žiaurumo atmosferoje priklauso nuo to, kaip jie geba sukurti viešai 
išreikštą tapatybę, kuri leistų pritapti prie nuteistųjų kultūros, 
grįstos tam tikro vyriškumo demonstravimu, bei nuo to, kaip jiems 
pavyksta išlaikyti ir puoselėti privatų, vidinį savęs suvokimą. Vie-
šos tapatybės raiškos analizei padeda aptarta Goffmano (2000) 
dramaturgijos teorija, pagal kurią individas, prisiimdamas tam tik-
rą fasadą ir jį pateikdamas taip, kaip iš jo tikisi kiti situacijos da-
lyviai, gali veikti patį situacijos apibrėžimą. Individo tikslu tampa 
įtikinamas vaidmens, skirto konkrečiai žiūrovų grupei, atlikimas. 
Tyrimas atskleidžia, kad vienas iš svarbiausių nuteistųjų uždavinių 
ir yra nuteistųjų grupei būdingų kasdienio gyvenimo praktikų iš-
mokimas ir elgesio, kurio grupė tikisi, pateikimas:
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Skirtingų nuomonių, skirtingi žmonės, skirtingų charakterių, bet 
reikia taikytis prie daugumos. Ne kad dauguma prie tavęs taikytų-
si, bet kad prie daugumos tu taikytumeisi. Tai vat ir ieškai to tokio, 
mažiau tų konfliktų ir panašiai, vis tiek žiūri kaip kas save veda. Vis 
tiek ne pirmi metai sėdžiu, psichologiją šitą vidinę žinau, kaip tarp 
mūsų jinai veikia. Nu vat ir deriniesi prie visos tos sistemos. Čia gi 
yra sistema. Niekaip nepasakysi, čia sistema (nuteistasis Nr. 40, Pra-
vieniškių pataisos namai).

Nuteistojo pasakojimas rodo, kaip svarbu suprasti ir išmok-
ti tam tikros gyvensenos, kurią nuteistasis vadina sistema, t. y. 
Goffmano (2000) žodžiais tariant, perprasti jau apibrėžtas situaci-
jos definicijas. Išsami situacijos definicija paremta susitarimu dėl 
to, kieno pretenzijos tam tikrais klausimais bus laikinai gerbiamos 
(Goffman 2000, 20). Tyrime dalyvavę nuteistieji pabrėžia, kad si-
tuacijos apibrėžimas ir jos įteisinimas gali kisti, tačiau pretenzijos, 
siūlančios permąstyti esamą situaciją, gali susiklostyti tik tada, kai 
sulaukiama didesnės grupės pritarimo ar palaikymo:

Nu ir viskas daugiausia žmonių jie pritampa, o jeigu jų susibūrė dau-
giau biški, tada jie pradeda kažką savo regzt. Čia dauguma žmonių gal 
10 procentų, kurie turi savo nuomonę, o kiti pritampa. Kažkas bijo, 
čia papuola į kalėjimą, bijo gal porą dalykų, kad priekin kojom neišeitų 
arba neišeitų, turėdami kokius keturis metus, kad po penkiolikos, kad 
neišeitų (nuteistasis Nr. 6, Alytaus pataisos namai).

Taigi tyrime dalyvavę nuteistieji teigia, kad permąstyti apibrėž-
tą situaciją galima subūrus suinteresuotų asmenų grupę, kitu atve-
ju privaloma elgtis taip, kaip reikalauja nusistovėję apibrėžimai. 
Šių apibrėžimų akivaizdoje, Goffmano (2000) manymu, individas 
siekia parodyti save idealiuoju pavidalu ir užmaskuoti nepagei-
daujamus dalykus. Taip jis veikiau išreiškia konkretaus vaidmens 
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savitumus, bet ne savo asmenines savybes. Kaip tik tokį įkalintųjų 
elgesį rodo nuteistojo (Nr. 29), bausmę atliekančio Pravieniškių pa-
taisos namuose, pasakojimas:

Tyrėja: O kaip jums atrodo, dėl ko vyrai čia labiausia kenčia?
Informantas: Dėl to, kad negali išreikšt savo minčių, dėl to, kad 

negali pilnai visavertiškai išreikšt save, dauguma nori eiti į baž-
ny čią pakalbėti su kunigu ar su dvasininku, su kalinių globos 
draugija pakalbėt, bet iš karto įsijungia tokie stereotipai: ką apie 
mane pagalvos, ką apie mane pasakys, nes netgi vienas vaikinukas 
toks buvo, jis dabar drausmės grupėje, jis prašė manęs kryžiuko, aš 
priėjau prie sesės Benediktos ir sakau, va reikia žmogui katalikiško 
kryžiuko, jinai paprašė, bet atveskit man jį. Jis sako: „ne aš į vidų 
neisiu, pats tu žinai, ką apie mane pagalvos“, tas toks, tai aš susi-
tariau, kad susitiksime koridoriuje, aš jį privedžiau, kai jinai atėjo 
ir jau ji pati pradėjo bendraut, ir manau dauguma žmonių negali 
perlipt per save, man atrodo netgi būtų lengviau atlikt bausmę tie-
siog niekur nevaikštant, keiktis toliau, spjaudyt koridoriais, aš tada 
būčiau savas toj terpėj ... .

Iš šio pasakojimo matyti, kad nuteistasis tarsi susikuria tam 
tik rą reprezentacinį fasadą, kuris yra laukiamas ir priimtinas, to-
dėl baiminasi sunaikinti reprezentacinę iliuziją, pasirodyti kitoks 
nei įprasta. Kita vertus, kiti nuteistieji yra suinteresuoti kuo grei-
čiau įvertinti nuteistojo savęs pateikimo kokybę ir išsiaiškinti, ar 
jis turi įgaliojimus atlikti vaidmenį, kurį pateikia. Kalbant Goffma-
no terminais, ieškodami įgaliojimų patvirtinimų individai dažnai 
baksnoja į plyšius simboliniame atlikėjo šarve ir atkreipia dėmesį 
į tas pasirodymo savybes, kuriomis manipuliuoti itin sudėtinga 
(Goffman 2000, 72–73). Vertinant pasirodymo tikrumą kalėjimo 
aplinkoje, „į plyšius baksnojama“ sukuriant sudėtingas, įtampą, o 
kartais ir fizinį skausmą keliančias situacijas.
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Šitas momentas, visi pereina per sunkius momentus ir tai yra kodėl? 
Todėl, kad nėra laiko ilgai stebėti žmogaus. Nu, nėra ... . Tu turi 
spręsti, ką su juo daryti. Jis pakliūna į tam tikrą karantiną, reiškia, 
atėjęs čia jis pakliūna į tam tikrą karantiną, kur jis yra stebimas iš visų 
pusių ir žiūrima, kas yra, kaip yra. Žiūrima jo galvosena, žiūrima ir 
taip – kažkas tai užkabina pečiu, pažiūrima, kaip yra tas. Nu, nu, 
toks yra gyvenimas ir pakankamai per trumpą laiką, kadangi labai 
uždara bendruomenė ir labai mažoj teritorijoj, žmogus atsiskleidžia. 
Tada ir yra priimamas sprendimas, ką su juo daryt toliau (nuteistasis 
Nr. 29, Pravieniškių pataisos namai).

Taigi išbandymai reikalingi, kad nuteistasis nusimestų fasadi-
nį rūbą arba šis rūbas būtų nuodugniai apžiūrėtas. Individai vai-
dinime nepageidaujamus atributus maskuoja įvairiais ekspresijos 
būdais (Goffman 2000). Pasirodyme ar sąveikaujant su kitais nu-
teistaisiais atitinkamam fasadui pristatyti ekspresinės išraiškos yra 
būtinos. Šiomis išraiškomis gali būti laikomas demonstravimas, kad 
nuteistasis nebijo, geba apsiginti ir prireikus panaudoti agresiją:

Jeigu tu parodysi baimę, kad tu bijai, tai viskas, vsio, užlips ant galvos, 
tu turi būt kiauras. Tau sakys – va, šiandien tu sulūši. Tiesiai į akis at-
sakyti – gerai, bet grįšiu, tu sulūši. Tu turi būt be emocijų, tipo, kad čia 
kasdienybė, vsio (nuteistasis Nr. 35, Pravieniškių pataisos namai).

Kaip jau minėta, vyriškumas atlieka svarbų vaidmenį derybo-
se dėl statuso ir galios, todėl vyriškojo fasado reprezentavimas yra 
esminis indikatorius, leidžiantis nuspręsti, kokią vietą nuteistasis 
gali užimti bendruomenėje. Kalėjimo subkultūroje pateikiamos aiš-
kios nuorodos, kaip įkalinimo įstaigoje turi elgtis tikras vyras, ki-
taip tariant, bachūras, o tiems, kurie neatitinka numatytų vyriškumo 
standartų, priskiriamas moteriškasis vaidmuo, lydimas moteriškais 
laikomų darbų, vaidmens ir tarnystės kitiems nuteistiesiems:
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Tai čia svarbu ir parodyt tos agresijos daugiau negu, tarkim, laisvėj. Tai 
taip – jeigu mato, kad tu lėtas, kad tu nieko nekalbi, kad tu, žodžiu, pas-
tumdėlis esi, tai tu toks ir būsi – nisi, padai, idi, nimišai [nešk, paduok, 
eik, nesimaišyk]. Tą taisyklę pritaikys ir tu paprasčiausiai dirbsi, viskas 
čia labai paprasta, tai jeigu tu negali būt vyru, tai tu būsi kokia namų 
šeimininke, daleiskim (nuteistasis Nr. 9, Alytus pataisos namai).

Vyriškas fasadas kruopščiai įvertinamas vyriškų išbandymų 
metu pradedant nuo fizinių vyriškumo išraiškų: „Nu, koks tu vy-
ras, jeigu atrodai kaip mergaitė – duosi su viena ranka ir nugrius“ 
(nuteistasis Nr. 55, Vilniaus pataisos namai). Tačiau reikšmingas 
vyriškumo testavimo objektas – ne tik fiziniai fasado bruožai, bet ir 
vidinė tvirtybė. Tai pabrėžia Pravieniškių pataisos namuose kalin-
tis nuteistasis (Nr. 29): 

Stiprus viduj yra sena gera yra, vyras turi turėt kiaušinius ir viskas, 
nu, jeigu jis juos turi, viskas gerai, jeigu jis jų neturi, nu, tai reiš-
kia – reiškia, jis neišgyvens. Mano akimis žiūrint, čia yra ekstremalios 
sąlygos – žmonės parodo savo savybes daug ryškiau, aiškiau ir pa-
prasčiau ir šitoj vietoj pakliūna žmogus į nelabai draugišką atmosferą, 
kaip jinai bebūtų, ir jis tada atsiskleidžia. Vieni atsiskleidžia į vieną 
pusę, kiti atsiskleidžia į kitą pusę, bet čia esmę, nežinau, savybes, vat, 
ta prasme, žmogus turi turėti ir viduje kažkokį strypą. Jeigu jis turi tą 
strypą, tada viskas bus gerai, jeigu jis jo neturi, jis ištiš, nu, ir kisie-
lius yra kisielius, vat ir viskas. 

Taigi vyriškumo išbandymai – dažnas kovos dėl vietos ir galios 
būdas, susijęs su fizinio smurto vartojimu. Vyriškumo išbandymų 
intensyvumas priklauso nuo laiko, praleisto įkalinimo įstaigoje. 
Bausmę atliekant pirmąkart ir jos pradžioje tokių išbandymų su-
laukiama dažniausiai: 

Buvo tokių daug, buvo ir man tokių, buvau ir į ligoninę išvežtas, aš 
vienas – jie keturiese, žinot, atsilaikyt labai yra sunku, bet svarbiausia 
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yra nepasiduot, tai yra pagrindas, jeigu tu pirmą sroką [bausmę] at-
silaikysi, pirmus pusę metų atsilaikysi, paskui jau prie tavęs nieks ne-
lenda, nes žino, kad duos tau, tu duosi du kartus atgal, gal ir tris, o gali 
būt taip, kad žmogui baigsis kantrybė, užtrumpins – gali atsidurt pas 
chirurgą ant stalo. Dar gerai, kad jis tave spės išgelbėt. O tokių atvejų 
daug, oi, daug būdavo (nuteistasis Nr. 1, Alytaus pataisos namai).

Jewkes (2002), Faccio ir Costa (2013) teigia, kad įkalinimo įstai-
ga dėl savo erdvės apribojimų ir nuolatinio neišvengiamo kontakto 
su kitais kaliniais neleidžia nuteistiesiems nusimesti viešumui skir-
to fasado. Individualumo stoką mini ir tyrime dalyvavę nuteistieji: 
„Čia visada visi viską mato, viską girdi, nėra tokio individualumo 
tokio“ (nuteistasis Nr. 14, Alytaus pataisos namai). Taigi nuteistie-
ji pripažįsta, kad patekus į įkalinimo įstaigą identitetas jiems tarsi 
nebepriklauso, jis tampa viešas, atviras kitų teismui. Kalėjimas, ka-
linių požiūriu, yra vieta, kurioje kiekvienas žingsnis stebimas ir turi 
didelės reikšmės susidarant nuomonę apie kitus. 

Nuteistieji pabrėžia, kad bendravimas akis į akį ir bendravimas 
grupėje, komandoje gali skirtis, nes dauguma grupėje perima vy-
raujantį diskursą ir jam pritaria. Kalinių žodžiais tariant, būdami 
grupėje jie dėvi kaukes: 

Informantas: Nu, kaukė, jo – kaukė. Oi, čia daug su tom kaukėm 
vaikšto. Daug čia kaukių užsidėjusių, vajej vajej. 

Tyrėja: Tiesiog nori pritapti?
Informantas: Pritapt, kad galbūt, kad neliestų tavęs gal, kažką kad 

nepaskalytų, čia reik kiekvienam savo tokią susikurt, savo tokią... 
langus atsidaryt savo ir viskas (nuteistasis Nr. 10, Alytaus pa-
taisos namai).

De Viggiani (2012) ir Jewkes (2002) remdamiesi Goffmano dra-
maturgijos teorija teigia, kad nuteistieji taikydami fasado valdy-
mo mechanizmus įgyja vyrišką tapatybę, kad užmaskuotų savo 
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silpnybes, baimę, neatrodytų pažeidžiami ir galiausiai būtų pripa-
žinti kitų nuteistųjų bei atitiktų neformaliai nustatytus gyvenimo 
įkalinimo sąlygomis reikalavimus. Tyrimo duomenų ir Goffmano 
dramaturgijos teorijos bei savęs pateikimo sąsajos leidžia į nuteis-
tųjų vyriškumą pažvelgti kiek kitokiu rakursu, jį prilyginti tam 
tikrai reprezentavimo išraiškai. Tyrime dalyvavusių nuteistųjų 
pasakojimuose išryškėja, kad tam tikro vyriško vaidmens repre-
zentavimas tampa vienu svarbiausių uždavinių nuteistiesiems net 
ir tada, kai tokia vyriška laikysena neatitinka asmeninės tapatybės. 
Nuteistiesiems būtina įgyvendinti vyriškus vaidmenis taip, kaip iš 
jų reikalauja auditorija ir nuteistųjų įteisinti situacijos apibrėžimai. 
Įtikinamas ir nuoseklus fasado pateikimas leidžia patekti į nuteis-
tųjų pasaulį, taigi laiduoja įsiliejimą į grupę. Vyriškas fasadas pa-
deda nuteistiesiems apsaugoti vidinį pasaulį nuo kitų veriančio, 
vertinančio, teisiančio žvilgsnio. Galiausiai nuteistiesiems, jų pa-
čių požiūriu, trūksta individualios erdvės, Goffmano žodžiais ta-
riant, užkulisių, kuriuose jie galėtų nusimesti sceninius drabužius 
ir puoselėti savo vidinę tapatybę.

Apibendrinimas

Klasikiniuose kalėjimų tyrimuose Greshamas Sykesas (1958) ir Er-
vingas Goffmanas (1961) teigia, kad įkalinimo įstaigos įgyvendi-
nami suvaržymai, apribojimai, draudimai, kuriuos Sykesas (1958) 
vadina įkalinimo skausmais (angl. pains of imprisonment), nulemia 
kalėjimo socialinę organizaciją ir bausmę atliekančio asmens vi-
dinę tapatybę. Vyrų kalėjimas, kaip išskirtinai vyriška aplinka, 
iškelia vyriškosios tapatybės formavimo klausimus. Vyriškumą 
įkalinimo įstaigose tiriantys mokslininkai (Bosworth, Carrabine 
2001; Crewe 2009; Evans, Wallace 2008; Hsu Hua-Fu 2005; Jewkes 
2002 ir 2005, Kupers 2005; Sabo et al. 2001) vyriškumo įgyvendi-
nimą ir reprezentavimą laiko neatskiriama neformalių nuteistųjų 
santykių, kasdienių praktikų ir hierarchinės sistemos dalimi. Šie 
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tyrėjai pabrėžia vyriškumo analizės svarbą ir teigia, kad vyrišku-
mas įkalinimo sąlygomis tampa itin reikšmingu galios, statuso, 
prisitaikymo ir išgyvenimo rūsčioje įkalinimo kasdienybėje iš-
tekliu. Įkalinimo sąlygomis laisvės atėmimo bausmę atliekantys 
vyrai netenka įprastų vyriškumo įveiksminimo šaltinių ir būdų, 
tokių kaip šeiminiai, seksualiniai, darbo santykiai, praranda ga-
limybę patys įgyti finansinių išteklių, todėl į kalėjimą patekę nu-
teistieji priversti perkonstruoti savo vyriškumą (Bandyopadhyay 
2006). Neretai prieinamiausiu vyriškumo ištekliu kalėjimo aplin-
koje tampa „kieto vyruko“, kitaip tariant, hipervyriška ar perdėto 
vyriškumo, laikysena. Todėl ir analizuojamo tyrimo atveju siekta 
nustatyti hipervyriškos laikysenos svarbą Lietuvos pataisos na-
muose, iškelti šios laikysenos vyravimo klausimą. Taigi atliktas 
tyrimas patvirtina Kuperso (2005) ir Curtis (2014) įžvalgas, pabrė-
žiančias, kad perdėto vyriškumo forma, pasireiškianti per smur-
tinį, agresyvų, destruktyvų elgesį, nėra dominuojanti. Hipervy-
rišką laikyseną palaikė trečdalis tyrime dalyvavusių nuteistųjų. 
Šios laikysenos pagrindiniai komponentai yra dominavimo siekis, 
gebėjimas apsiginti fizine agresija, aukšto statuso ir garbės išsau-
gojimo poreikis. 

 Vyraujančia vyriškumo forma tyrime dalyvavusiuose pataisos 
namuose galima laikyti tradiciniu pavadintą vyriškumą, kuris re-
zonuoja Connell apibrėžtą pritampantį, į patriarchato viršūnę nesi-
veržiantį hegemoninį vyriškumą. Šios vyriškumo formos populia-
rumą pagrindžia ne tik daugumos tyrime dalyvavusių nuteistųjų 
palaikymas, bet ir bendra vyriško elgesio taisyklių analizė, rodan-
ti, kad svarbiausiomis vyriško elgesio savybėmis nuteistieji laiko 
moteriškų bruožų smerkimą, vyrišką tvirtybę, protą, vyro – šeimos 
maitintojo – vaidmenį. Vadinasi, tradicinės ir hipervyriškos formų 
skirtis gali būti brėžiama per agresijos ir siekio dominuoti nuteis-
tųjų hierarchinėje sistemoje kriterijus. Tradicinio vyriškumo forma 
devalvuoja agresijos pataisos namuose naudą ir nėra suinteresuota 
kopti hierarchinės struktūros laiptais. 
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Pritapimo prie grupės ar situacijos ir tinkamo savęs repre-
zentavimo kitų nuteistųjų auditorijai motyvas nuteistųjų pasako-
jimuose itin ryškus. Todėl pasitelkti Goffmano (2000) dramatur-
ginės teorijos konceptai vyriškumo analizę papildo ir praturtina. 
Tyrime dalyvavę nuteistieji pabrėžia, kad įkalinimo sąlygomis 
būtina taikytis prie tam tikrų jau apibrėžtų situacijos definicijų, pa-
čių nuteistųjų žodžiais tariant, taikytis prie sistemos, o prisitaikyti 
įmanoma prisiimant tam tikrą vaidmenį, „gofmaniškai“ kalbant, 
fasadą. Tyrimo rezultatai rodo, kad nuteistųjų reprezentuojamas 
fasadas atlieka keletą esminių funkcijų: tinkamai reprezentuotas 
garantuoja palankią kitų nuteistųjų reakciją, kuri laiduoja priėmi-
mą į nuteistųjų socialinę struktūrą, drauge veikia kaip apsauginis 
skydas, saugantis nuteistojo vidinį pasaulį nuo kitų veriančio, ver-
tinančio, teisiančio žvilgsnio. Taigi Goffmano dramaturgijos teori-
jos ir tyrimų rezultatų sąsajos inspiruoja kalbėti apie vyriškumą 
ne kaip apie statišką, nekintančią ir vidinę būseną, o kaip apie tam 
tikrą strategiškai palankią, manipuliatyvią laikyseną, fasadinę re-
prezentaciją, kuri nebūtinai yra nuteistojo vidinės vyriškosios ta-
patybės veidrodis. 

Galiausiai paskutinė – „žmogiško“ – vyriškumo forma, nusta-
tyta per tyrimą, leidžia kvestionuoti hipervyriškos ar hegemoni-
nės (tradicinės) vyriškumo formų universalumą. Bandyopadhyay 
(2006) teigia, kad alternatyvios ar opozicinės dominuojančiam 
vyriškumui formos įkalinimo įstaigose turi būti laikomos konku-
ruojančiomis, besivaržančiomis. „Žmogiškos“ vyriškumo formos 
analizė patvirtina Bandyopadhyay (2006) tyrimo įžvalgas, pabrė-
žiančias, kad vyriška tvirtybė nėra vienintelis nuteistiems vyrams 
prieinamas galios išteklius. Apie tai kalba ir Messerschmidtas 
(2012). Jis teigia, kad priimtinos ir paplitusios vyriškumo formos 
gali būti ir lygybę, egalitarinius lyčių santykius nustatantis vyriš-
kumas. „Žmogišką“ formą palaikantys nuteistieji siekia įgyvendin-
ti vyriškumą neapsiribodami pataisos namų sienomis, todėl jie ne-
perima pataisos namams būdingos perdėto vyriškumo laikysenos. 



Šių vyrų susitelkimas į gyvenimą už pataisos namų ir grįžimą į 
visuomenę suteikia jiems ne tik vilties, bet ir tam tikros galios, nes 
vyriškumas siejamas ne su hipervyriškumo įgyvendinimu, o su sa-
vęs realizavimu atlikus bausmę. 

II. Vyrai institucinės paramos grandinėse
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Įvadas

Šiame skyriuje analizuojamos Alytaus pataisos namuose įkalintų 
vyrų gero gyvenimo fantazijos. Siekiama atsakyti į klausimus, ką 
vyrams, paliestiems socialinės atskirties, reiškia gyventi gerą gy-
venimą ir kokios sąlygos bei aplinkybės jam būtinos. Kokias gero 
gyvenimo fantazijas pasakoja vyrai, įkalinimo įstaigoje kasdien 
išgyvenantys vyriškumo įtvirtinimo ir patvirtinimo dilemas? Su 
kokiomis emocijomis šios fantazijos siejamos ir kaip jos apibūdina 
vyrus?

Gero gyvenimo klausimus socialinių ir humanitarinių mokslų 
atstovai diskutuoja jau ne vieną dešimtmetį. Kai kurie tyrėjai gerą 
gyvenimą tapatina su ekonomine gerove, klestėjimu ir saugumu. 
Kiti mano, kad gerą gyvenimą užtikrina politinių sistemų ir socia-
linių institucijų stabilumas, tvarūs ir ilgalaikiai asmeniniai žmonių 
santykiai, asmens saugumas darbo rinkoje ir su visais šiais dalykais 
susijusi emocinė gerovė. Dažnai gero gyvenimo problema anali-
zuojama gyvenimo kokybės kontekste. Čia atotrūkis tarp gyveni-
mo, koks jis yra, ir įsivaizdavimo, koks jis turėtų būti, ir išreiškia 
subjektyvų gyvenimo kokybės supratimą (Veenhoven 2006; taip 
pat žr. Bowling, Windsor 2001 ir Phillips 2006).

Šiame skyriuje pateikti sociologinio tyrimo Alytaus pataisos 
namuose rezultatai leidžia ne tik naujai pažvelgti į gero gyvenimo 
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problemą, bet ir susieti ją su vyriškumo ir vyriškosios tapatybės 
klausimais. Siekiama atsakyti į klausimą, kokiu mastu šių vyrų ly-
ties savivoka lemia tai, kad nemažai jų yra prisirišę prie konvenci-
nių gero gyvenimo fantazijų, kurioms prieštarauja ne tik jų gyve-
nimo patirtis, bet ir ekonominės, socialinės bei politinės Lietuvos 
sąlygos. Skyriuje gilinamasi į vyrų fantazijų apie gerą gyvenimą 
turinį, tačiau nesiekiama teorizuoti jų gebėjimo fantazuoti ir anali-
zuoti to, kaip veikia kiekviena fantazija. Čia laikomasi nuomonės, 
kad nors yra itin asmeniniai potyriai, fantazijos neatsiranda atsitik-
tinai. Pasak antropologo Dono Kulicko, ,,tai, apie ką žmonės fan-
tazuoja, yra susiję su jų padėtimi ir galia realiame pasaulyje. Dėl 
šios priežasties fantazijos yra linkusios grupuotis pagal socialiai 
nuspėjamus būdus“ (Kulick 2005, 83). Be to, dėl labai menko Lie-
tuvos įkalinimo įstaigose atliktų kokybinių tyrimų skaičiaus (Piški-
naitė-Kazlauskienė 2001; Petkevičiūtė 2010) skyriuje daug dėmesio 
skiriama tyrimo aplinkos – pataisos namų – apibūdinimui ir tyrimo 
metodologiniams aspektams. 

Būtina pabrėžti, kad socialinės atskirties paliestų vyrų gero gy-
venimo sampratos ir įsivaizdavimai netyrinėti. Gerą gyvenimą dau-
giausia yra konceptualizavę sociologai ir socialinio darbo atstovai, 
sieję jį su gyvenimo kokybės, gyvenimo standarto, gerovės sąvoko-
mis (Norkus 2004; Krutulienė 2012). Šiame skyriuje geras gyveni-
mas aptariamas lyčių studijų ir feministinės filosofijos kontekste.

Pirmoje skyriaus dalyje, remiantis lyčių studijų ir feminizmo 
autorių darbais, aptariama gero gyvenimo sąvoka, emocijos, sie-
jamos su geru gyvenimu, ir gero gyvenimo objektai. Antroje gili-
namasi į vyriškumo, nusikalstamumo ir gero gyvenimo santykį. 
Trečioje dalyje pateikiama išsami tyrimo aplinkos ir tyrimo meto-
dologijos analizė. Paskutinėje skyriaus dalyje aptariamas įkalintų 
vyrų fantazijų apie gerą gyvenimą turinys ir reflektuojamos šį turi-
nį lemiančios priežastys.
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Geras gyvenimas ir jo objektai

Gero gyvenimo klausimas yra tapęs viena iš svarbiausių proble-
mų ir šiuolaikinėje feministinėje teorijoje, ir lyčių studijose apskri-
tai. Teigdama, kad tai pagrindinė feministinės filosofijos problema, 
knygoje ,,Dekonstruojant lytį“ (2004a) Judith Butler klausia: kodėl 
apibrėžiant gerą gyvenimą moterų gyvenimai nepateko į jo kon-
ceptualizavimą ir koks galėtų būti geras gyvenimas moterų požiū-
riu? Ši teoretikė mano, kad svarstant apie gerą gyvenimą išeities 
taškas turėtų būti išgyvenimo (angl. survival) klausimas. Išgyveni-
mo problema savo ruožtu susijusi su klausimu, kieno gyvenimas 
apskritai laikomas gyvenimu ir kas turi prerogatyvą gyventi. „Kas 
ir kaip nusprendžia, kur gyvenimas prasideda ir kur jis baigiasi?“ – 
klausia Butler (Butler 2004a, 205). Kitoje savo knygoje ,,Nesaugus 
gyvenimas“ (2004) ši amerikiečių filosofė teigia, kad šiuolaikinėse 
visuomenėse susiduriame su platesniais galimo gyventi gyvenimo 
ir gedėtinos mirties klausimais, kuriuos lemia normatyvinės mąsty-
mo apie žmogų ir gyvenimą schemos (Butler, 2004, 146). Tik suvok-
dami šias normatyvines schemas galime žinoti, kieno gyvenimai 
laikomi vertingais ir kieno mirtys gedimos ir apraudamos. Priešin-
damasi politinei dešiniajai krypčiai, monopolizavusiai gyvenimo 
diskursą, Butler pateikia ,,galimo gyventi gyvenimo“ sąvoką kaip 
tapsmo formą, sujungiančią subjekto gebėjimą keistis su socialinės 
tvarkos transformacija (Rosenberg 2007). 

Panašius klausimus kelia ir kitos lyčių bei kultūrinių studi-
jų atstovės. Amerikietė Lauren Berlant kalba apie ,,gero gyvenimo 
infrastruktūras“ (Berlant 2011a, 241) ir aptaria jas socialinių normų, 
kapitalizmo ir demokratijos sąvokų kontekste. Jos nuomone, bet ko-
kia įtampa tarp kapitalizmo ir demokratijos atrodo išsprendžiama 
tol, kol turime šiokią tokią teisę balsuoti, šiek tiek privatumo, šio-
kią tokią privilegiją vartoti ir kol visa tai sustiprina mūsų tikėjimą, 
kad gero gyvenimo fantazija prieinama visiems (Berlant 2011, 194). 
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Tačiau ir ji, ir Judith Butler mano, kad šis tikėjimas – tik dar viena 
nuolat save paneigianti iliuzija. 

Laikydama gerą gyvenimą ,,moraliniu intymiu ekonominiu 
dalyku“ ir tarsi stebėdamasi Berlant klausia, kodėl žmonės be 
galo prisirišę prie konvencinių gero gyvenimo fantazijų, grįstų 
tvariu ir ilgalaikiu asmenų porų, šeimų, politinių sistemų, insti-
tucijų, rinkų ir darbo santykių savitarpiškumu, ,,nors tikrai gausu 
įrodymų, liudijančių visų šių dalykų nestabilumą, trapumą ir di-
džiules išlaidas, kurių reikia jiems palaikyti“ (Helms, Vishmidt, 
Berlant 2010, 5).

Svarbu pabrėžti, kad, šios mokslininkės nuomone, gyventi gy-
venimą, ar jis būtų geras, ar blogas, šiuolaikiniame pasaulyje daž-
niausiai reiškia tik nudėvėti save. Ir politikai, ir ekonomistai jau 
ne vieną dešimtmetį prašo žmonių pakentėti, gyventi taupiau ir 
skurdžiau viliantis šviesesnės ir sotesnės ateities. Tačiau kantrybė, 
kurią skatina viltingos ateities vaizdiniai, negali nugalėti dabarties 
gyvenimo žiaurumo. Laukiant to, kas bus vėliau, ir tikintis gero 
gyvenimo gyvenant blogą, nepasidaro lengviau pakelti skurdą ir 
skausmą. Pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms primetamos 
,,kantrybės technologijos“ (Berlant 2011, 28). Tai gana efektyvus 
būdas užkrauti joms dar didesnę rizikos, nestabilumo, socialinės 
atskirties naštą.

Kartu su šia tyrinėtoja galima tik klausti, kodėl, apsiginklavę 
gero gyvenimo nostalgija, mes neatmetame blogo gyvenimo, kurį 
primeta galią turintys asmenys. Arba, kitais žodžiais, kodėl blogas 
gyvenimas daugumai atrodo kaip geras, bet dar neįgyvendintas gy-
venimas (Berlant 2004, 450)? Atsakyti galima skirtingai. Pirma, gero 
gyvenimo normatyvumas pernelyg stiprus, kad žmonės sugebėtų 
atmesti jo įtaką. Antra, gero gyvenimo fantazija, propaguojama 
skirtinguose socialiniuose diskursuose, tampa savotiška išgyveni-
mo strategija žmonėms, nustekentiems neoliberalios ekonomikos. 
Trečia, kompetencija gerai gyventi yra ir socialinio respektabilumo 
bei sėkmės ženklas. 
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Didžiojoje Britanijoje dirbanti mokslininkė Sara Ahmed gero 
gyvenimo problemą tyrinėja gilindamasi į skirtingas emocijas, 
ypač laimės emociją (Ahmed 2004, 130–131). Jos manymu, laimė 
nukreipia mus į tam tikrus objektus, kurie funkcionuoja viešumoje 
kaip socialinės prekės ir atrodo kaip laimės sudedamosios dalys. 
Siekiame jų tikėdamiesi, kad jie teigiamai paveiks mūsų gyvenimą 
(Ahmed 2008, 11). Tačiau net ir tada, kai šie objektai nepateisina 
lūkesčių, mus veikia tikėjimas (Ahmed 2007/2008, 122). Susidūrę su 
šiais objektais ne tik jaučiame malonumą, bet ir patiriame savotišką 
vienybę su kitais, kuriuos jie taip pat vilioja. Tačiau tada, kai nusto-
jame jausti malonumą būdami šalia objektų, laikomų vertingomis 
ir tinkamomis socialinėmis prekėmis, mus apima susvetimėjimo ir 
izoliacijos jausmai (Ahmed 2008, 11). Emocinė bendruomenė, kurią 
jungia šių laimės objektų išgyvenimas, išyra. 

Kokie gali būti objektai, žadantys gerą gyvenimą? Kaip minėta, 
daug kas gero gyvenimo objektais laiko materialinę gerovę, stabi-
lų darbą, tradicinę šeimą ir patikimą socialinės apsaugos sistemą, 
kurią privalo garantuoti valstybė. Gero gyvenimo objektas, pasak 
Saros Ahmed, gali būti ir tauta. Pasak jos, tauta teikia mums vil-
ties tol, kol užtikrina laimės, kaip esminio mūsų gyvenimo tikslo, 
siekinį. Ahmed teigia, kad laimė, kurią žada tauta, palaiko mūsų 
investicijas į ją netgi kai iš šio pažado negauname jokių dividen-
dų (Ahmed 2004, 196–197). Ahmed pabrėžia, kad šis laimės, kaip 
atlygio už buvimą geru piliečiu, pažadas nuolat atidėliojamas, ir 
nesvarbu, ar kalbame apie išsivysčiusio, ar besivystančio pasaulio 
šalis. Tai leidžia daryti išvadą, kad ir laimė, ir geras gyvenimas yra 
nepatikimi ir netgi netikri.

Taigi geras gyvenimas sietinas su tam tikrais objektais, kurie 
paverčia mus laimingais. Vadinasi, daugeliu atvejų svarbiau ne 
objektai ir ne geras gyvenimas, bet tai, kokių emocinių padarinių šie 
objektai mums turi. Kita vertus, kaip matyti iš pateiktos diskusijos, 
laimės objektai, žadantys gerą gyvenimą, dažnai trukdo gerai gy-
venti, nes reprezentuoja patį gyvenimą, todėl be jų žmonės jaučiasi 
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taip, tarsi neturėtų gyvenimo (Berlant, Prosser 2011, 182). Pavyz-
džiui, jei asmuo neturi partnerio, šeimos, nėra socialiai mobilus ir 
nesitapatina su tauta ar nacionaline kultūra, galima sakyti, kad jis ar 
ji negyvena arba ,,neturi gyvenimo“. Dažnai visais šiais atvejais kiti 
mano šį asmenį neturint gyvenimo.

Gero gyvenimo, galimo gyventi gyvenimo, laimės klausimai, 
kuriuos kelia minėtos mokslininkės, itin svarbūs pokyčių palies-
toms šalims, tokioms kaip Lietuva, kurioje kone kiekvienas svajo-
ja apie gero gyvenimo pažadus ir fantazuoja apie jų išsipildymą. 
Daug kam atrodo, kad tik asmeninė apatija, beviltiškumas, nepa-
sitenkinimas ir atsiribojimas gali sutrukdyti šiam gero gyvenimo 
pažadui. Tačiau ar fantazuodami apie tai, kad ryt bus geriau ir kad 
blogas gyvenimas pavirs geru, mes nesipainiojame, ką reiškia turėti 
gyvenimą apskritai? Ar tai reiškia mylėti ir būti mylimam? Ar tai 
reiškia būti sveikam? O gal gerą gyvenimą apibūdina nepriklau-
somybės jausmas? Gal mėginant susitvarkyti su kasdieniais rūpes-
čiais pasiekta trumpalaikio pasitenkinimo ir malonumo būsena 
taip pat rodo, kad gyvename būtent tokį gyvenimą? Galbūt geras 
gyvenimas tėra nepastovi jutiminė erdvė, kurioje asmenys laviruo-
ja tarp malonumo ir sąstingio, nusivylimo ir vilties, desperacijos ir 
pasipriešinimo? Gal turėti gyvenimą iš tikrųjų reiškia rezignuoti ir 
atsiduoti normatyvinei gero gyvenimo fantazijai, kurią palaiko tik 
nuolatinis nesaugumo, netikrumo ir neaiškumo jausmas? 

Šie klausimai esminiai ir kalbant apie socialinės atskirties rizi-
kos paliestas grupes, kurių gyvenimai atsiduria už tinkamo gyveni-
mo arba galimo gyventi gyvenimo ribų. Jie tapo ir sudėtine tyrimo, 
atlikto Alytaus pataisos namuose, dalimi.

Vyriškumas ir kriminalinis elgesys

Tyrinėjant vyrų nusikalstamumą, nusikalstamumo kaip vyriškos 
srities įprasta nekvestionuoti (Campbell 2002). Tai patvirtina ir sta-
tistikos duomenys. Įkalinti vyrai sudaro didžiausią kalinčių asme-
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nų grupę: 2014 m. Lietuvoje už nusikalstamas veikas buvo įkalinti 
7 427 vyrai ir tik 341 moteris (Nusikalstamumas 2015). Garsus vyrų 
nusikalstamumo tyrinėtojas Jamesas W. Messerschmidtas teigia, 
kad daugiausia nusikalsta vyrai ir berniukai. Suėmimų, įkalinimų ir 
viktimizacijos duomenys rodo, kad vyrai ir berniukai padaro gero-
kai daugiau nei moterys ir mergaitės konvencinių nusikaltimų (pvz., 
apiplėšimų ir vagysčių). Kita vertus, vyrai dominuoja organizuotų 
ir politinių nusikaltimų statistikoje. Šio mokslininko manymu, lytis 
yra lemiamas dalyvavimo nusikalstamoje veikloje veiksnys (Mes-
serschmidt 2004, 197). Todėl kriminologai ir vyrų studijų atstovai 
teigia, kad siekiant suvokti nusikaltimą ir smurtą, svarbu tirti vyriš-
kumą (Messerschmidt 1993 ir 2000; Kimmel, Messner 2001). 

Aiškinantis, kodėl vyrai nusikalsta dažniau, paprastai naudoja-
ma keletas teorinių perspektyvų. Biologiniai nusikalstamumo aiš-
kinimai grindžiami fiziologiniais moterų ir vyrų skirtumais (pvz., 
hormonų įtaka nusikalstamumui) (Campbell 2002). Tačiau biolo-
giškai sunku paaiškinti, kodėl nusikalsta tik kai kurie vyrai ir kodėl 
nusikalstama skirtingai. Panašių trūkumų turi lyčių vaidmenų te-
orija (angl. sex roles theory). Ši teorija teigia, kad vykstant socializa-
cijai berniukai priima vyriškus vaidmenis, kuriuos apibrėžia tokios 
asmeninės vyro savybės kaip agresyvumas, „kietumas“, drąsa, o 
tai gali lemti jų polinkį nusikalsti. Kitais žodžiais, nusikaltimas lai-
komas simboliškai vyrišku, o vyriškumas – motyvu nusikalsti (Do-
bash et al. 1995). Tačiau pagal šią teoriją apibrėžiant baigtinį lyties 
vaidmenų ir lūkesčių sąrašą, sudaromą remiantis biologine lytimi, 
lytis supaprastinama iki tam tikros socialinių praktikų visumos ir 
ištrinamas jos, kaip situacinio elgesio, valdomo socialinių normų, 
išsilavinimo, konteksto ir kitų veiksnių, pobūdis. 

Tyrinėjant vyrų nusikalstamumą šiuo metu įprasta manyti, kad 
vyriškumas reiškiasi įvairiomis kultūros nulemtomis formomis, 
kurios priklauso nuo amžiaus, rasės, socialinės padėties, seksualu-
mo, fizinių ir protinių gebėjimų (Connell 2005). Vyrai ,,suvaidina“ 
savo vyriškumą kasdieniuose susidūrimuose ir situacijose. Taigi 
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savojo vyriškumo pateikimas – neatskiriama kiekvienos socialinės 
interakcijos dalis (Walklate 1995, 172). Tačiau vyraujanti vyrišku-
mo forma – hegemoninis vyriškumas – verčia vyrus elgtis socia-
liai ir kultūriškai nuspėjamais būdais, t. y. būti drąsius, agresyvius, 
demonstruoti beatodairišką drąsą, proto ir kūno tvirtumą ir kartu 
emocinį šaltumą. Todėl „kietumas“, dominavimas, smurtinis elge-
sys per asmeninius konfliktus dažnai tampa esminiais vyriškosios 
tapatybės bruožais (Messerschmidt 1993). Tačiau vis tiek lieka klau-
simas, kodėl nusikalsta tik kai kurie vyrai ir tik kai kurios socialinės 
vyrų grupės? 

Pasak kriminologų ir sociologų, išreikšdami veiksmais savo 
vyriškumą, vyrai naudojasi tradiciniais ir alternatyviais jo patei-
kimo ištekliais. Pavyzdžiui, tradiciniai vyriškumo įgyvendini-
mo šaltiniai gali būti šeima, vedybos, vaikai, šeimos išlaikymas ir 
savo fizinės bei protinės galios pabrėžimas (Messerschmidt 1993; 
Gutmann 1997, 403). Tačiau tam tikrais savo gyvenimo tarpsniais 
kai kurie vyrai kaip vyriškumo įgyvendinimo priemonę naudoja 
nusikaltimą. Tai atsitinka tada, kai minėti tradiciniai ištekliai vyrui 
neprieinami arba nepasiekiami ir jis ima naudoti alternatyvius, net 
kriminalinius išteklius, siekdamas ir būti vyru, ir parodyti kitiems, 
kad jis toks yra. Taigi nusikalstamas elgesys gali pasireikšti kaip 
kompensacinė vyriškumo įtvirtinimo priemonė, kurios griebiamasi 
tais atvejais, kai kitos vyriškojo įsitvirtinimo galimybės ribotos. Jei-
gu vyras neturi nuolatinio, gero darbo, profesinių laimėjimų, nėra 
lydimas finansinės sėkmės, neturi stabilaus šeiminio gyvenimo ar 
kitų tradicinių sėkmingo vyriškumo rodiklių (kitais žodžiais, nėra 
įgyvendinęs savo gero gyvenimo fantazijos), nusikalstamas elgesys 
gali tapti priimtinu būdu perteikti „kietumą“, kuris siejamas su vy-
riškumu. 

Konstruodami savo vyriškumą, skirtingi vyrai šiuo tikslu daro 
skirtingus nusikaltimus (Messerschmidt 1993, 81–83). Kennethas 
Polkas (1998) teigia, kad vyriškumo raiška per nusikaltimą ypač 
tikėtina, kai suabejojama vyro vyriškumu arba jam kyla grėsmė. 
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Šitaip vyrai protestuoja prieš savo bejėgiškumą ir vyriškojo orumo 
pažeminimą. Australų sociologė Reawyn Connell (1987 ir 2005) tei-
gia, kad dažniausiai protestuoja vyrai, paliesti socialinės atskirties; 
tai vyrai, turintys ribotą prieigą prie galios, kurios negali suteik-
ti žemesnė socialinė padėtis ar jų profesinė veikla. Jie neįstengia 
konstruoti savo vyriškumo darbe, valdydami nuosavybę ar naudo-
damiesi išsilavinimu, nes jo neturi. Dėl to nukrypstama į nusikalti-
mą, žeminami kiti, vyrus ištinka moralinė panika ir isterija. Menka 
ekonominė padėtis ir stigmatizuojantis darbas kompensuojamas 
pabrėžiant agresyvų, dažnai per nusikaltimus reiškiamą vyrišku-
mą kaip kultūrinį išteklių.

Vyrų nusikalstamumą galima sieti ir su gero gyvenimo nor-
matyvumu. Vyrai nusikalsta ne tik siekdami patvirtinti savo vyriš-
kumą, bet ir norėdami įgyvendinti gero gyvenimo, kuris jiems ne-
prieinamas, bet atrodo trokštamas ir siektinas, fantaziją. Troškimas 
atrodyti kompetentingam gyvenant savo gyvenimą kuria daugybę 
kompensacijų, tarp kurių nusikaltimas yra vienas iš svarbiausių. 
Šia prasme galima kalbėti apie glaudų sėkmingai įgyvendinto vy-
riškumo ir gero gyvenimo ryšį.

Tyrimo aplinka ir metodologiniai tyrimo  
aspektai Alytaus pataisos namuose

Alytaus pataisos namuose bausmę atlieka ne pirmą kartą teisti ir 
ne pirmą kartą kalintys recidyvistai. Lietuvoje tai vieni iš didžiau-
sių pataisos namų: 2014 m. juose laisvės atėmimo bausmę atliko 
1315 nu teistųjų.1 Šie pataisos namai užima nemenką teritoriją, šil-
tuoju metų laikotarpiu prižiūrėtojai naudojasi dviračiais, kad galėtų 
greičiau nukakti iš vieno pataisos namų posto į kitą. Būnant patai-
sos namuose galima išgirsti patrankomis šaudomus mobiliųjų tele-
fonų ir kitų draudžiamų daiktų siuntinius, kurių kontrolė tokioje 

1 http://www.apn.lt (žiūrėta 2015 11 23).
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didžiulėje teritorijoje yra itin sudėtinga. Kartu šie pataisos namai 
yra talpūs: viename gyvenamajame sektoriuje, panašiame į penkia-
aukštį bendrabutį, gyvena apie 400 nuteistųjų. 

Kiekvieni pataisos namai turi savo veidą ir vardą. Alytaus pa-
taisos namai pasižymi keletu išskirtinių bruožų, kurie lemia tam 
tikros nuomonės apie pataisos namus formavimąsi. Ir nuteistieji, 
ir pareigūnai ganėtinai atvirai pripažįsta, kad dauguma Alytaus 
pataisos namų nuteistųjų yra priklausomi nuo narkotikų. Čia taip 
pat laikomi ŽIV infekuoti asmenys. Šiuose pataisos namuose nar-
kotikai vartojami dažnai, todėl, darbuotojų nuomone, kai nuteis-
tasis ,,duriasi“, geriausia nekreipti dėmesio, nes neaišku, kaip jis 
gali pasielgti, jei bus trukdoma tai daryti. Reaguoti ir imtis veiksmų 
geriausia kaliniui jau susileidus dozę, todėl prižiūrėtojai apsimesti-
nį nepastabumą ir retą nuteistųjų lankymą laiko tinkama strategija. 
Nors pateikti konkretų narkotikų vartotojų skaičių keblu, pataisos 
namuose plačiai kalbama ir svarstoma apie narkotikų svarbą nu-
teistiesiems. Šiame tyrime dalyvavę nuteistieji taip pat vienaip ar 
kitaip buvo susiję su narkotinių medžiagų vartojimu: vieni sakė-
si atsikratę narkotikų priklausomybės, kiti buvo teisti dėl jų pla-
tinimo, dar keletas tuo metu veikiausiai vartojo. Nevartojantieji 
piktinosi šio reiškinio masiškumu pataisos namuose ir teigė, kad 
kasdienį nuteistųjų gyvenimą lydintys narkomanų kūnai vaizdžiai 
atskleidžia narkotikų vartojimo žalą.

Už tyrimo vykdymą šiuose pataisos namuose buvo atsakinga 
psichologinė tarnyba. Mums buvo suteiktos patalpos, prieinami 
nuteistųjų sąrašai, todėl tyrimą galėjome atlikti netrukdomi. 

Tyrimą Alytaus pataisos namuose lėmė ir daugelis kitų veiks-
nių, kurie paprastai atrodytų ne itin reikšmingi. Pirmiausia šioje 
įkalinimo įstaigoje lankytojai nėra dažni. Žmonių iš laisvės, kurie 
norėtų pabendrauti su nuteistaisiais, ar tai būtų studentai ir tyrėjai, 
ar Kalėjimo departamento darbuotojai, čia nėra labai daug. Todėl 
šios įstaigos darbuotojai nėra pavargę nuo dėmesio ir gana mielai 
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dalijasi istorijomis iš savo darbo aplinkos. Be to, nuteistieji nesijau-
čia ir cirko artistais, kuriuos nuolat lanko ir apžiūrinėja įvairios de-
legacijos ir komisijos (su tokia nuteistųjų savijauta teko susidurti 
atliekant tyrimą Vilniaus pataisos namuose). Dauguma nuteistųjų 
sutiko dalyvauti tyrime būtent dėl dėmesio stokos, izoliacijos naš-
tos ir bendravimo su žmonėmis iš laisvės trūkumo. Kai kurie sakėsi 
po keletą metų gyvai nekalbėję su moterimis, tai savo ruožtu irgi 
motyvavo dalyvauti tyrime. 

Patalpos, kuriose buvo atliekami pusiau struktūruoti interviu, 
buvo atskirtos nuo nuteistųjų gyvenamųjų patalpų – sektorių. To-
dėl į gyvenamąsias patalpas patekti neteko; laisvu laiku nuteistų-
jų bendrabučio gyvenimą buvo galima stebėti per psichologinės 
tarnybos langus. Nesilankyta ne dėl to, kad trūko iniciatyvos, bet 
dėl to, kad net ir patys pareigūnai vengia be reikalo lankytis ten, 
kur verda kasdienis nuteistųjų gyvenimas. Naktį „zoną“ geriausiu 
atveju saugo 16 pareigūnų. Tamsiuoju paros laiku pareigūnai ne-
kelia kojos iš savo postų. Jeigu kas nors atsitinka, pavyzdžiui, su-
žalojamas nuteistasis, kiti kaliniai jį pristato pareigūnui į postą, nes 
naktį pareigūnai patys neužsiima tvarkos priežiūra sektoriuose. 

Alytaus pataisos namuose niekam nekyla klausimų dėl nuteis-
tojo statuso, kuris ir lemia jo vietą kalėjimo sistemoje; statusas įgy-
jamas atliekant pirmąją bausmę. Daugeliui šios įkalinimo įstaigos 
vyrų tai buvo labai seniai, todėl per interviu nebuvo sunku ar skau-
du kalbėti apie prisitaikymą prie rūsčios kalėjimo kasdienybės, kas-
tinį pasiskirstymą ar pirmąją kalėjimo patirtį. 

Atliktus interviu būtų galima vertinti kaip ganėtinai atvirus, 
daugeliu atvejų nuteistieji noriai bendravo su tyrėjais. Buvo junta-
ma, kad jie norėjo nusimesti kaukę, kurią turi dėvėti kiekvieną die-
ną norėdami išgyventi kalėjimo kasdienybėje. Žinoma, reikia turėti 
galvoje ir tai, kad pataisos namuose vyraujantys vyriškumo kodai 
ir formos prieštarauja atsivėrimui ir atviresnei jausmų raiškai, nes 
tai gali būti suvokiama kaip vyriškosios galios praradimas ar sava-
noriškas jos atsisakymas (Evans, Wallace 2008). 
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Vienas iš pagrindinių tyrimų pataisos namuose sunkumų susi-
jęs su tiriamųjų tendencingumu ir siekimu jo išvengti. Dėl to tyrėjai 
stengėsi prikalbinti tyrime dalyvauti ne tik tuos nuteistuosius, ku-
rie nori, bet ir tuos, kurie nenori. Įkalbėti nuteistuosius, priskiria-
mus dominuojančiai grupei, arba tuos, kurie iš pradžių nesutiko 
dalyvauti interviu, – iššūkis tyrėjams. 

Kaip ir kiekvieni pataisos namai, taip ir Alytaus turi tam tikrą 
„prestižinį“ sektorių. Alytuje jis vadinamas Ozu: čia kali nuteistieji, 
atliekantys bausmę už organizuotus nusikaltimus, kriminalinio pa-
saulio atstovai arba tie, kurie manosi esą verti autoriteto vardo. Šio 
tyrimo tikslas įkalbėti dalyvauti nors vieną nuteistąjį iš Ozo taip pat 
buvo pasiektas. Galima teigti, kad dėl visiško pareigūnų nesikiši-
mo į tyrimą, minimalios kontrolės, nuteistųjų izoliacijos ir menko jų 
ryšio su išoriniu pasauliu, skatinusio įkalintus vyrus bendrauti su 
tyrėjais, pavyko išlaikyti nuteistųjų, dalyvavusių tyrime, įvairovę.

Tyrimo procedūra ir eiga. Tyrimo dalyviai pasirinkti atsitiktine 
tvarka iš įstaigos nuteistųjų, kurie įgyja teisę į lygtinį paleidimą, 
sąrašo. Tokio pobūdžio sąrašai naudoti dėl to, kad lygtinis paleidi-
mas – pakankamai motyvuojanti aplinkybė, skatinanti nuteistąjį atei-
ti pas įstaigos darbuotoją. Todėl tyrimo vykdytojai galėjo pakalbinti 
nuteistąjį, pristatyti tyrimą ir pakviesti jame dalyvauti. Kartu buvo 
siekiama išvengti įkalinimo įstaigos darbuotojų kontrolės parenkant 
tyrimo dalyvius. Tyrėjas kiekvieną tyrimo dalyvį supažindino su ty-
rimo tikslu ir procedūra. Sutikęs dalyvauti informantas pasirašė suti-
kimą, kad leidžia įrašyti pokalbį į diktofoną, o tyrėjas gali susipažinti 
su jo asmens byla. Siekiant patikslinti demografinius duomenis, kri-
minalinę istoriją ir informaciją apie nuteistojo elgesį pataisos namuo-
se, buvo peržiūrėtos tyrime dalyvavusių nuteistųjų asmens bylos.

Alytaus pataisos namuose atlikti 24 interviu su nuteistaisiais2. 
Šiame skyriuje panaudoti 14 interviu. Interviu atlikti 2012 m. rug-

2 Interviu atliko Rūta Petkevičiūtė ir Vita Povilaitytė.
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pjūčio 1–31 d., jų trukmė – nuo 45 min. iki 1 val. 35 min. Tyrimo 
dalyvių amžius svyravo nuo 22 iki 52 m., žemiausias įgytas išsila-
vinimas – 8 klasės, aukščiausias – vidurinis. Tyrime dalyvavę vyrai 
buvo teisti nuo 3 iki 11 kartų už vagystes, plėšimus, neteisėtą dispo-
navimą narkotinėmis medžiagomis, nužudymą, neteisėtą elektro-
ninių mokėjimo priemonių ar jų duomenų panaudojimą, klastoji-
mą. Tyrimo metu jie kalėjo nuo vienerių iki 15 m. 

Dauguma nuteistųjų sutiko dalyvauti tyrime dėl dėmesio sto-
kos, izoliacijos naštos ir bendravimo su žmonėmis iš laisvės trū-
kumo. Atsisakė tik tie, kurie, jų pačių žodžiais, menkai mokėjo 
lietuvių kalbą, ir tie, kurie visiškai neatėjo į psichologinę tarnybą 
paskirtu laiku. 

Per interviu koncentruotasi į kriminalinio vyriškumo formas 
ir skirtingų veiksnių vaidmenį nuteistųjų konstruojamam vyriš-
kumui. Informantų buvo klausiama apie jų tėvystės ir vyriškumo 
sampratą, kalėjimo subkultūros vaidmenį, vyriškumo ir nusikals-
tamumo santykį. Atskirą grupę sudarė klausimai apie gero gyveni-
mo supratimą ir tai, kaip galima įgyvendinti savo gero gyvenimo 
viziją. Taigi ir analizuojant interviu aiškiai išryškėjo trys pagrindi-
nės temos: tėvystė, vyriškumas ir geras gyvenimas. Šiame skyriuje 
daugiausia dėmesio skiriama gero gyvenimo supratimui ir jo sąsa-
joms su įkalintųjų vyriškumu. Analizuojant taip pat buvo siekiama 
suvokti, kokias emocijas vyrai sieja su geru gyvenimu ir kaip gero 
gyvenimo vizija veikia jų, kaip vyrų, patirtis pataisos namuose. 

Kaip teigia ne vienas įkalintus vyrus tyrinėjęs mokslininkas, at-
liekant sociologinius interviu kalėjimuose itin svarbi galios ir kon-
trolės tarp įkalintojo ir tyrėjo problema, nes būna nemažai atvejų, 
kai klausinėjami vyrai jaučiasi nejaukiai reflektuodami savo patirtį 
kitų akivaizdoje ir tarsi atsidurdami kontroliuojamojo padėtyje. 
Kalėjimo aplinka dar labiau sustiprina šį socialinės asimetrijos iš-
gyvenimą (Schwalbe, Wolkomir 2001; Pini 2005; Cowburn 2007). 
Nors jos neįmanoma išvengti, atliekant interviu stengtasi būti atvi-
riems ,,skirtingų žodynų ir supratimų vertybėms bei ribotumams“ 



II. Vyrai institucinės paramos grandinėse

200

(Alvesson 2002, 133) ir įgyvendinti „aktyvaus ir metodiško klausy-
mosi santykį“, kurį ne kartą yra propagavęs prancūzų sociologas 
Pierre’as Bourdieu (Bourdieu 1996, 19).

Kalėjimus tyrinėja teisininkai, kriminologai, psichiatrai, psicho-
logai ir sociologai, todėl šių tyrimų tematikos įvairovė priklauso 
nuo skirtingos mokslinės ir metodologinės prieigos. Tačiau kalė-
jimų analitikai pripažįsta (Wacquant 2002), kad šie tyrimai vis dar 
tebėra mokslinių tyrimų periferijoje dėl kokybine metodologija 
grindžiamos analizės trūkumo. Šiuo metu vis plačiau kritiškai dis-
kutuojama apie kiekybinių metodų vyravimą kalėjimų tyrimuo-
se (Crewe 2009; Liebling 1999). Kokybinių tyrimų metodologijos 
būtinos kalėjimų ir nuteistųjų tyrimuose, nes tiriamoji grupė yra 
ypač jautri, sunkiai atsiverianti ir neretai nusiteikusi prieš įvairius 
tyrimus. Todėl kokybinės metodologijos taikymas užmezgant ryšį 
su nuteistaisiais ir siekiant nuteistųjų pasitikėjimo bei atvirumo 
leidžia vyriškumą ir vyrų gero gyvenimo fantazijas analizuoti ne 
iliustratyviai, bet per įvairialypę nuteistųjų patirtį. 

Vyriškos gero gyvenimo fantazijos

Galima teigti, kad pusiau struktūruoti interviu atlikti su tais, kurie 
,,neturi gyvenimo“ arba kurių gyvenimai, Judith Butler (2004) žo-
džiais, taip pat nepatenka į gero gyvenimo konceptualizavimą. Įka-
lintų vyrų gyvenimai, pažymėti nusikaltimo, skausmo, bausmės, 
gėdos, atspindi nuolatinę, dažnai neišsprendžiamą krizę.

Ką šiems vyrams reiškia gyventi gerą gyvenimą? Su kokiais 
objektais informantai sieja gerą gyvenimą ir kokie objektai, at-
sigręžiant į Saros Ahmed (2004 ir 2008) idėjas, šių tiriamų vyrų 
nuomone, yra sudedamosios laimės dalys? Kokios gero gyvenimo 
fantazijos padeda jiems prisitaikyti ir išgyventi įkalinimo įstaigos 
aplinkoje? Galbūt pats vyriškumas tampa sudėtine gero gyvenimo 
dalimi ir objektu? 
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Izoliacija, monotonija, griežtos kalėjimo žaidimo taisyklės ir 
bendravimo strategija, artimųjų, bendravimo, fizinės šilumos trū-
kumas veikiausiai lemia tai, kad beveik visiems nuteistiesiems 
prioritetas ir pagrindinė vertybė yra šeima. Vienas iš informantų 
tvirtino, kad norėtų „sukurt šeimą, kad sveikas vaikas gimtų ir aš 
jį žiūrėčiau, ir džiaugtis kiekvieną dieną“ (informantas Nr. 7)3. Tai 
padarytų jį laimingą.

Vienas iš gero gyvenimo objektų – moteris, siejama su šeima, 
rūpinimusi, šiluma. Moterys, artimi fiziniai ir emociniai santykiai 
su jomis – kasdienybę praskaidrinančios ir nutylimos, ir garsiai iš-
sakomos fantazijos. Kai kurie informantai apibūdino moterį kaip 
savotišką stabdį, sulaikantį nuo nusikalstamo elgesio: 

Taip, reikia būtinai, būtinai reikia šeimos, moteris labai labai sustab-
do, jeigu tu jos klausysi, žinoma, jeigu tu jos neklausysi, jeigu ji tau 
pasakys, aiškins, mane labai daug kartų sustabdė maniškė ir labai aš 
jai dėkingas... (informantas Nr. 2). 

Nu, apie moteris, apie, nu, aš nežinau, apie gyvenimą, nu, ko trūksta, 
apie tai ir svajoja daugiausiai, apie šeimą, gyvenimą, apie ką daugiau 
svajot? Nejau svajosi, norėsi monserati kokio ar dar kažką, vilos kaž-
kokios – ne, svajoji apie šeimą, moteris, kažką tai... pagrindiniai daly-
kai... (informantas Nr. 3). 

Taigi moterys, artimi santykiai su jomis tampa pagrindinėmis 
fantazijomis, leidžiančiomis ne tik prisitaikyti, išlikti pataisos na-
muose, bet ir laukti dienos, kada jie paliks šią įstaigą. 

Moterys, suteikiančios laimės jausmą, taip pat siejamos su la-
bai išsiilgtu fiziniu intymumu ir artumu. Galima teigti, kad seksas 
irgi tampa esmine gero gyvenimo fantazijos dalimi. Seksas, kaip ir 

3 Informantų kalba netaisyta.
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meilė, yra itin svarbus gero gyvenimo objektas, suteikiantis pasi-
tenkinimą ir laimės jausmą: 

Vyrai kenčia... kad nėra merginų, čia pirmas pats svarbiausias da-
lykas, nu, visą dieną mintys tik apie seksą čia, apie meilę ten, norisi 
ne tiek kad apie seksą, norisi apkabint, norisi vat taip tą merginą pri-
glaust, paglostyt, taip prisiliest ir pabūt su ja valandą, dvi, visą dieną, 
va taip pagulėt... Tiesiog trūksta švelnumo moteriško. Visos mintys 
tik apie tai. Atsikeli ir nueini miegot tik apie tai galvodamas, nes yra 
meilė ir vot moteris yra meilė, o meilė tai yra pagrindinis dalykas gy-
venimo – meilė (informantas Nr. 4). 

Moters, kaip nusikalstamo elgesio užkardos, ir moters, kaip 
meilės, įsivaizdavimas neatsiejamas nuo materialiai aprūpinto gy-
venimo, darbo, profesinės sėkmės. Šia prasme dauguma apklaus-
tų vyrų iškelia darbą kaip esminį vyriškumo įtvirtinimo išteklių. 
Gerą gyvenimą informantai įsivaizduoja tik dirbdami ,,normalų“ 
darbą. Vieno vyro žodžiais, ,,Įsivaizduoju savo tokį gyvenimą, kurį 
galėčiau gyventi, dirbti tokį pastovų darbą“ (informantas Nr. 5). 
Tas pats informantas mano, kad kiekvieno vyro pareiga – ,,žiūrėt 
šeimoj, kad netrūktų nieko“ ir ,,už savo šeimą atstovėt, kaip vyrui 
priklauso“. Kitas tyrimo dalyvis teigė, kad svajodamas apie šeimą 
nori ,,įsidarbinti, dirbti, dirbti ir žinoti, kad yra žmonės, už kuriuos 
aš atsakingas ir kuriems aš galiu padėti“ (informantas Nr. 1). Dar 
kitas informantas kalbėjo apie ,,gerą karjerą“ ir savo troškimą gyve-
nime ko nors pasiekti (informantas Nr. 6). Visi informantai suvokė, 
kad gauti tinkamą darbą sunku, bet įmanoma. Kai kurie sakėsi galį 
dirbti ir nemėgstamą darbą, svarbiausia, kad susirastų darbą, iš ku-
rio būtų galima pragyventi.

Darbas skatina vartotojišką individualizmą, o pakankamas var-
tojimas (apie gausų ar perteklinį vartojimą retai kalbama, manoma, 
kad jis nebūtinas) – vienas iš pagrindinių būdų užsitikrinti kasdienį 
pasitenkinimą gyvenimu arba fantazuoti apie jį. Informantas Nr. 6 
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teigė norintis labai paprasto gyvenimo, kurį apibūdina ,,stogas virš 
galvos“, ,,žmogus – artimas, mylimas“ ir darbas. Kitas vyras kalbė-
jo: ,,Nu, aš manau, kad susirast tokį darbą, kad nebūtų trūkumas 
pinigų, vat moterį, kad galėtum vakare ateit į namus, ten šilta, gera. 
Daug nereikia, milijonų tikrai nereikia“ (informantas Nr. 9).

Įgyvendinti vartotojišką individualizmą ir susikurti patenki-
namą materialiai aprūpintą gyvenimą, pasak ne vieno informan-
to, Lietuvoje beveik neįmanoma, todėl dauguma kaip vienintelę 
galimybę siekti savo gero gyvenimo fantazijos minėjo emigraciją. 
Informantas Nr. 9 sakė: ,,Svajonės dabar – kuo greičiau išvažiuot iš 
Lietuvos, kadangi čionais jokių perspektyvų nėra“. Svarbu pabrėž-
ti ir tai, kad nė vienas iš keturiolikos informantų nelaikė Lietuvos 
valstybės gero gyvenimo objektu, kuris užtikrintų laimę kaip esmi-
nį jų gyvenimo siekinį.

Kalbėdamos apie gerą gyvenimą mokslininkės Berlant (2011) 
ir Ahmed (2004) teigia, kad norint sukurti kitokią gero gyvenimo 
viziją būtina ne tik ryžtis socialiniam veiksmui, bet ir puoselėti tam 
tikras jausmines struktūras. Rinkdamiesi gero gyvenimo objektus 
turime klausti, ką reiškia jų geisti, su kokiomis emocijomis juos sie-
jame ir su kokiomis nesiejame. Šiuo požiūriu vyraujanti emocija, 
apie kurią kalba informantai, yra laimė, nukreipianti vyrus į jų įsi-
vaizduojamo gero gyvenimo objektus. Pasak informanto Nr. 9, vy-
ras ,,[d]arbe gali save realizuoti, šeimai daug dėmesio skirti. Nu, čia 
vėlgi viskas sueina, kad pasirūpinti savo artimaisiais, jų laime, savo 
laime“. Kito tyrimo dalyvio manymu, kiekvienas vyras privalo  
„[n]a, užtikrinti savo vaikams neblogą ateitį, pasirūpint, tiksliau. 
Svarbu pasiekti savo laimę“ (informantas Nr. 10). Paklaustas, ką jam 
reiškia laimė, šis vyras teigė, kad tai yra ,,[s]usitvarkyt gyvenimą, 
gyvent normaliai“. Padaryti laimingą jį gali ,,[š]eima, namai. Man 
tai daugiau nieko nereikia. Ir be šitų nesąmonių, sėdėjimų“ (infor-
mantas Nr. 10). Kitam laimė reiškė laisvę, moterį, šeimą, vaikus ir 
darbą: ,,Nu, laimingas aš, jeigu gyvenčiau laisvėje, nesėdėčiau dau-
giau, turėčiau paną, kurią mylėčiau. Vaikų. Labai labai noriu vaikų. 
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Ir viskas, ir darbą, kuris man patiktų. Aš iš pačio ryto atsikelčiau ir 
norėtųsi eit į šitą darbą“ (informantas Nr. 14). Dar vieną informantą, 
kuriam, kaip jis sakė, nepatinka sėslus šeiminis gyvenimas, laimin-
gą padarytų kelionės ir tolimųjų reisų vairuotojo darbas: ,,nes, nu, 
aš negaliu vienoj vietoj ilgai prabūt“ (informantas Nr. 11). 

Kita emocija, apie kurią informantai ne kartą užsimena, yra 
gėda. Tačiau, kaip rodo aptariami interviu, gėda yra seno blogo gy-
venimo jausminės struktūros dominantė, kurią būtina atmesti, išsi-
laisvinti iš jos. Gėda trukdo gerai gyventi. Kaip teigė vienas iš vyrų, 
jis labiausiai norėtų ,,nesigėdinti savo praeities“ nei prieš save, nei 
prieš kitus žmones: ,,Labiausiai norėčiau, kad mano artimieji gal-
būt neslėptų to, kas aš esu, paprasčiausiai“. Gėdos jausmo atsisaky-
mas jam leistų ,,būti žmogumi iš tikrųjų“ (informantas Nr. 1). Kiti 
įkalinti vyrai kalbėjo apie naują gyvenimą be praeities ir kartu be 
gėdos. Kai kurie jų norėjo ištrinti praeitį: atsisakyti senų draugų, 
kurie nuvedė klystkeliais, išvažiuoti gyventi į užsienį arba bent į 
kitą miestą – ir pradėti savo gyvenimą nuo nulio. Tačiau reikia pa-
sakyti, kad gėdos jausmą informantai mini daug rečiau negu laimės 
emociją. Gėda dažniausiai lieka nepaminėta.

Taigi gero gyvenimo troškimas, susijęs ir su laime, ir su gėda, 
nukreipia vyrų dėmesį į tam tikrus objektus, kurie nubrėžia įsivaiz-
duojamo gyvenimo trajektoriją. Tai tradicinė gyvenimo seka ir gana 
konvenciniai gero gyvenimo objektai, tokie kaip moteris, meilė, 
seksas, šeima, namai, darbas, žadantys laimės ir pilnatvės pojūtį. 
Nors daugumos įkalintųjų gyvenimai prieštarauja ,,įprastai“ gyve-
nimo eigai, ne vienas iš informantų vis dar viliasi pasiekti gero gy-
venimo objektus ir grįžti prie įprastos gyvenimo sekos: 

Kaip aš ir sakau, kad, nu, aš mačiau žmonių, kad pradeda gyvenimą 
ir nuo 40, ir nuo 45 metų. Jiems sekasi, ta prasme, kad aš irgi tikiu, 
kad ir man... Nu, negali būt, kad man pusę gyvenimo viskas bus blo-
gai. Gal kažkas ir blogai, prakeiktas ar kažką, bet viską galima... Nu, 
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surast tą priežastį, kodėl man taip nesiseka, kaip nors su ja padirbt. 
Ir, nu, optimistas aš, manau (informantas Nr. 7).

Cituoti interviu rodo, kad įkalintiems vyrams svarbiausia iš-
likti prisišliejus prie gero gyvenimo fantazijų ir kovoti dėl to, kad 
jos išliktų. Tai savotiška ,,toksiško optimizmo“ (Berlant 2011, 259) 
forma, kai nuolat patvirtinama sau, kad ir gyvenimas, ir jį gyve-
nantis asmuo gali pasikeisti ir užsitarnauti gero gyvenimo pažadą. 
Paklausus, ar optimistiškai, ar pesimistiškai žiūri į ateitį, kai kurie 
informantai atsakė esą realistai, tačiau dauguma kalbėjo apie opti-
mizmą: ,,Aš optimistas, aš visada, netgi kai atsisėdau čia, aš visada 
galvojau, kad čia į naudą. Aš visur įžiūriu pliusus“ (informantas 
Nr. 13); ,,Taip, aišku, optimistas, su entuziazmu, optimizmu tiktai 
į ateitį žiūriu, aš žinau, kad viskas bus gerai, viskas priklauso nuo 
manęs, kaip aš norėsiu, aš noriu, reiškias, viskas bus gerai“ (infor-
mantas Nr. 4).

Interpretuojant interviu kyla klausimas, kaip paaiškinti gana 
aistringą ir neracionalų toksišku optimizmu užsikrėtusių įkalintųjų 
prisirišimą prie normatyvinių gero gyvenimo fantazijų ir tradicinės 
gyvenimo sekos. Vienas atsakymas sietinas su gana monotoniško-
mis gyvenimo sąlygomis įkalinimo įstaigoje: čia prisirišimas prie 
normatyvinio gyvenimo supratimo pasidaro saugia užuovėja nuo 
gėdos jausmu suteptos praeities ir nuo dar nepatirtos ateities.

Anot kalėjimo ir nuteistųjų santykių tyrimų klasiko Greshamo 
Sykeso (1958), įkalinimas ne tik apriboja nuteistųjų elgesį ir auto-
nomiją, bet kartu nubaudžia juos emociškai ir psichologiškai, t. y. 
pasmerkia juos įkalinimo kančioms. Įkalinimo kančios siejamos su 
netekties ir nusivylimo jausmais, kuriuos sukelia laisvės praradi-
mas, autonomijos stoka, heteroseksualių lytinių santykių apriboji-
mas, prekių ir paslaugų trūkumas, asmens saugumo nepakanka-
mumas. Šios kančios paaiškina ne tik itin stiprų vyrų prieraišumą 
prie normatyvinių gero gyvenimo fantazijų, bet ir gana intensyvų 
jų norą būti ar bent atrodyti „normaliais“ vyrais, kurie dar galės 
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pasiekti didžiumą sėkmingą vyriškumą garantuojančių gero gy-
venimo objektų, tokių kaip darbas, šeima ir vaikai. Fantazavimas 
apie gerą gyvenimą ne tik patvirtina kultūriškai priimtiną infor-
mantų vyriškąją tapatybę, bet ir bent iš dalies juos išlaisvina nuo 
įkalinimo kančių. 

Kita vertus, šios fantazijos gali būti ir paskata nusikalsti. Kaip 
jau minėta, siekimas įgyvendinti gero gyvenimo siekinį, t. y. patvir-
tinti savo vyriškosios tapatybės tikrumą ir ,,normalumą“, tampa ir 
nusikaltimo priežastimi. Čia ,,tikras“ arba ,,normalus“ vyriškumas, 
kuriam būdingas tvirtumas, dominavimas, nepriklausomumas, 
agresyvumas, tampa vienu iš geidžiamų gero gyvenimo objektų, 
žadančių laimę. Neturėdami tradicinių sėkmingo vyriškumo ro-
dik lių (darbo, finansinio stabilumo, šeiminio gyvenimo ir kt.) vy-
rai vyriškumą patvirtina ir įtvirtina nusikalsdami (Messerschmidt 
2004). Taip yra atsitikę ne vienam iš tyrime dalyvavusių vyrų. 

Taigi ir gero gyvenimo fantazijas, ir tradicinį vyriškumą iš da-
lies galima laikyti destruktyviomis konvencinio normatyvumo for-
momis, kurių siaurumas ne tik apriboja informantų gebėjimą kurti 
skirtingus priklausymo pasauliui ir įkalinimo įstaigai būdus, bet ir 
suvokti savo gyvenimus kitaip nei jau iššvaistytus, praleistus, pra-
rastus ar neišsipildžiusius. Atrodo, kad ir gero gyvenimo, ir sėk-
mingo vyriškumo fantazijos yra kliūtis gerai gyventi. 

Vienas iš didžiausių paradoksų, su kuriais susiduriama anali-
zuojant interviu, yra prieštaravimas tarp išsakomų gero gyvenimo 
fantazijų ir vyrų dažniausiai nutylimo suvokimo, kad jie egzistuo-
ja už ,,politinės ir afektyvios normatyvumo ekonomikos“ (Berlant 
2011), garantuojančios gerą gyvenimą, ribų. Tačiau ši ekonomika 
vis tiek verčia informantus toliau tikėti jos gyvybingumu: nors vi-
sada gali trūkti ir meilės, ir moterų, ir sekso, ir darbo, ir pinigų, 
fantazija, kad visų šitų dalykų gali būti pakankamai, išlieka. Kaip 
teigia vienas iš informantų, norint turėti gerą gyvenimą, būtina ,,tu-
rėt savo gyvenimo tikslą“ ir svajoti (informantas Nr. 8). Vadinasi, 
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gero gyvenimo normatyvumas yra viena iš svarbiausių paskatų, 
verčiančių vyrus toliau gyventi ir būti optimistais. Jis leidžia vy-
rams bent vaizduotėje susitvarkyti su savo gyvenimais, kurie metų 
metus, o dažnai dešimtmečius yra atsidūrę aklavietėje. 

Kalėjimas galėtų būti aplinka, suteikiančia erdvę permąstyti 
tai, kas yra geras gyvenimas, ką jis reiškia ir kaip tą gerą gyveni-
mą pasiekti. Tačiau šis tyrimas rodo, kad iš esmės geras gyveni-
mas – tai dar vienas represyvus idealas, veikiantis kaip toksišką 
optimizmą keliantis fantazmas. ,,Tai ko reikia, kad gyvenimas būtų 
geras?“ – klausia sociologė. ,,Gero gyvenimo,“ – atsako vyras (in-
formantas Nr. 5).

Apibendrinimas

Kokybinių tyrimų apie įkalintų vyrų vyriškumą ir jų gyvenimo 
sampratas Lietuvoje beveik nėra, todėl šis tyrimas Alytaus patai-
sos namuose – pirmas tokio pobūdžio darbas, kuriame gilinamasi į 
įvairialypę nuteistųjų patirtį. 

Tyrimas rodo, kad dauguma informantų gerą gyvenimą sieja 
su tokiais objektais kaip šeima, moteris, meilė, darbas ir pakanka-
mas vartojimas. Visi šie objektai jiems atrodo kaip sudedamosios 
laimės dalys. Gėda – kita svarbi per interviu išsakoma emocija – 
trukdo gerai gyventi, todėl, pasak tyrime dalyvavusių vyrų, būtina 
iš jos išsilaisvinti. 

Idealizuotas gero gyvenimo vaizdinys, kylantis imant interviu, 
palaiko nuteistųjų gyvybingumą ir leidžia išgyventi gana monoto-
niškoje pataisos namų aplinkoje. Tai adaptacijos kalėjimo aplinkoje 
ir pasipriešinimo jai strategija. Kartu viliamasi, kad ir geras gyveni-
mas, ir socialinio mobilumo siekinys vis dar gali būti įgyvendinti. 
Fantazuodami apie gerą gyvenimą, įkalinti vyrai užsikrečia toksiš-
ku optimizmu: nors jų gyvenimo patirtis rodo, kad konvencinės 
gero gyvenimo fantazijos sunkiai pasiekiamos, jie vis tiek jaučiasi 
turį teisę į jas. 
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Vyriškumą analizuojantys tyrėjai (Evans, Wallace 2008; Karp 
2010; Sabo, Kupers, London 2001) teigia, kad vyriškumo formų 
patvirtinimas yra neatsiejama kasdienių nuteistųjų praktikų dalis. 
Vyriškumas, kurį apibūdina ne tik gebėjimas svajoti, bet ir kon-
troliuoti savo gyvenimą ir siekti to, ko esi užsibrėžęs, informantų 
pasakojimuose taip pat tampa gero gyvenimo objektu ir garantija. 
Kita vertus, galima teigti, kad vyriškumas, kurį struktūrina ir pa-
laiko gero gyvenimo fantazijos, kaip tik ir reikalauja demonstruoti 
galią, autoritetą, kontrolę ir net smurtą.

Gilinantis į nuteistų vyrų mintis kyla daug klausimų, į kuriuos 
dar reikės atsakyti. Pirmiausia ir mokslininkams, ir socialinės poli-
tikos formuotojams laikas permąstyti gero gyvenimo turinį, ypač 
dirbant su socialinės rizikos grupėmis. Tradicinį normatyvinį gero 
gyvenimo supratimą, kuris ne vieną asmenį varo į neviltį, galima 
keisti. Kai kurie tyrėjai (Berlant 2011; Berlant, Prosser 2011) teigia, 
kad apskritai būtina protestuoti prieš pačių susikurtas gero gyveni-
mo, grindžiamo vartotojiško individualizmo formomis, fantazijas. 
Nors pokyčių reikia įvairiose gyvenimo sferose, svarbu suvokti, 
kad keistina ir tai, kaip asmenys įsivaizduoja ir apibrėžia gerą gy-
venimą ir kokios gero gyvenimo vizijos jiems kelia pasitenkinimą. 
Išplėtus gero gyvenimo supratimą galima tikėtis, kad tie, kuriems 
nesiseka jo susikurti, nustos jausti juos nuolat persekiojantį gėdos 
jausmą. Gėda, lydinti vyrus, nesugebančius kitų akyse įgyvendin-
ti sėkmingo vyriškumo ir gero gyvenimo fantazijos, dažnai virsta 
įvairiomis socialinėmis fobijomis ir neapykantos formomis, kurios 
gali tapti ir nusikalstamomis.

Vyrų nusikalstamumo tyrimuose neretai pabrėžiamas tradici-
nio vyriškumo, kurį apibūdina aukštas socioekonominis statusas, 
racionalumas, gerbtina profesija, fizinė stiprybė, heteroseksualu-
mas ir kuris yra kai kuriems vyrams sunkiai pasiekiamas, socialinis 
destruktyvumas. Jeigu tradiciniai, nekriminaliniai vyriškumo pa-
tvirtinimo ištekliai tam tikroms socialinėms vyrų grupėms nepriei-
nami, vyrai pradeda konstruoti vyriškumą taikydami alternatyvius,  



netgi nusikalstamus elgsenos modelius. Kita vertus, kalėjimo aplin-
koje šis hegemoninis vyriškumas tampa ne tik reguliaciniu kasdie-
nio gyvenimo elementu ir priemone, užtikrinančia aukštą statusą 
hierarchinėje sistemoje, bet ir vienu iš svarbiausių galios išteklių. 
Įkalinimo įstaigoje nuolat vykstančiose derybose dėl galios vyrišku-
mas, grįstas tvirtumu, dominavimu, nepriklausomumu, agresyvu-
mu, pasirengimu griebtis smurto sprendžiant konfliktines situaci-
jas, padeda įgyti kitų pagarbą, apsisaugoti ir sumažinti frustracijos, 
izoliacijos, bejėgiškumo jausmus.

Šiuo tyrimu taip pat atskleidžiama, kad normatyviniai vyriš-
kumo ir gero gyvenimo diskursai yra glaudžiai susiję ir papildo 
vienas kitą, todėl jų analizė ir permąstymas tampa itin aktualūs 
šiuolaikinėje visuomenėje. Viena vertus, šie diskursai gali būti lai-
komi veiksniais, lemiančiais vyrų nusikalstamumą ir pasmerkian-
čiais vyrus nuolatiniams bandymams bet kokiomis priemonėmis 
įgyvendinti plačiai priimtas vyriškumo ir gero gyvenimo normas. 
Kita vertus, gero gyvenimo fantazijos ir siekis tinkamai atlikti tra-
dicinį vyro vaidmenį suteikia įkalintiems vyrams galių susitaikyti 
su rūsčia kalėjimo aplinka ir joje išlikti, o kartu ieškoti nusikals-
tamumo alternatyvų, kurios padėtų jiems priartėti prie sėkmingo 
vyriškumo ir gero gyvenimo. 
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Apibendrinimas

Šioje studijoje analizuoti bedarbiai, benamiai ir įkalinti vyrai, ne 
tik patiriantys nuolatinę socialinės atskirties riziką, bet ir atsidū-
rę vaizduotės akligatvyje: nors išlieka prisirišę prie normatyvinės 
gero gyvenimo fantazijos, kai kurie iš jų nežino, kaip pakeisti su-
siklosčiusią padėtį, kaip norėtų gyventi, koks gyvenimas jų vertas. 
Knygoje siekta parodyti, kokiu mastu šį prisirišimą įkvepia bevil-
tiškas optimizmas, kuris savo ruožtu yra neužgesinamos gero gy-
venimo fantazijos rezultatas. Nusivylimo ekonomikos, reiškiančios 
nusivylimo afekto pasiskirstymą tiek socialiniu, tiek psichiniu lyg-
menimis, sąvoka verčia tyrėjus etnografiškai reflektuoti vyrų kas-
dienio gyvenimo galimybes ir apribojimus. Į šią ekonomiką patekę 
vyrai išsiskiria tuo, kad pyktis ir įniršis dažnai lieka vieninteliu 
leng vai prognozuojamu šios afektinės ekonomikos pelnu. Kita ver-
tus, nusivylimas susijęs ir su pripažinimu – normatyviu discipli-
niniu aparatu, diskursyviai formuojančiu socialiai atskirtus vyrus 
kaip stigmatizuotus, nematomus, netikrus. 

Analizuojant jaunus bedarbius vyrus pirmame skyriuje „Be-
darbiai vyrai, geras gyvenimas, beviltiškas optimizmas“ parodyta, 
kad, išskyrus keletą vyrų, gyvenančių kaime ir dirbančių menkai 
mokamą nelegalų darbą, didžiuma informantų nepatiria mate-
rialinio skurdo kaip vieno iš socialinės atskirties veiksnių. Darbo 
praradimas jiems simbolizuoja ne tiek materialinių ekonominių iš-
teklių deprivaciją, bet veikiau neišsipildžiusias gyvenimo vizijas, 
sudėtingas kasdienio išgyvenimo strategijas, neigiamas emocijas 
ir potyrius. Tam tikru mastu informantai patiria socialinę atskir-
tį afektyviu ir emociniu lygmenimis, nes bedarbio statusas didina 
vyrų nesaugumo ir kartu gėdos jausmus, psichologinį diskomfortą, 
nepasitikėjimą savimi, pagarbos stoką. Patiriant save kaip niekin-
gą, menkos vertės subjektą, negatyvi vertė tampa pagrindine vyrų 
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savęs apibrėžimo ir kartu atpažinimo priemone. Kita vertus, dau-
guma tyrime dalyvavusių bedarbių vyrų prisirišę prie normatyvios 
gero gyvenimo vizijos, kurios pagrindiniai komponentai – gerai 
mokamas darbas, partnerystė ar šeima, nuosavas būstas ir pakan-
kamas vartojimas. Tačiau šis gero gyvenimo įsivaizdavimas gana 
trapus: informantai nežino, kas jų laukia rytoj, nors viliasi, kad šiuo 
metu juos persekiojančios nesėkmės – tik išimtis, o ne dėsningumas 
visuotinai priimtame gero gyvenimo žanre.

Antrame skyriuje „Ar nedarbas riboja? Bendruomeniškumas, 
socialiniai paramos tinklai ir dalyvavimas viešajame gyvenime“ 
atskleista, kaip darbą praradę vyrai kuria ir naudojasi socialiniais 
paramos tinklais, kokią prasmę suteikia stipriems ir silpniems 
socia liniams ryšiams. Čia taip pat tirta, kokiu mastu nedarbo nu-
lemtas bejėgiškumas, socialinė apatija ir galios trūkumas suardo 
turimus socialinius saitus ir atriboja vyrus nuo bendruomeninio 
gyvenimo. Kaip rodo šis empirinis tyrimas, atliktas su bedarbiais 
vyrais iki 40 metų, bedarbiai, turintys žemesnį išsilavinimą, jaučiasi 
praradę politines galias ir akivaizdžiai socialiai marginalizuoti. Jų 
turimi socialiniai tinklai fragmentiški ir poliarizuoti. Ir atvirkščiai, 
vyrai, turintys aukštesnį išsilavinimą, kur kas efektyviau naudojasi 
sukauptu socialiniu ir simboliniu kapitalu siekdami sumažinti ne-
darbo veikiamas socialines ir ekonomines rizikas. Jaunų bedarbių 
pateikta socialinio teisingumo samprata atspindi individualią atsa-
komybę už subjektyvius gyvenimo pasirinkimus, o bendruomeniš-
kumo ir solidarios visuomenės vizijos lieka jų tapatybių užribyje.

Trečiame skyriuje „Jauni bedarbiai vyrai ir jų vyriškumas (ne)
pripažinimo ekonomikoje“ pagal savo požiūrį į vyriškumą, darbo 
vaidmenį ir šeiminio gyvenimo supratimą 18 tyrime dalyvavusių 
vyrų suskirstyti į dvi grupes. Pirmoji, didžiausia grupė, sąlygiš-
kai pavadinta „toksiškai normatyvūs vyrai“, aistringai prisirišusi 
prie hegemoninio vyriškumo normos. Būti vyru jiems reiškia pir-
miausia būti šeimos maitintoju, dirbančiu subjektu, kurio ekono-
minė sėk mė lemia ir pasitenkinimą asmeniniais santykiais. Šiems 
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vyrams svarbiausia – išlikti ištikimiems vyriškumo versijai, kuri 
leidžia palaikyti orumo ir pripažinimo iliuziją. Antroji informantų 
grupė, pavadinta „akligatvio vyrais“, kurių dauguma turėjo tik vi-
durinį išsilavinimą ir atsitiktinio nelegalaus darbo patirtį, nelaiko 
šeimos maitintojo vaidmens ir darbo savo vyriškos tapatybės do-
minante. Šiems vyrams darbas – tik vartojimo poreikių patenkini-
mo garantas, todėl jie nekuria aiškesnių strategijų, kurios remtųsi 
pripažinimo troškimu. Nors ir dalyvaudami galios, kuri vienus 
vyriškus subjektus padaro vertingus, o kitus nuvertina, lauke, šie 
vyrai savo abejingumu mokamu darbu paremtai tapatybei iš dalies 
kvestionuoja vyraujančias lyčių normas. Paradoksalu, kad dėl savo 
beatodairiško prisirišimo prie normatyvaus vyriškumo pirmosios 
grupės informantai pasižymi stipresniu socialinės atskirties pojū-
čiu negu „akligatvio vyrai“, o tai prieštarauja ankstesniame skyriu-
je gautiems rezultatams, besiremiantiems vyrų požiūriu į sociali-
nius paramos tinklus ir socialinį teisingumą.

Antra šios studijos dalis skirta nakvynės namų gyventojų ir 
įkalintų vyrų analizei. Pirmame šios dalies skyriuje „Nakvynės 
namuose gyvenančių vyrų į(si)traukimo į socialinių paslaugų sis-
temą praktikos“ parodoma, kaip benamiai vyrai prisitaiko šioje 
institucijoje, perima jos kultūros normas ir taisykles ir perkelia 
atsakomybę už savo padėtį socialiniams darbuotojams, ryšiai su 
kuriais kompensuoja jų šeiminių ar giminystės ryšių trūkumą. 
Todėl šie vyrai išėjimą iš nakvynės namų ir savarankišką gyveni-
mą sieja su nesaugumu, rizika ir grėsme rutinai, „dienotvarkei“, 
kurią palaiko socialinių paslaugų įstaigos normos ir taisyklės. Ri-
botos benamystės prevencijos galimybės ir socialinių paslaugų 
administravimo modelis lemia tai, kad socialinės paramos gavėjas 
įprastai tampa „klientu“ tada, kai patenka į socialinių paslaugų sis-
temos administracinį ciklą. Nedideli ištekliai, greito rezultato rei-
kalavimas, susitelkimas į paslaugos administravimą riboja ilgalai-
kio sistemingo klientų ir socialinio darbuotojų bendradarbiavimo 
galimybę, skatina šio darbo imitaciją: visi minėti veiksniai palaiko 
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nakvynės namų gyventojus šioje institucijoje ir kartu silpnina jų 
žmogiškąjį kapitalą.

Antrame antros dalies skyriuje „Nakvynės namų gyventojų 
socialinės kontrolės mechanizmai: stigmatizavimas, kriminaliza-
vimas, įkalinimas“ atskleidžiama, kad, būdami atskirti nuo darbo 
rinkos, neturėdami stabilių ir artimų šeiminių ryšių, benamiai jau-
čiasi nereikalingi, atstumti ir stigmatizuojami. Nakvynės namuose 
gyvenantys vyrai stokoja juos į visuomenę integruojančių sociali-
nės kontrolės mechanizmų ir stabilių ryšių. Darbo, finansiniai ar 
šeimos ištekliai jiems neprieinami, todėl dažnai nusikalstamas el-
gesys yra vienintelė ne tik išgyvenimo, uždarbio, bet ir vyrišku-
mo patvirtinimo priemonė. Be to, benamių nuomone, valstybei jie 
mažai terūpi, todėl jų problemos sprendžiamos tik paviršutiniškai. 
Tyrimo duomenimis, anksčiau buvę nuteisti benamiai mano, kaip 
valstybės institucijos – nuo teisėsaugos iki darbo biržos ar sveikatos 
įstaigų – nenutrūkstamai dokumentuoja jų nusikalstamą elgesį ir 
paženklina juos neištrinamais teistumo įrašais. Kartu šie vyrai susi-
duria ir su stigmatizuojančia viešąja nuomone, hiperbolizuojančia 
jų keliamą pavojų ir užkertančia kelią jiems pasitaisyti. 

Trečias ir ketvirtas šios dalies skyriai analizuoja įkalintus vy-
rus trejuose Lietuvos pataisos namuose: Vilniaus, Alytaus ir Pra-
vieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. Trečiame skyriu-
je „Vyriško fasado valdymas Lietuvos pataisos namuose“ gilintasi 
į skirtingas vyriškas laikysenas pataisos namuose. Kaip parodė 
tyrimas su 60 kalinių, perdėto vyriškumo forma, pasireiškianti 
smurtiniu, agresyviu, destruktyviu elgesiu, nėra vyraujanti. Hi-
pervyrišką laikyseną, paremtą siekiu vyrauti, gebėjimu apsigin-
ti pasitelkus fizinę agresiją, aukšto statuso ir garbės išsaugojimo 
poreikiu, palaikė tik trečdalis tyrime dalyvavusių nuteistųjų. Do-
minuojančia vyriškumo forma trejuose pataisos namuose galima 
laikyti tradicinį vyriškumą, kuris atspindi Raewyn Connell (2005) 
apibūdintą pritampančiojo vyriškumo formą. Šį vadinamojo „pa-
triarchato dykinėtojų“ vyriškumą pabrėžė dauguma nuteistųjų, 



Apibendrinimas

215

kuriems moteriškų bruožų smerkimas, vyriška tvirtybė, protas, 
vyro – šeimos maitintojo – vaidmuo buvo svarbiausi vyriško el-
gesio požymiai. Hipervyrišką ir tradicinį vyriškumą atskiria agre-
sijos ir siekio vyrauti nuteistųjų hierarchinėje sistemoje kriterijus. 
Tradicinio vyriškumo besilaikantys nuteistieji abejojo agresijos pa-
taisos namuose nauda ir nebuvo suinteresuoti kopti hierarchinės 
struktūros laiptais. Trečia – „žmogiško“ – vyriškumo forma, nu-
statyta tyrime, suproblemina hipervyriškos ir tradicinės vyrišku-
mo formų universalumą. „Žmogišką“ vyriškumą palaikantys nu-
teistieji ne perima pataisos namams būdingą perdėto vyriškumo 
laikyseną, bet projektuoja save ir savo gyvenimą už pataisos namų 
ribų. Tai suteikia jiems ne tik jėgų išgyventi, bet ir vilties save reali-
zuoti atlikus bausmę. Būtina pabrėžti, kad tyrime dalyvavę nuteis-
tieji mano, kad įkalinimo sąlygomis būtina taikytis prie sistemos, 
o prisitaikyti įmanoma atliekant tam tikrą vaidmenį. Šis vaidmuo 
garantuoja palankią kitų nuteistųjų reakciją, laiduojančią priėmi-
mą į nuteistųjų socialinę struktūrą, ir kartu veikia kaip apsauginis 
skydas, pridengiantis nuteistojo vidinį pasaulį nuo vertinančio ir 
teisiančio kitų žvilgsnio. 

Paskutiniame studijos skyriuje „Įkalintas vyriškumas ir gero 
gyvenimo fantazijos Alytaus pataisos namuose“ teigiama, kad 
daug vaizduotės pastangų reikalaujantis normatyvinis ,,gero gy-
venimo“ idealas yra kompensacinė reakcija į kalėjimo aplinką, 
pasmerkiančią vyrus ,,įkalinimo kančioms“ ir priverčiančią juos 
palaikyti savo vyrišką statusą ir tapatybę, grįstą ,,kieto vyruko“ lai-
kysena, agresijos ir pykčio proveržiais, fizinės jėgos demonstravi-
mu. Šis tyrimas taip pat atskleidžia, kad normatyviniai vyriškumo 
ir gero gyvenimo diskursai, vyraujantys visuomenėje, yra glaudžiai 
susiję ir papildo vienas kitą, todėl jų analizė ir permąstymas tampa 
itin aktualūs. Šie diskursai gali būti laikomi veiksniais, darančiais 
įtaką vyrų nusikaltamumui ir skatinančiais kalinčius asmenis nuo-
lat bandyti bet kokiomis priemonėmis įgyvendinti plačiai priimtas 
vyriškumo ir gero gyvenimo normas. Kita vertus, gero gyvenimo 
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fantazijos leidžia įkalintiems vyrams susitaikyti su rūsčia kalėjimo 
aplinka ir joje išlikti, o kartu ieškoti alternatyvų nusikalstamumui, 
kurios padėtų jiems priartėti prie sėkmingo vyriškumo ir gero gy-
venimo. Paskutiniai šios studijos skyriai rodo, kad įkalintųjų vyriš-
kumas gali tapti savotiška pokyčio erdve, kurioje konstruojamos 
naujos vyriškos savivokos ir elgesio reikšmės. 

Knygoje pateikti su bedarbiais, benamiais ir įkalintais vyrais at-
likti tyrimai leidžia suvokti, kiek daug emocinių ir fizinių ištek lių 
reikia norint išgyventi už visuotinai priimtų gero gyvenimo formų 
ir žanrų, kurių nėra aprobavusios socialinės apsaugos ir baudžia-
mojo aprūpinimo institucijos. Analizuojant tai, ką socialinės atskir-
ties riziką patiriantiems vyrams reiškia gyventi gyvenimą nusivyli-
mo ekonomikoje, knygoje taip pat mėginta gilintis į naujus galimo 
gyventi gyvenimo žanrus, susijusius ne tik su materialinėmis struk-
tūromis, bet ir su afektinėmis ir emocinėmis būklėmis. Dėl to socia-
linės atskirties patirtys raiškiai ir kartais šokiruojančiai atskleidžia 
afektų ir emocijų (tarp jų ir nusivylimo), veikiančių šių vyrų gyve-
nimo trajektorijas, svarbą. 

Pasak Paulo Gilroy’iaus, skirtingos socialinės atskirties ir kas-
dienių vargų istorijos priklauso „kiekvienam, kuris išdrįsta jas 
prisiimti ir sąžiningai taikyti kaip interpetavimo priemones, ku-
rios mums leidžia išryškinti mūsų tapatybių ribas, solidarumo 
pagrindą ir galbūt pareikšti apie mūsų vertybių vertybes“ (Gilroy 
2000, 230). Bourdieu (1996 ir 2000) manymu, pokalbis su socialiai 
atskirtu subjektu, kartu su tyrėjo padėties refleksija ir kritiniu po-
žiūriu į vartojamas sąvokas bei kategorijas gali sustabdyti, kad ir 
laikinai, intelektualinį doxa, t. y. padėti nepriimti socialinės tikro-
vės kaip savaime suprantamos ir akivaizdžios. P. Bourdieu manė, 
kad daugelio socialinių tyrimų tragedija yra ta, kad jie taip įkyriai 
veržiasi į žmonių gyvenimą, kad viešosios nuomonės apklausos 
ar biurokratiškai pagaminti interviu dažnai būna beverčiai: jie iš-
siaiškina „tik savęs ir kasdienės patirties pateikimą, kuris atitinka 
dominuojančias [socialines] ortodoksijas“ (Fowler 1996, 2). Todėl 



sociologo, kaip ir bet kokio analitiko, kritiko ar menininko, uždavi-
nys – reflektuoti tiek socialiai atskirtųjų išgyvenimo strategijas, tiek 
objektus, padedančius išvengti žiauraus ar beviltiško optimizmo, 
kurį palaiko jų prisirišimas prie nuspėjamo normatyvaus gyveni-
mo supratimo.

Apibendrinimas
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Men in the Economies of 
Disappointment: Between  
Good Life and Social Exclusion

S U M M A R Y

Unemployed, homeless and imprisoned men analysed in this study 
live their lives not only at risk of social exclusion but also in an 
impasse at the level of the imaginary: remaining attached to the 
normative fantasy of good life, they are also not sure about the 
ways of changing their situation, living different lives and choos-
ing worthwhile ones. We attempted to demonstrate, in the book, to 
what extent desperate optimism as an effect of the incessant good 
life fantasy inspires this attachment. The notion of the economy 
of disappointment that manifests the distribution of this affect in 
both social and psychic fields made us reflect on the possibilities 
and limitations of men’s everyday lives. Anger and rage as most 
easily predictable profits of the affective economy of disappoint-
ment characterize the analysed unemployed, homeless and impris-
oned men. On the other hand, disappointment is inseparable from 
recog nition, a normative disciplinary mechanism, that discursively 
forms socially excluded men as stigmatized, invisible and “unreal” 
individuals.

Affects including disappointment circulate, flow, and direct us 
to some objects and even create disorientations. They form different 
affective economies. For instance, Lawrence Grossberg notes that 
affective economies “articulate affective struggles into a limited set 
of structures” (1987, 45) that territorialize subjects and make them 
matter or do not matter. Speaking of an affective economy of hate, 
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Sara Ahmed argues that affects do not reside in subjects, signs or 
commodities but are produced only as effects of their circulation. 
What Ahmed attempts to say is that hate as an emotion or affect is 
not contained within a subject but moves between different subjects 
aligning or dividing them. She uses the term “economy” to point 
out that “emotions circulate and are distributed across a social as 
well as psychic field” (Ahmed 2004, 120). It means that affective 
economies can be theorized and researched as both social and ma-
terial and psychic. 

In the same way as Ahmed talks of hate, it is indeed possible to 
talk about disappointment that does not inhabit a single subject but 
makes him/her “one nodal point in the economy” (Ahmed 2004, 
121). As other affects, disappointment comes into being when a 
subject feels that he/she cannot control the object into which he/she 
has invested. This lack of control makes disappointment a mode 
of attachment to life based on the lack of optimism and failure of a 
promise of happiness. 

The first part of the book that consists of three chapters focus-
es on unemployed men. In the first chapter entitled “Unemployed 
Men, Good Life and Desperate Optimism,”1 Artūras Tereškinas  
examines the relation between social exclusion and quality of life or 
“good life” in 23–39-year-old unemployed men’s lives. He attempts 
to answer the question to what degree these men’s conceptualiza-
tions of good life and their unemployment status are a symptom of 
social exclusion that, in this chapter, is considered as both a process 
and state which make individuals deprived of a minimum stand-
ard of life quality. Apart from several respondents living in the 

1 The study presents findings of the following research projects: “Criminal 
Masculinity in the Lithuanian Correctional Facilities: Forms, Transformations, 
and Alternatives” (no. MIP-12313) funded by the Lithuanian Science Fund and 
“Social Exclusion and Social Participation in Transitional Lithuania” (VP1−3.1.-
ŠMM-07-K-02-045) funded by the EU structural assistance to Lithuania (VP-1-3.1-
ŠMM-07-K) “Support to Research Activities of Scientists and Other Researchers 
(Global Grant).”
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countryside and involved in occasional illegal low-wage jobs, most 
unemployed men did not experience poverty as one of the indica-
tors of social exclusion. The loss of a job for them meant not a mate-
rial deprivation but rather unrealized visions of their lives, complex 
strategies of survival and negative affects and emotions. The author 
argues that to some extent the respondents were socially excluded 
on affective and emotional level because unemployment intensi-
fied the feelings of insecurity and shame, psychological discomfort, 
self-doubt, and the lack of respect and respectability. Although 
they experienced themselves as subjects with negative capital, most 
respondents remained attached to the normative vision of good 
life based on a well-paid job, partnership/family, privately owned 
apartment/house and satisfactory consumption. In their opinion, 
these objects of good life enabled them not only to live well but 
also to flourish. However, the interviews demonstrate that their vi-
sions of good life were rather fragile: most men had a difficulty of 
imagining their future, yet they did not cease to believe that their 
misfortunes were merely an exception and not a recurrent pattern 
in the socially approved and widely accepted genres of good life.

In the second chapter “Can Unemployment Restrain? Commu-
nity Action, Social Support Networks and Public Participation,” 
Jurga Bučaitė-Vilkė focuses on the issue of social support networks 
maintained by socially excluded groups to reduce the negative ef-
fects of social stigmatization. The author uses the notion of social 
networks to explain such processes of social exclusion as margin-
alization, poverty or social polarization. Social networks not only 
minimize the burden of social isolation, which separates individual 
from the main institutions such as family, friends, work or social 
welfare system, but also provide an important access to financial 
and symbolic resources. In her chapter, Bučaitė-Vilkė also asks 
whether the socially excluded individuals’ interest in public affairs 
and active participation in community life can be perceived as one 
of the most effective strategies of reducing social distance. 
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The results of qualitative semi-structured interviews with 
young unemployed men under the age of 40 reveal the ways in 
which unemployed young men use social support networks and 
what importance they assign to strong and weak social ties. The 
lack of empowerment and social marginalization are more evident 
among the young unemployed men with lower education. Their es-
tablished social networks are fragmented and highly polarized. On 
the contrary, the men with higher education maintain available so-
cial and symbolic capital more efficiently in order to minimize so-
cial and economic risks caused by their unemployment. Young un-
employed people also use the concept of social justice that reflects 
their understanding of overwhelming individual responsibility for 
their life choices. However, they fail to reflect on the importance of 
communal solidarity in their lives. 

The third chapter, “Young Unemployed Men and their Mas-
culinity in the Economy of (Mis)recognition” suggests that in ana-
lysing a complex relation between masculinity, recognition, nor-
mativity and social exclusion, it is necessary to rethink what kind 
of male subjects are recognized as valuable in specific social fields 
and how their (mis)recognition can deconstruct the established 
gender norms that affect men’s experiences of social exclusion and 
isolation. Artūras Tereškinas argues that the desire for recognition 
is crucial in self-construction of male subjects. In order to become 
“real” men, they must be recognized as effective and viable subjects 
defined by the norm of employment and work. 

According to their attitudes towards masculinity, work and 
family, in the chapter, two groups of respondents are distinguished. 
The first biggest group called “men of toxic normativity” was pas-
sionately attached to the norm of hegemonic masculinity that ena-
bled them to sustain the illusion of both respectability and recogni-
tion. However, this attachment negatively affected their lives and 
deepened their sense of social exclusion and isolation despite the 
fact that the majority of these men was university-educated and had 



Summary

222

well-developed networks of social support. The second group of the 
respondents called “impasse men” comprised largely of individu-
als with high-school education and the experience of illegal tempo-
rary jobs did not regard work and breadwinner role as an essence 
of their male identity. They thought of work merely as a means of 
satisfying their consumer needs. Furthermore, these men did not 
construct any specific strategies of future employment. Paradoxi-
cally, their negligent attitude towards work and social recognition 
allowed them to live a carefree life that resisted the overpowering 
norm of hegemonic masculinity and instead relied on dreaming 
about the uncertain future as a way of everyday survival.

The second part of this study deals with the analysis of homeless 
and imprisoned men. In the first two chapters, Rūta Petkevičiūtė 
and Rasa Indriliūnaitė examine the lives of male residents at Lithu-
anian homeless shelters. In the chapter entitled “Practices of (Self-)
involvement of the Residents of Homeless Shelters in the System of 
Social Support,” Rasa Indriliūnaitė discusses the “culture of welfare 
dependency” and the practices of marginalization, assimilation, 
control and deviation produced by the interaction of homeless shel-
ters and their residents. With neoliberal welfare policy developing 
the concept of a beneficiary dependent on the welfare system, the 
growing number of such individuals and the increasing duration 
of their dependency prompt discussions about the “culture of wel-
fare dependency” and so-called “institutional circuit.” Individuals 
become reliant on the welfare state by adapting to the procedures 
and rules of welfare institutions and remaining within this system 
for a long time. Furthermore, different forms of social control, mar-
ginalization, assimilation and deviation are used to maintain social 
justice in the neoliberal welfare state. The homeless shelter can also 
be treated as a preventative mechanism allowing the absorption of 
potential threats posed by the people using its services. 

Analysing 15 semi-structured interviews with the male resi-
dents of homeless shelters and the focus group interview with  
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social workers, Indriliūnaitė argues that the homeless men accept 
the norms and rules of shelters and transfer the responsibility for 
their condition to social workers. The relations of the homeless men 
with social workers replace their familial and kin relations. For 
this reason, the homeless men associate their leaving of a home-
less shelter and independent life with insecurity and risk. Moreo-
ver, the focus group interview with social workers demonstrates 
that meagre financial resources and the governmental pressure to 
concentrate on the management of welfare services and to achieve 
fast results limit a long-term cooperation between social workers 
and the homeless. All these factors keep the homeless men in the 
shelters; they weaken their human capital and make them develop 
dependency on the institutional welfare. 

In the chapter “Social Control of the Residents of Homeless 
Shelters: Stigmatization, Criminalization and Imprisonment,” 
Rūta Petkevičiūtė explores the dynamic connection between incar-
ceration and homelessness and identifies specific vulnerabilities 
related to unemployment, family background, addiction, and stig-
matization. In the author’s view, the late modern welfare state and 
neoliberal economies developed and institutionalized penal wel-
farism as a strategic solution to class conflict, unemployment and 
poverty. The research with 15 sheltered homeless men in Vilnius 
and Kaunas and members of the NGOs dealing with homelessness 
shows that only two research participants had jobs and none of 
them had a stable partnership at the time of the interviews. Most 
research participants have never been married or had any children. 
Their lack of education, working skills and stigmatizing criminal 
background determined these men’s unemployment. Excluded in 
both the labour market and family sphere, the homeless men were 
in an extreme need of the welfare state support. However, support 
offered by the welfare state was rather insufficient. Moreover, the 
homeless men had to cope with the overlapping double stigma: 
being homeless and ex-prisoners. Their experiences of poverty, 
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incarceration, homelessness and unstable families point to these 
men’s multidimensional social exclusion and an insurmountable 
cycle of homelessness and incarceration. 

The chapter “Masculine Front Management” in Lithuanian 
Correctional Facilities” discusses the construction of incarcerated 
masculinity in the Lithuanian prisons. Analysing 60 semi-struc-
tured interviews conducted in three Lithuanian correctional houses 
(Vilnius, Alytus and Pravieniškės) and prisoners’ criminal records, 
Rūta Petkevičiūtė distinguishes three forms of masculinity: hyper-
masculinity, traditional and “human” masculinity named after 
prisoners’ self-definitions. One third of the research participants 
maintained hypermasculinty and half of them supported tradi-
tional masculinity. The author argues that traditional masculini-
ty based on toughness, male dominance, emotional balance, and  
loyalty is dominant in the Lithuanian prisons. However, the form 
of traditional masculinity rejects aggressiveness as one of its char-
acteristic features. 

The interviewed prisoners emphasized the importance of ad-
aptation to informal prison rules and proper presentation of self. 
Eventually, a “human” form of masculinity proves that hypermas-
culine behaviour is not the only recourse of masculinity in prisons. 
The research participants who maintained the “human” form con-
structed their masculinities by referring to the resources related to 
their life after imprisonment. 

The last chapter of the book “Imprisoned Masculinities and 
Fantasies of Good Life in Alytus Correctional Facility” written by 
Artūras Tereškinas and Rūta Petkevičiūtė analyses the meanings 
and fantasies of good life that the imprisoned men espouse in their 
austere ordinary. What does their normative fantasy of good life 
consist of and how it can be achieved? The chapter also discus ses 
the ways in which the respondents’ masculinity influences their 
good life fantasies confronted by both their life experiences and the 
economic, social and political environment in Lithuania. 
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Studies on masculinity emphasize that criminal behaviour can 
be used as a resource for accomplishing manhood when other re-
sources are not available. The research in Alytus correctional facili-
ty, one of the biggest prisons in Lithuania, demonstrates that the at-
tempt of men at risk of social exclusion to achieve a normative good 
life fantasy can also lead to criminality. If men do not have a steady, 
reliable job, and a stable family life or other traditional indicators of 
successful masculinity and good life, criminal behaviour becomes 
an acceptable way to affirm and reproduce their masculinity. The 
promise of good life and happiness push the imprisoned men to act 
in socially predictable ways. 

Fourteen interviewed men believed that conventional objects of 
good life including work, family, women, sex, and children would 
secure their happiness. Therefore, these men invested their hopes 
and dreams into these objects. To a certain degree, the fantasy of 
good life that served as a therapeutic narrative of self-fulfilment 
was an obstacle to good life. Using the insights of both gender  
studies and sociology of emotions, the authors argue that the nor-
mative ideal of good life must be rethought and re-evaluated with 
regard to not only dominant forms of masculinity but also emo-
tional structures used by the respondents as a means of survival in 
the correctional institutions.

To survive beyond socially accepted forms and genres of good 
life the analysed unemployed, homeless and imprisoned men 
needed an immense amount of emotional and physical resources. 
These resources were also necessary in order to create new genres 
of livable life related not only to the material structures, but also 
to affective and emotional states. The men’s experiences of social 
exclusion attest to the importance of affects and emotions including 
disappointment in the trajectories of their lives. 

According to Paul Gilroy, different stories of social exclusion 
and everyday miseries belong to everyone who is bold enough to 
inhabit them and use them as a means of interpretation that high-



light the limits of our identities and the bases of our solidarity and 
va lues (Gilroy 2000, 230). In Bourdieu’s opinion (1996 and 2000), 
along with their critical attitude towards their own social location 
and categories used, researchers’ conversation with socially exclud-
ed individuals could suspend, at least temporarily, an intellectual 
doxa, i. e. could help researchers not to accept social reality as self-
evi dent. Some social research is worthless because it attempts to in-
vade people’s lives by the means of bureaucratically manufactured 
public opinion surveys and interviews; it only explains experiences 
that correspond to the dominant social orthodoxies (Fowler 1996, 2). 
Therefore, the role of a sociologist as well as any analyst, critic or 
artist is to reflect on both the survival strategies of socially deprived 
and the objects that help them escape desperate optimism sustained 
by their attachment to the understanding of a normative life. 

Summary
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