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Straipsnių rinkinio antrojoje dalyje toliau plėtojama jaunimo vi^nybių.
apsisprendimo ir pasirinkimo tema. Jei pirmojoje šios knygos dalyje dau
giau dėmesio buvo skiriama brandesnio amžiaus asmenims, sulaukusiems
23-25 metų amžiaus (1989 m. apklausa), tai antroje dalyje nagrinėjami
vidurinių mokyklų abiturientų vertybinių orientacijų ypatumai. Daugumoje
straipsnių aptariami 1991 metais atlikto Vilniaus abiturientų sociologinio
tyrimo rezultatai, bandoma atskleisti sudėtingos ekonominės ir politinės šaiies situacijos, Lietuvos nepriklausomybės siekių vaidmenį formuojant jau
nimo vertybines nuostatas. Išimtį sudaro du paskutinieji rinkinio straipsnai, kuriuose pateikiami vėliau (1993 metais) atliktos abiturientų apklausos
duomenys, atspindintys tam tikrus išorinės aplinkos stabilizavimosi pož\ mius ir atitinkamus poslinkius jaunimo sąmonėje.
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A. MATULIONIS
MOKYTOJAS. MOKYKLA. MOKINYS
Mokykla — vienas iš svarbiausių visuomenės socialinių
institutų, nes naujoms kartoms perduoda žmo^ijos sukaupta

kultūrinį palikimą ir ugdo asmenybe. Mokytojas — svarbiausias
ugdymo proceso subjektas. Nuo jo kvalifikacijos priklauso
mokyklos veiklos efektyvumas. Mokinys taip pat nėra tik pa
syvus auklėjimo objektas, nes tik nuo jo priklauso, ar sukaups

žinių ir išmoks savarankiškai lavintis. Iš pirmo žvilgsnio tie
dalykai visiems akivaizdūs. Gali atrodyti, kad juos vardinti
net banalu. Tačiau, antra vertus, ir ši institucija bei jos elemen
tai, jų savieka ir veiklos rezultatai susilaukia daug kritikos, tei
giant reformos būtinumą. Ne veltui buvo suformuluota tautinės
mokyklos koncepcija, o vėliau, ją kiek transformavus, — ugdy

mo koncepcija. Jos aktualumas išryškėjo būtent pereinamuoju
iš autoritarinės j demokratinę visuomene laikotarpiu. Ji tapo
pirmąja koncepcija, kuri buvo pradėta realizuoti.

Lietuvoje sociologai menkai tyrė mokytojo darbą. Išskirčiau
tik buvusio Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto aspiranto
Albino Kalvaičio disertacinį darbą. Todėl šiame straipsnyje
pateikiu ekspertinės abiturientų mokytojų apklausos, atliktos
tiriant pačius abiturientus, duomenis. 1991 m. pavasarį Vilniuje

buvo apklaustas 101 abiturientų mokytojas mokyklose, kuriose
dėstoma lietuvių ir rusų bei lenkų kalbomis.
Žinoma, ekspertų apklausa neleidžia daryti platesnių ir gi
lesnių apibendrinimų. Tačiau manau, kad su šiais duomenimis

verta supažindinti: tyrimas buvo atliktas labai reikšmingu
Lietuvai

laikotarpiu — netrukus

po

kruvinųjų

sausio

tryliktosios įvykių, kai šalyje dar tebebuvo jėgų, siekusių sugrą
žinti Lietuvą į TSRS. Tuo labiau, kad galima palyginti lietuvių
ir kitų tautybių mokytojų nuostatas. Jokiu būdu nenoriu, kad
skaitytojui susidarytų nuomonė, jog siekiama vertinti šias orien
tacijas. Vėliau gyvenimas jas gerokai koregavo, ypač po to, kai
1991 m. rudenį pasaulis pripažino Lietuvos valstybingumą. Tie
siog tyrėjo interesas verčia pateikti šio įdomaus pereinamojo
laikotarpio duomenis: buvo taip, o ne kitaip. Tuo labiau, kad

daugelio ugdymo proceso dalykų ir norėdamas negali politizuo
ti ar ideologizuoti, jei vadovaujiesi mokslinio tyrimo logika.

Analizę pradėsiu, nustatydamas mokytojo santykį su mokyk
la.

70% apklaustųjų mokytojų teigė, kad jiems patinka dirbti
jų mokykloje, 17% — nelabai patinka, o 5% apskritai norėjo
mesti mokytojo darbą. Kiek palankiau santykį su mokykla ver
tino kitataučiai — 82% jų nurodė, jog patenkinti darbu savo
mokykloje (taip manė tik 67% lietuvių).
Tik kas penktas apklaustasis nurodė, kad jų kolektyvo at
mosfera labai demokratiška (17% lietuvių, 24% kitataučių).
Trys ketvirtadaliai respondentų teigė, kad atmosfera — paken

čiama (77% lietuvių, 71% kitataučių). Tik 5% mokytojų manė,
kad jų kolektyvo atmosfera stagnatoriška.
Du trečdaliai vilniečių mokytojų teigė, kad jų mokykloje yra
daug gerų specialistų (kiek daugiau rusų ir lenkų mokyklose).
Ekspertams buvo pateiktas 20 įvairių bruožų, būdingų moky
tojui, sąrašas. Juos reikėjo vertinti trim rodikiais: būtinas,

pageidautinas ir nebūtinas bruožas. Dažniausiai būtinais laiko
mi šie bruožai: gilios dalyko žinios (92%), mokėjimas perteikti
žinias (92%), sugebėjimas bendrauti su mokiniais (88%), ob
jektyvumas (87%).
Kiek rečiau būtinu laikomas sugebėjimas suprasti mokinį
(82%), pagarba mokiniui (79%), sąžiningumas (77%), mokinio
savarankiškumo skatinimas (75%), intelektas (72%) ir k;inirir
mas (71%).
Daugiau kaip pusė apklaustųjų manė, kad mokytojui būtinas
jautrumas (60^), gerumas (58%), nuoširdumas (58%), organi
zuotumas (57%) ir pasitikėjimas mokiniu (55%).
Mažiau kaip pusė ekspertų nurodė, kad mokytojui būtinas
atkaklumas (45%), entuziazmas (3^^), jumoras (32%), šiuo
laikiškumas (27%) ir nuolaidumas (12%).
Pageidautini mokytojo bruožai dažniau šie: jumoras (56%),
šiuolaikiškumas (54%), entuziazmas (52%), nuolaidumas (41%)
ir atkaklumas (40%).
Iš visų bruožų labiau nepageidautinas buvo nuolaidumas.

Jį nurodė 34% apklaustųjų mokytojų.
Lietuviams dažniau atrodė, kad būtini mokytojo bruniai —
nuoširdumas, šiuolaikiškumas, pagarba mokiniui, savarankis-

kūmo skatinimas. Kitataučiai dažniau akcentavo bendravimo
su mokiniais, atkaklumo, organizuotumo, entuziazmo, jautrumo
ir nuolaidumo svarb^.

Įvertinę visus bruožus, respondentai turėjo papildomai pa
rašyti tris svarbiausius, j.ų manymu, mokytojo bruožus (3 —
svarbiausias, 2 — antras pagal svarbum^, 1 — trečias pagal

svarbumą). Bruožus pagal atsakymų dažnumą suskirsčiau j 4
grupes:

Pirmoji grupė:
1.Gilus dalyko žinojimas— 1.93 balo;
2.Mokėjimas perteikti žinias— 1.08;
3.Sugebėjimas bendrauti su mokiniais— 0,79;
Antroji grupė
4.Pagarba mokiniui— 0.28 balo;
5.Intelektas— 0.25;
6.Objektyvumas— 0.23;
7.Mokinio savarankiškumoskatinimas— 0.22;
8.Sąžiningumas— 0.21;
9.Gerumas-- 0.19;

Trečioji grupė:
10.Kantrybė— 0.12 balo;
II. Sugebėjimas suprasti mokinį

— 0.11;

12.Entuziazmas— 0,08;

13.Pasitikėjimas mokiniu— 0.05;
14.Jautrumas— 0.04;
15.Šiuolaikiškumas— 0.04;
16.Nuoširdumas— 0.03;
17.Jumoras— 0.03;
18.Atkaklumas— 0.01;
19.Organizuotumas— 0.01;

Ketvirtoji grupė:
20.Nuolaidumas— 0 balų.

Kaip matome, pirmąją grupę sudarė bruožai, kurie tiesio
giai išreiškia mokytojo profesijos paskirtį ir esmę: tiek kvali
fikacijos būtinumą, tiek sugebėjim^ ją tinkamai pritaikyti
perteikiant žinias ir bendraujant su mokiniais:
Antrąją grupę sudarė daugiau moralinio pobūdžio bruežai
ir intelektas.

Trečioje grupėje liko pusė nurodytų bruožų, o ketvirtojo
je — tik nuolaidumas, kurio nė vienas apklaustasis mokytojas
nelaikė vienu iš svarbiausių.

Lietuviai kiek dažniau negu kitataučiai akcentavo sugebė
jimą perteikti žinias, sugebėjimą suprasti mokinį, pagarbą •
mokiniui, objektyvumą, nuoširdumą ir pasitikėjimą mokiniu.
Kitataučiai kiek dažniau negu lietuviai svarbiausiu mokytojo
bruožu laikė gerumą.
Daugiau kaip pusė respondentų (56%) teigė, kad didžioji
jų mokyklos mokytojų dalis turi šiuos tris nurodytus svar
biausius bruožus, nors kitaip manančių (kad dauguma neturi)
buvo taip pat gana daug (beveik 40%).
Lietuviai buvo kritiškesni: 44% jų teigė, kad dauguma ne
turi tų svarbiausiųjų mokytojo bruožų, o taip manančių kita
taučių buvo trečdalis.
Tik vienas apklaustasis manė, kad mokytojų peratestavimas turi vykti kiekvienais metais, 5% — kas du metai, 32% —

kas trys metai (kiek daugiau kitataučių), o pusė — dar re
čiau.

Tik kas penktas respondentas teigė, kad jam pakanka stu
dijų metais įgytų žinių. Beveik trečdalis manė, kad jų šiek
tiek trūksta, o 42% mokytojų nurodė, kad žinių labai trūksta.
Dabar keletas klausimų apie mokytojų požiūrį į mokymo
proceso organizavimą.

45% respondentų nurodė, kad jų mokykloje mokiniai nedalyvaja mokyklos valdyme. Kad mokinių yra mokyklos taryjoje, pažymėjo tik 14% apklaustųjų. Tokia padėtis, respondenų nuomone, buvo visose mokyklose — ir tose, kur dėstoma
ietuvių, ir rusų ar lenkų kalbomis.

68% ekspertų manė, kad tik vienas kitas moksleivis linkęs
domėtis savęs pažinimu ir saviaukla, 18% — kad dauguma
:noksleivių, o 8% — kad tokių apskritai nėra.

Lkspertų tautybė diferencijavo atsakymus.

Ar mokiniai linkę domėtis savęs pažinimu ir saviaukla? ( )
'Daiigūma

Vienas kitas

Tokių nėra

Lietuviai' ' ' " 27674

Kitataučiai98011
Nelietuviai mokytojai 'nusiteikę skeptiškiau.
54% apklaustųjų teigė, kad skatina moksleivių savęs paži
nimo ir saviauklos polinkį (lietuviai — 41%, kitataučiai —
73%), 36% — retkarčiais skatina (lietuviai — 55%, kitatau
čiai — 21%), 1% — neskatina. Taigi nelietuviai žymiai daž
niau nurodė, kad sistemingai skatina jaunimo savarankišku
m^.

Tiek lietuviai, tiek nelietuviai (96%) manė, kad reikia
atsižvelgti j individualias mokinio savybes. 37% mokytojų
teigė, jog atsižvelgia į moksleivio individualumą (lietuviai —
23%, kitataučiai — 49%), 31% — retkarčiais (lietuviai —
40%, kitataučiai — 22%), 19% — neįmanoma atsižvelgti, nes
klasėje per daug mokinių, 2% — neatsižvelgia, nes turi kitų

reikalų. Matyt, lietuviai mokytojai labiau savikritiški.
Tik 16% ekspertų teigė, jog galimas individualizuotas moks
leivių mokymas, o 59% — kad nėra galimybių. Skeptiškesni
yra lietuviai — 72% nurodė, kad individualizuotas mokymas
neįmanomas.

Dauguma mokytojų manė, kad moksleivių profesinės orien
tacijos pradeda ryškėti tik mokslų pabaigoje: 37,c teigė, jog
tai įvyksta prieš pat baigiant mokyklą, 38%--- 10-osc ar 11-ose
klasėse, 11%- 9-oje klasėje, o 11% — dar anksčiau. Šiuo po
žiūriu lietuvių ir nelietuvių mokytojų nuomonės labai skyrėsi.

Kurioje klasėje pradeda ryškėti moksleivių profesiniai
interesai (%)
Iki8klasės

9 klasėje

10-11 klasėse Baigiant
mokyklą

Lietuviai6105232
Kitataučiai18132445

Kaip matome, daugiau kaip pusė lietuvių mokytojų manė,
kad profesinis apsisprendimas vyksta jau baigus 9-ą klase,
t. y. apsisprendžia, kurie liko vidurinėje mokykloje ir mokosi
toliau. 49% kitataučių manė, kad jaunimas profesiniu požiūriu

apsisprendžia prieš pat mokyklos baigimą. Tačiau beveik treč
dalis nelietuvių mokytojų teigė, jog profesijos pasirinkimas
įvyksta dar nebaigus devynmetės mokyklos.
38% apklaustųjų manė, kad dauguma mokinių yra linkę
pervertinti savo gabumus. 26% — visai nesieja savo profesinių
interesų su savo gabumais ir pažangumu, 23% —• adekvačiai
vertina savo gabumus ir atsižvelgdami į juos orientuojasi
į tam tikrą profesiją, o 8% — nepakankamai vertina savo
gabumus.

Vertinant gabumus, mokytojų nuomonės taip pat skyrėsi.
Savo gabumų vertinimas (%)
Adekvatus

Pervertina Nepakankamai
vertina

Nesieja

Lietuviai18521020
Kitataučiai3323737
Kaip matome, daugiau kaip pusė lietuvių mokytojų teigė,
kad jaunimas pervertina savo gabumus. O nelietuviai moky-

tojai manė, kad jų moksleiviai apskritai nesieja savo gabumų

ų

su pasirenkama profesija, ar adekvačiai vertina savo gabu
mus. Tokie skirtumai, visų pirma, priklausė nuo to, kad lietu
viai moksleiviai, gyvenantys Vilniuje, labiau orientavosi į aukš
tąjį mokslą, o rusai, lenkai, baltarusiai ir kili dažniau rinkosi

darbininkiškas profesijas.
Tai matyti ir iš atsakymų j
pasiruošę tokiam atvejui, kad
Trečdalis apklaustųjų mokytojų
vių nori išmėginti savo laimę, o

kitą klausimą: ar jaunuoliai
neįstos į aukštąją mokyklą.
teigė, jog dauguma mokslei
jei neįstos, tai eis dirbti. 30%

manė, kad jaunimas tiesiog nori pratęsti mokslą, o atsarginės
speuialybės varianto nėra apgalvoję. 18% nurodė, kad daugu
ma moksleivių nežino, ką veiks nesėkmės atveju. Tik 15% tei
gė, kad moksleiviai yra numatę atsarginį variantą.

Lietuvių ir nelietuvių mokytojų vertinimai skyrėsi. .

Ar turi rezervinį variantą, jei neįstos į aukštąją mokyklą (%)

Turi

Nori pratęsti
KoriNeturi
mokymąsi pabandyti

Lietuviai16.,.392718

KitataučiaiU234620
Lietuviai mokytojai dažniau teigė, kad jaunimas tiesiog
nori pratęsti mokymąsi, o profesija jiems nėra labai svarbi.
Beveik pusė nelietuvių mokytojų manė, kad jaunimas bandys
stoti, o jei neįstos, eis dirbti.

Du trečdaliai apklaustųjų nurodė, kad dauguma moksleivių
linkę ieškoti lengvo darbo, 18% — visai nelinkę dirbti ir tik
11% manė, kad jaunimas pasirengęs daug dirbti. Ekspertų tau
tybė šiam vertinimui neturėjo jokios įtakos.
45% apklaustųjų teigė, kad mokiniai nelabai noriai dalinasi
mintimis apie ateitį su mokytojais, — juos prakalbinti reikia
pastangų. Kas ketvirtas mokytojas manė atvirkščiai: jaunimas
noriai dalinasi mintimis, nes jos aktualios. 19% mokytojų —
nelabai linkę kalbėti, nes nemato jokios perspektyvos, o 9% —

mokykloje apskritai nenori su niekuo kalbėti.
Lietuvių ir nelietuvių mokytojų nuomonės skyrėsi.
Ar mokiniai nonai dalinasi mintimis apie ateitį? (
Noriai

Lietuviai
Kitataučiai

Nelabai

24
27

Nemato
perspektyvos

51
42

14
24

Nenori
kalbėti

12
7

Kiek daugiau nelietuvių mokytojų manė, kad jaunimas ne
nori atsiskleisti, nes nemato perspektyvos.

Pusė apklaustųjų manė, kad žmonėmis galima pasitikėti.
Tačiau taip manančių lietuvių buvo 61%, o kitataučių — tik
39%.
Mokytojų nuomonės skyrėsi, vertinant Lietuvoje vykstančių

pokyčių poveikį mokinių mokymuisi. 29% pedagogų teigė, kad
mokymosi motyvacija nepakito, tik pasireiškė emocinis pakili
mas; 26% — moksleiviai prarado pusiausvyrą; 23% — niekas

nepasikeitė; 21% — moksleiviai kitaip vertina mokymosi kryp
tingumą ir profesinę perspektyvą.
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Ekspertų tautybė taip pat turėjo įtakos nuomonių pasi
skirstymui....

Ar pokyčiai Lietuvoje turėjo poveikį mokinių mokymuisi? (%)
Kitaip
. vertina

Tik emocinis Prarado
poveikis- pusiausvyrą

Neturėjo
-. ."

Lietuviai17401429 .'
Kitataučiai271641 ;.16 •
4 iš 10 lietuvių mokytojų manė, kad mokymosi motyvacija
nepakito, o tik sustiprėjo emocinis fonas. Nelietuviai ekspertai

atvirkščiai teigė: mokiniai prarado pusiausvyrą.
Sie vertinimai buvo susiję su bendrąja mokytojų požiūrio
į vykstančius pokyčius Lietuvoje motyvacija.
56% apklaustųjų teigė, kad jiems Lietuvos nepriklausomy
bė ypač svarbi. 43% mokytojų manė, kad jiems svarbesnės ma
terialinės sąlygos, aukštas gyvenimo lygis.
Cia ekspertų nuomonės skyrėsi: nepriklausomybę akcentavo

91% lietuvių ir 32% kitataučių.
Pusė apklaustųjų nurodė, kad nori prisidėti prie Lietuvos
nepriklausomybės įtvirtinimo, 26% — neturi galimybių, bet
nekenks, 8% — prieš Lietuvos atsiskyrimą nuo TSRS.

Lietuvių ir kitataučių nuomonės skyrėsi: prieš Lietuvos ne
priklausomybę nepasisakė nė vienas lietuvis, o už paramą ją

įtvirtinant — 82%. Nelietuviai manė kitaip: prieš buvo 16%,
o prisidėti norėjo tik kas penktas apklaustasis.
1991 m. pavasarį Lietuvą kaip atskirą valstybę įsivaizdavo
60% ekspertų (96% lietuvių, 26% kitataučių), kaip atskirą so
cialistinę valstybę — 4% (nė vienas lietuvis ir 10% kitataučių),
savarankišką respubliką TSRS federacijoje ar konfederacijoje
— 24% (nė vienas lietuvis ir 55% kitataučių). Kad Lietuvos
statusas nepasikeis, kad liks kaip ir anksčiau tik TSRS res
publika, nemanė nė vienas apklaustasis. Taigi tokios nuostatos
neabejotinai atsiliepė procesų, vykstančių mokyklose, vertini
mui. Labiausiai jos paveikė nelietuvių mokytojų nuomones.

Siame straipsnyje, kaip jau anksčiau minėjau, nesiekiau
pateikti gilesnių apibendrinimų. Tačiau patys duomenys gana
tiksliai atspindi tų laikų dvasią, todėl gali sudominti ugdymo
reformos Lietuvoje tyrinėtojus.

A. MIKŠYS

NUO TECHNIKUMO IKI AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS:
KAI KURIOS SOCIOLOGINES IR PEDAGOGINES
PROBLEMOS
Specialiosios vidurinės mokyklos arba technikumai visai
neseniai buvo viena svarbiausių sudėtinių dalių bendroje švie
timo ir profesinio rengimo sistemoje. Jų egzistavimą ir veikla
sąlygojo tuometinės sovietinio liaudies ūkio reikmės ir priva
lomo vidurinio išsimokslinimo koncepcija. Siosc mokyklose
buvę aštuntokai (vėliau devintokai) gauudavo ne tik profesij:j, bet ir pilną vidurinį išsilavinimą. Bendrojo lavinimo vi
durinių mokyklų abiturientai, dėl vienų ar kitų priežasčių
negalėję tęsti mokslo aukštosiose mokyklose, taip pat rinkosi
technikmą, kur per palyginti trumpą laiką (2,5 metų) galėjo
įgyti profesiją ir pradėti savarankišką gyvenimą.
Technikumo diplomas suteikdavo šio tipo mokyklų absol
ventams vidurinės grandies specialisto statusą ir leisdavo
dirbti gamybos vadovais — brigadininkais, meistrais, techni
kais, technologais įmonėse ir gamyklose, užimti jaunesniojo
medicinos personalo vietas sveikatos apsaugos sistemoje, dirb

ti pedagogais, kultūros darbuotojais švietimo ir kultūros įstai
gose, jaunesniaisiais specialistais žemės ūkyje.
Tuo būdu susiformavęs vidurinės

grandies

specialistų

sluoksnis vaidino nemažą vaidmenį bendroje ūkio specialistų
struktūroje tiek savo skaičiumi, tiek specialybių įvairove, o jų
paruošimas kėlė nemaža sociologinių ir pedagoginių proble
mų.
Viena šių problemų, mūsų nuomone, buvo technikumo moks
leivių kontingento formavimas.

Sovietinio „planinio ūkio" sąlygomis specialiųjų vidurinių
mokyklų moksleivių kontingentai neretai buvo formuojami vi
siškai neatsižvelgiant į stojančiųjų individualias savybes —
gabumus, polinkius, potraukius, jų socialine profesinę orienta
ciją. Juos formuojant, buvo neretai taikomos ideologinės bei eko

nominės prievartos priemonės. Nemaža dalis jaunuolių ir mer
ginų stojo mokytis ne ten, kur jautė esant pašaukimą, bet
ten, kur „šaukė" komjaunimas, partija ir vyriausybė, siuntė

gamykla ar kolūkis. Prisiminkime liūdnai pagarsėjusius šū
kius: „Visa klasė — j fermas!", „Jūsų laukia didžioji chemi
ja!", „Pirmyn į komjaunuoliškas statybas" ir j>an.

Švietimo sistemos darbuotojai ir pedagogai iki šiol prisi
mena priverstinį bendrojo lavinimo mokyklų mokinių siuntimą
į PTM ar technikumus, vykdydami iš viršaus „nuleistus" pla
nus, kuriuose būdavo iš anksto nustatoma, kiek klasės moki

nių turi būti siunčiama į vieną ar kitą mokyklos tipą.
Suprantama, kad tokiais ar panašiais keliais atsidūięs
technikume (ir ne tik jame) jaunas žmogus ir mokėsi be dide
lio noro, ir dirbo be didelio entuziazmo. Tai rodo Filosofijos,
sociologijos ir teisės instituto sociologų tyrimai, atlikti specia
liose vidurinėse mokyklose. 1983 m. laidos technikumų ab
solventams anketoje „Kelio pradžia" buvo pateiktas klausimas
„Ar patenkinti Jūs savo pasirinkimu dabar?". Iš 1822 apklaustų
moksleivių 27% atsakė, kad yra labai patenkinti, 40% daug
maž patenkinti, o 32% — ne visai arba visiškai nepatenkinti.

Į kitą klausimą: ,,Ar pakartotumėt Jūs dabar savo pasirin
kimą?" — 43% respondentų atsakė, kad būtinai arba tikriau
siai pakartotų, o 57% savo pasirinkimo nepakartotų arba tik
riausiai nepakartotų.
Po penkerių metų, t. y. 1988 m., sociologai susirado tuos
pačius respondentus — buvusius 1983 m. technikumų auk

lėtinius, kurie atsakė į anketos „Jūsų kelias" klausimus pakar
totinai. Apklausos metu daugelis jų dirbo įvairiose ūkio ša
kose, o dalis mokėsi aukštosiose mokyklose. Atsakydami į

anketos klausimą apie technikume įgytą specialybę, daugiau
kaip trečdalis jų išreiškė nepasitenkinimą ja, o 44% nurodė,
kad yra nepatenkinti ir dabartiniu darbu. Jeigu būtų galimy
bė pasirinkti profesiją iš naujo, tai tą pačią rinktųsi tik 58%
visų apklaustųjų.1
Šitie duomenys aiškiai parodo tuometinės profesinio paruo
šimo sistemos trūkumus.

Svarbi sociologinė pedagoginė problema buvo jaunųjų spe
cialistų paskirstymas j darbovietes. Valstybinės jaunųjų spe
cialistų skirstymo komisijos iš esmės atsižvelgdavo tik į vals
tybės, o ne į asmenybės poreikius. Dėl to daug jaunų žmonių,
vos tik atidirbę privalomus trejus metus, keitė darboviete, kai
kurie ir specialybę, neretai patirdami ne tik materialinę, bei
ir moralinę skriaudą.

Per pakartotinį 1988 m. sociologinį tyrimą 48% apklaus
tųjų nurodė, kad nukreipimo į darbovietes meiu į jų pagei
davimus iš viso nebuvo atsižvelgta arba atsižvelgta lik iš daKes. Dėl to nereikia stebėtis, kad apklausos metu paskyrimo
1 Plačiau apie tai šio leidinio pirmoje dalyje: Kelias. I dalis. — V., 1992.
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vietose dirbo tik 41% respondentų. Likusieji per tą laiką vie
ną, du ar net tris kartus keitė darbovietę. Iš tyrimo paaiškė
jo, kad darboviečių keitimą sąlygojo ne tik nepasitenkinimas
specialybe. Neigiamą poveikį turėjo prašios darbo sąlygos,
menkas darbo užmokestis, gyvenamojo ploto stoka ir kitos
priežastys.

Mūsų pateikti duomenys atspindi paskutinių sovietinės'sis
temos metų mokomąjį ir auklėjamąjį darbą technikumuose.
Ideologinis ir ekonominis spaudimas liek mokiniams, tiek pe
dagogams, procentomanija, pamokų ir viso mokyklos darbo
standartizavimas, formalus „socialistinis lenktyniavimas" bei
kitos priemonės atgrasė jaunimą nuo mokymosi, o pedagogus
nuo kūrybingo ir vaisingo darbo.

Sociologai, tyrę technikumų moksleivių požiūrį į mokymąsi,
jų aktyvumą užsiėmimuose, nustatė, kad beveik pusė apklaus

tųjų yra visiškai abejingi dėstomam dalykui, daugelis mokosi
tik dėl pažymio ir diplomo. Tuo būdu išsimokslinimas buvo
ignoruojamas ir kaip vertybė.

Be objektyvių sąlygų, buvo ir kitų veiksnių, išreiškian
čių jaunimo asmeninę poziciją. Į šią poziciją įeitų -- nepa
kankamas išsilavinimo vertinimas, asmenybės tobulėjimo bū
tinumo ir reikšmingumo nesuvokimas, silpnai formuojama so
cialinė profesinė orientacija, ignoruojant individo fizines, psi
chines ir kitas savybes bei sugebėjimus.

Minėtų priežasčių visuma ir sukėlė jaunimo nepasitenkini
mą jgyta profesija ir darbu, nusivylimą specialiojo vidurinio
moksio įstaigomis.
Respublikos vyriausybė, norėdama pagerinti specialistų
rengimą, nuo 1991 m. liepos 5 d. panaikino specialiąsias vi
dūrines mokyklas-technikumus, o jų vietoje įsteigė aukštes
niąsias mokyklas.

Paveldėjusios iš technikumų mokymo ir materialinę tech
ninę bazę, aukštesniosios mokyklos perėmė iš jų ir kai kurias
tas pačias ar panašias socialines ir pedagogines problemas, ku
rios, kaip ir derą reformų metu, pasipildė naujomis.

Tarp najųjų problemų iš karto išryškėjo nepakankamai aiš
kiai nustatytas aukštesniosios mokyklos statusas. Dabar šis
klausimas sprendžiamas naujoje Lietuvos švietimo koncepci

joje.1 Joje apibrėžiama aukštesniųjų mokyklų (kolegijų) viela
bendroje švietimo ir jaunimo profesinio ugdvmo ••^tprnoi^^. ^:^
1 Lietuvos svieHmo koncepcija.—V., 1992.
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numatoma, kad pagal teikiamo išsimokslinimo lygį aukštes
niosios mokyklos turėtų užimti tarpinę vietą tarp vidurinės ir
aukštosios mokyklų, užtikrindamos glaudų jų tarpusavio bend
radarbiavimą, ir ugdymo turinio perimamumą. Aukštesniosiose
mokyklose, pabrėžiama koncepcijoje, bus rengiami specialis-.

tai, tarnautojai su aukštesniuoju išsilavinimu įvairioms gamy
bos, aptarnavimo ir kultūros sritims, taip pat būsimieji verslinin
kai. Šie specialistai galės savarankiškai dirbti ūkio ir kultūros
srityse bei asistuoti specialistams su aukštuoju išsilavinimu.

Į aukštesniąsias mokyklas bus priimami asmenys su viduriniu
išsilavinimu, o mokymo trukmė galės būti nuo dviejų iki ket
verių metų.

Lietuvos švietimo reformos programoje numatyti konkre
tūs aukštesniųjų mokyklų sistemos plėtojimo darbai, mokymo
planų ir programų kūrimas, mokymo priemonių rengimas, mo

kyklų veiklos ekspertizė. Į šių darbų turinį įeina dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas, verslo praktinio
mokymo firmų, užsienio kalbų ir verslo kolegijų kūrimas, pa
dedant užsienio valstybėms, mokyklų kompiuterizavimas ir vie
ningos informacinės sistemos suformavimas jr kiti darbai.

Sie ir kiti programoje numatyti darbai turi būti atlikti per
artimiausius dvejus trejus metus, todėl dabar aukštesnioji mo
kykla pergyvena pereinamąjį reformos etapą, kupiną nauju
uždavinių, naujų sprendimų ieškojimo.
Tarp bendrų sociologinių ir pedagoginių problemų lieka
aukštesniųjų mokyklų kontingento komplektavimas. Lietuvos
socialinės raidos statistika rodo ryškų jaunimo priėmimo į
šias mokyklas sumažėjimą. 1991 m. buvo priimta 5,5 tūkstan
čio jauunolių ir merginų mažiau negu 1990 m.' Ir nors pareiš
kimų paduodama daugiau, negu reikia, bet konkursas būna
ne visose mokyklose ir ne į visas specialybes.

Vis dėlto sociologinių tyrimų rezultatai parodė nemažėjan
ti jaunimo susidomėjimą aukštesniosiomis

mokyklomis.

Iš

visų 1991 m. apklaustų bendrojo lavinimo mokyklų abiturien
tų 15% planavo Įgyti profesiją kaip tik šio tipo mokyklose.
Įdomu pažymėti, kad tokį profesijos įsigijimo būdą numatė
rinktis net 85% merginų ir tik 15% jaunuolių. Taigi aukštes
niųjų mokyklų kontingentas ir toliau bus ^moteriškas".

Šio tyrimo metu sociologai domėjosi ir tuo, ką veiktų re^
pondentai, jeigu nepavyktų įstoti į aukštąją mokyklą. Toks
klausimas buvo pateiktas tiems, kurie vos baigė vidurinę mo1 Lietuvos socialinė raida 1991 metais. Statistinis leidinys.—V., 19^2.—p. 75
15.

kyklą rengėsi siekti aukštojo išsimokslinimo. [ šj klausima
17% apklaustųjų abiturientų atsakė, kad tuo atveju stos j
aukštesniąją mokyklą, t. y. sumažins

siekius. Cia taip pa!

vyravo merginos (78%), o ne jaunuoliai (22%).
1 Taigi matome, kad aukštesniosios
reikšmingumo ir populiarumo.

mokyklos

neprarado

Teigiamas reiškinys yra tas, kad kasmet daugėja stojančių
jų, turinčių ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą. Taigi
mokyklas papildo labiau subrendęs jaunimas ^u ryškiau su
siformavusia socialine profesine orientacija.
Respublikos ūkis palaipsniui pereina prie laisvos rinkos, o
netrukus pati rinka ims /diktuoti savo sąlygas — ką, kam ir

kiek 'specialistų ruošti. Tačiau iki to laiko aukštesniųjų mo
kyklų absolventų įsidarbinimo klausimai neišspręsti. Neabejo
tina tik, kad tiek sprendžiant kontingento komplektavimo, tiek
specialistų įsidarbinimo klausimus, jau dabar būtina atsižvelti į rinkos „pasiūlą-paklausą" vienos ar kitos profesijos
specialistams. Cia svarbus vaidmuo tenka darbo biržoms, ku

rios kartu su mokykla turėtų padėti jaunam specialistui su
rasti darbo vietą, atitinkančią jo individualias savybes, įgytą
profesiją.

1992 m. Vilniaus darbo biržoje buvo įregistruoti 325 zmonys, baigę aukštesniąsias mokyklas. Iš jų įdarbinti 74 žmo
nės, arba 23% įregistruotų. Sic skaičiai

rodo dar nepakan

kamą efektyvumą tiek darbo biržos, tiek ir mokyklos bei pa
čių jaunųjų specialistų.
Aktualios yra aukštesniųjų mokyklų absolventų socialinio ir
perspektyvinio augimo problemos. Jos pirmiausi:! yra susiję

su šių mokyklų studentų ir absolventų perėjimu j aukštąsias
mokyklas ir atvirkščiai, specialybės keitimu ir pan.
Sprendžiant visas šitas problemas svarini yra toliau tirti
jaunimo socialinę profesinę orientaciją, kuri, sociologų nuo
mone, apjungia visą vertybių sistemą, reguliuojančią žmo

gaus elgesį renkantis profesiją (profesinė orientacija) ir so
cialinę padėtį (socialinė orientacija).
Tolimesni tyrimai padėtų nustatyti pagrindinius jaunimo
socialinio ir profesinio apsisprendimo kriterijus ir išryškinti
tuos pokyčius, kurie vyksta profesinio ugdymo sistemoje mo

kyklos demokratizacijos ir reformos įtakoje.

G. MANIUKAITE
VFLNIAUS At,rTURIENTŲ VEBTJdINĖS ORIENTACIJOS
IR KAI KURIE VIDINIAI JŲ FORMAVIMO ASPEKTAI
Pirmojoje leidinio ..Kelias" dalyje išskyrėme bendriausią
vertybinį darinj — gyvenimo prasmės sampratą, aptarėme svar
biausia šios sampratos realizavimo formą — jaunimo gyveninio

tikslus, jų (gyvendinimo nuostatas. Siame straipsnyje daugiau
dėmesio skirsime vidiniams gvvenimo sampratos, ią sudaran
čių vertybinių nuostatų formavimo ^echanizmams. Kadangi bus
aptariama 1991 m. laidos abiturientu tyrimo medžiaga, duome

nis lyginsime su anksčiau atliktų abiturientų apklausų rezul
tatais M983 m.), o ne su 1989 m. tvrimo duomenimis, kai buvo

apklausti tie patys dar jauni, bet jau per penkerius metus di
desne gyvenimo patirtį jgiję žmonės.
Jei gyvenimo tikslo formulavimas, jj atitinkančių planų ir
tikslo įgyvendinimo būdu numatymas yra išorinė gyvenimo
nrasmės samnratos apraiška, tai svarbiausias jos vidinis aspek
tas — gyvenimo prasmės poreikis. Vienokia ar ktokia gyvenimo
prasmės samprata gali rastis tik tuo atveju, kai indvidas jaučia
poreikį apmąstyti savo gvvenimą. analizuoti savo poelgius

(kain gvvenu). išskirti esminius dalvkus (dėl ko man verta gy
venti). Šitaip formuojasi vertybių hierarchija, kuri sudaro gy
venimo prasmės kaip bendriausio vertybinio darinio turinį. To
dėl pirmiausiai apžvelgsime moksleiviu nuomones anie įvairius

gyvenimo reiškinius, kiek skiriasi dviejų abiturientų laidų (1983
ir 1991 m.) vertvbinės nuostatos. Lvginant šiuos vertinimus, bfi-

tina pažymėti, kad iš esmės pasikeitusi Lietuvos politinė ir ekonomnė-socialinė situacija (nepriklausomos valstvbės kūrimas.

SSRS irimas, sausio įvykiai) turėjo vienaip ;\r kitaip paveikti
iriaunimo vertybines orientaciias. Juo labiau, kad Vilniaus abi
turientu apklausa vyko vasario, kovo ir balandžio mėnesiais,
t. v. netrukus po tragišku sausio įvvkių. Tačiau nepriklausomy
bės atkūrimas ir įtvirtinimas bei šio proceso poveikis jaunimo

dvasios būklei — perdaug plati tema, kuriai būtina skirti atskirą
leidinį ar bent jau straipsnį. Todėl iš pradžių aosiribosime su
miniu duomenų analize, bandysime išskirti tai, kas universalu,
reikšminga visoms jaunimo kartoms.
1 lentelėje pateikti duomenys rodo. kad labiausiai skiriasi

dviejų abiturientų kartų požiūris į tokias vertybes, kaip išsilavi
nimas, draugystė (draugų parama ir pagalba), taip pat požiūris
į kasdienybę (kasdieninius darbus) ir pasaulį, savo vietą jame,
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altruizmą (nesavanaudišką pagalbą, tarnavimą kitiems žmo
nėms). Siek tiek skiriasi ir požiūris į santuoką: šiuolaikiniai
abiturientai dažniau akcentavo laisvę, galimybę nesusirišti ve
dybiniais ryšiais (10% visų respondentų), negu 1983-ųjų metu
laidos abiturientai (4%). Tačiau 1991 m. apklausos dalyviai
daugiau reikšmės teikė vaikams, nei ankstesnės apklausos da

lyviai, laikėsi nuomonės, kad vaikai suteikia daug džiaugsmo
gyvenime (atitinkamai 84% ir 73%).
Lyginant dviejų apklausų suminius duomenis, netikėtai išrvškėjo, kad beveik visiškai sutapo lyginamų masyvų r^snon-

dentų vertinimų vidurkiai pagal trijų balu skale; (3 — visiškai
pritaria nuomonei, 2 ir 1 — pritaria iš dalies). Tai rodo, kad

ner praėjusi dešimtmetį pasikeitė ne tiek vertinimų pobiidis (jų
tvirtumas, kategoriškumas), kiek pati vertvbių hic.-archiia. gyve
nimo prasmės sampratos turinys. Negalima nepastebėti vvrauiančių nusivylimo gyvenimu nuotaikų, kurias atspindi 1 lentelėie pateikti skaičiai. 1983 m. aoklausos duomenimis, kasdieni
niai darbai teikė džiaugsmą 72% respondentu, o 1992 m. tik

42%. Mintys aoie pasaulj ir savo vietą jame 1983 m. teikė iėeų
ir energijos 58% anklaustų abiturientų, o 1991 m. — tik 34%.
Išsilavinimą svarbia vertybe, užtikrinančia tikslų pasiekimą.
1983 m. laikė 78% respondentų. 1991 m. — tik 56%'abiturientu,

o bevek trečdalis apklaustųjų manė, kad išsilavinimas mažai
ka žmogui duoda. Estetinių vertybių (grožio, meno) reikšme
1983 m. akcentavo 80% apklausos dalyvių, o 1991 m. — 71%.

Tokios jaunimo vertybinės nuostatos turbūt lėmė ir egoizmo įsi
galėjimą, tam tikrą abiturientų savanaudiškumą ir nejautrumą.
1983 m. tvrimo duomenimis, net 70% abiturientų teigė, kad
žmogus turi padėti kitiems, kartais net paaukodamas savo inte
resus, o 1991 m. tokios nuostatos laikėsi tik 47% respondentu.

Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenimis, nesunku nuspėti
vis stiprėjančiu egoizmo ir jaunimo individualizmo tendęnciių
tiesioginj ryši. Lyginant su 1983 m. beveik du kartus suma?ėio
abiturientų, linkusių pasikliauti draugais, iu pagalba ir patari
mais, kai sprendžiami svarbūs gvvenimo klausimai. Dangum'^

vilniečių abiturientų (per 50%) buvo apsisprendę sudėtingai^
atvejais pasikliauti vien savimi, savo jėgomis (1983 m. —

27%).
Komentuojant šiuos tyrimo rezultatus, būtina nažvmėti.
kad iaunil žmonių individualizmas jokiu būdu nėra neigiamas,
navoiu visuomenei keliantis reiškinys. Priešingai, siekiant to
bulinti asmenybę, ieškant savo gyvenimo prasmės, tam tikros
individualizmo apraiškos neišvengiamos. Tačiau negalima ne

pastebėti, kad tokia vertybė, kaip tikra draugystė, pamažu ne18
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V ^-': 1 lentelė

Abiturientų vertybinės nuostatos(suminiai duomenys)
,r , L. .
. , ..
Vertybinių orientacijų
indikatoriai (nuomones,
vertybes)

.

sutinka,'nesutinka,
vriininuj
vertinavertina
' vidurkis^'
teigiamai-Heieiamai pagaI-3 balų
(%)(%)
. skale '.
91 ra. 83 m.91 m. 83 m. 91 m. 83 ra.

Gyvenime žmogus turi padėti. .
kitiems, kartais net paaukoda
mas savo interesus
47 7030 21 2,3 2,2
Išsilavinimas užtikrina gyveni-

. mi) tikslų pasiekimą'56 78 29

9 2,4 2,4

Kasdieniniai darbai man daž
niausiai teikia malonumą42 72 42 17 2,0 2,0
Man būtina plėsti akiratį, nuo
lat lavintis77 77 16 15 2,7 2,7
Abipusė meilė — būtina asme
ninės laimės sąlyga,

88 86

6

3 2,9 2,7

ti, ištekėti83 83 10

4 2,7 2,7

Kiekvienam žmogui būtina ves

Sprendžiant svarbius

klausi

mus galima pasikliauti drau
gais, jų pagalba33 61 50 27 2,3 2,3
Gyvenime man daug įdomaus

dar prieš akis75 72
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17 2,5 2,4

Darbas — vidinis poreikis,

asmenybės saviraiška36 37 46 51 2,4 2,3
Savižudvbė — ne išeitis iš
sunkios padėties

64

B8

22

21

2,b

2,8

71

80

14

11

2,6

2,5

34

58

48

• 32

2,1

2,0

Grožis (meno, gamtos išgyvenimas) man džiaugsmo ir pa-

sitenkinimo šaltinis
Mintys apie pasaulį ir savo li
kimą suteikia man jėgų, ener

gijos

.

Vaikai suteikia daug džiaugsmo
gyvenime84 73

7

6 2,5 2,5

gabumus67 71 21

18 2,6 2.2

.Teic;u galėčiau reguliuoti savo
likimą, tai imčiausi kokios nors
veklos, kad realizuočiau savo

tenka turėtos reikšmės ir tradiciškai svarbios pozicijos jaunimo
vertybių hierarchijoje. Geriausio draugo vieta šiuolaikinio jau
no žmogaus gvvenime vis dažniau užima bendramoksliai, ben

dradarbiai ar tiesiog bendrakeleiviai, keliaujantys ne visai aiš
kia kryptimi.
Išrvškėie iaunimo vertvbiniij orientacini no^^'čiai ^^li kelli
tam tikra susirfininima. tačiau nestebina. Juk dct tuos ašt"onenus metus keitėsi viskas ir visose žmonių pvvenitno sntvso.
Tod^l vnatin^o socioloeų ir psichologų dėmesio turėtu sulauki i
tai. kas iaunimo vertvbiu hierarchijoje stabilu. O mažiausiai nakito abiturientų oožiūris i šias vertybes: meile, santuoka,
vaikus, tain nat žinias, veikla, iniciatvva. kain pyvenimo nrincina. Išvardintos vertybės tiek 1983. tiek ir I^^fll m. dominavo

abiturientu vertvbiu hierarchijoje ir kartu teikė vilties, kad ne
visks nvksta. yra ir amžinų vertvbiu.

Jaunimo vertybiniu orientacijų bendra apžvalga panildo
drmmem'^ anie abiturientu interesus. Todėl, pereidami nrie at

skiru veiksniu analizės. 2 lentelėje pateikiame dar šiek tiek ben
dresnio pobūdžio duomenų.

2 lentelė
Kuo domisi abiturientai (%)

Interesų sritys

Politika
Sportas
Ekonomika
Mados

laba i domina

Gamta

9
19
10
28
20
16
17

Technika

12

Moralės problemos

17

Kultūra, menas
Seksas

vertinimu vedurkiai pagal
4 balų skalę (1^labai
j Į
nedomina domina. 4—visai ne
domina)

10
20
17
12
10
15
10
45
22
20

2,6
2,6
2,7
2,2
2,3
2,5
2,4
3.1
2,6

Kaip matome, Vilniaus abiturientus santykinai labiausiai
domino mados, kultūra ir menas, kiek mažiau — gamtos apsau
gos problemos ir sekso klausimai. Dauguma abiturientų buvo.

gana abejingi politikai ir ekonomikai, nelabai domėjosi sportu
ir moralinio pobūdžio problemomis, visiškai nesidomėjo techni
ka. Šiuo atveju ryški respondentų lyties įtaka (merginų apklaus
ta gerokai daugiau negu vaikinų), nes būtent šis veiksnys

labiausiai diferencijuoja individų požiūrį į techniką ir sportą.
Antra vertus, net 75% respondentų nurodė, kad turi mėgsta

mą laisvalaikio užsiėmimą, ir tik 7% respondentų nesuko dėl
to galvos. Reikia pažymėti, kad anksčiau atliktų abiturientų
tyrimų duomenimis (1976, 1983 m.), savo hobį turinčių as
menų ūudavo daug mažiau, nors išryškėdavo daugmaž tos pa

čios interesų kryptys. Todėl kyla klausimas, ką šiuolaikiniai
moksleiviai laiko hobiu? Tai turėtų atskleisti respondentų lais
valaikio analizė. O 2 lentelėje pateikti skaičiai tik patvirtina
aukščiau aptartą jaunimo individualizmo stiprėjimo tendenciją:
moksleivius mažai domino tai, kas tiesiogiai atspindi visuome
nės, valstybės būklę (politika ir ekonomika) bei žmonių santy
kius (moralės problemos).

Išryškėjusi jaunimo individualizmo ir egoizmo tendencija
turėtų būti glaudžiai susijusi su savianalize, poreikiu ugdyti
save, analizuojant savo veiksmus, žodžius, mintis. Suminių ty

rimo duomenų apžvalga parodė, kad absoliuti dauguma Vil
niaus abiturientų akcentavo asmenybės tobulėjimą, žinių verte
plečiant akiratį. Todėl toliau respondentų vertybinių orientacijų
ypatumus nagrinėsime šiuo aspektu, t. y. bandysime atskleisti

jvairių vertinimų ir savianalizės, savęs ugdymo poreikio ryšį.
Apklausos suminiai duomenys parodė, kad savianalizė, ku

rios tikslas savęs ugdymas, būdinga maždaug dviems trečda
liams respondentų, o visai^apie tokius dalykus negalvojo arba

retai galvojo apie 30% apklaustų moksleivių. Absoliuti daugu
ma apklaustųjų gerai žinojo ar bent apytikriai nutuokė,
kokius savo būdo bruožus norėtų ugdyti (per 90%), tačiau daug
mažiau moksleivių ką nors konkrečiai darė ta kryptimi (35%
nuolat, 38% kartais, jei pasitaikydavo proga). Kadangi konkre
tus veiksmai parodo tam tikrą vertybinių orientacijų brandą,
vertybių hierarchijos stabilumą, pabandysime šiuo aspektu
nagrinėti ir abiturientų nuomonių, vertinimų ypatumus (žr. 3

lentelę).
3 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad labiausiai šis požy
mis difedencijuoja respondentu požiūrį į estetines vertybes (gro-

žį, meną, gamtos išgyvenimus), akiračio plėtimą, žinių kaupi
mą, darb^ kasdienybę, pasaulį ir savo perspektyvas jame. Kuo
aktyviau siekiama ugdyti save, tobulėti, tuo patrauklesnis airbdo aplinkinis pasaulis, šviesesnės gyvenimo perspektyvos
(daug įdomaus man dar prieš akis). Savaime suprantama ir

tai, kad aktyviai siekiantys tobulėti abiturientai dažniau akcen
tavo veiklos, iniciatyvos reikšmę žmogaus gyvenime, jie dažniau
nei kiti respondentai darbą traktavo kaip vidinį poreikį, asme
nybės saviraišką. Priminsime, kad didžioji dauguma apklaustu

moksleivių darbą laikė tik neišvengiamu būtinumu, pragyveni
mo šaltiniu.

Remiantis aprašytomis koreliacijomis, galima bendrais bruo
žais nustatyti tokią dalies abiturientų vertybinės orientacijos
schem^:
asmenybės
veikla kaip
tobulėjimas,
darbas kaip
vertybesavęssaviraiška
ugdymas
Iš kitos pusės, nelaikantys veiklumo didele vertybe respon
dentai buvo labiau linkę gyventi vien savo malonumui, vengti
bet kokių rūpesčių ir, aišku, nesuko galvos dėl savo asmenybes
netobulumo, saviraiškos profesinėje veikloje. Dvi priešingos

vertybinių orientacijų formavimosi kryptys paskatino smulkiau
panagrinėti Vilniaus abiturientų požiūrio \ darbą ypatumus,
atskleisti jų ryšį su pagrindiniu tyrimo objektu — jaunimo
vertybinėmis nuostatomis (gyvenimo prasmės sampratos indi
katoriais).
4 lentelėje pateikti suminiai duomenys rodo, kad svarbiausia
darbo suteikiama galimybe respondentai dažniausiai laikė tobu

lėjimą ir kūrybą (45%), antroje vietoje — materialinį apsirūpi
nimą (33'o). Santykinai mažiausiai vertinamos galimyuės pel

nyti draugų pagarbą ir pripažinimą bei būti naudingu savo
kraštui (20 ir 21%). Ypač retai naudingumą savo kraštui pri
simindavo tie moksleiviai, kurie gyvenime buvo linkę galvoti
visų pirma apie save ir kuriems kasdieniniai darbai tebuvo nuo

bodi pareiga (atitinkamai 11 ir 14%). Jiems svarbiausia darbo
v^rtybe dažniau tapdavo galimybė materialiai apsirūpimi (ati
tinkamai 47 ir 36%), o mažiausiai šis esminis darbo aspektas
rūpėjo altruistinės nuostatos respondentams (22%) ir laikan
tiems darbą vidiniu poreikiu, asmenybės saviraiška (26%). An
tra vertus, altruistiškai nusiteikę moksleiviai (t. y. manantys,
_.
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gai, jei pasitai

3 lentelė
Respondentų vertybinių nuostatų skirtumai ir ketinimai
įgyvendinti savęs ugdymo tikslus, tobulėti (%)
\r ką nors daro, kad
ugdytų save

NesisteminTaip

Ne
ko proga

Ve^ybinės nuostatos

Kai aš galvoju apie pasaulį
ir savo likimą, tai:

suteikia man jėgų ir energijos
daro man slegantį poveikį

52
37

34
52

14
11

26

50

24

44

44

13

41

47

12

50
32

38
56

12
13

46
28

45
52

9
19

Asmeniškai man užtenka turimų
žinių

Išsilavinimas:
užtikrina gvvenimo tikslų
pasiekimą
mažai ką duoda sėkmingam
gyvenimui

Kasdieniniai darbai man:
teikia malonumą
nuobodi, kankinanti pareiga
Grožis man:

džiaugsmo ir pasitenkinimo
šaltinis

neturi didelės reikšmės
Jeigu aš galėčiau reguliuoti
savo likimą, tai:
imčiausi kokios nors veiklos,

kad realizuočiau savo gabumus474211
gyvenčiau savo malonumui

vengčiau bet kokių rūpesčių354620_
Mano gyvenimas susiklostė taip,
kad:
daug įdomaus man dar prieš

akis,-144512
vargu ar laukia kas gero
334819_
Darbas žmogui — vidinis po
reikis, saviraiška484210
Svarbiais atvejais galima

pasitikėti draugais, jų pagalba395110

kad žmogus turi padėti kitiems, kartais net paaukodamas savo
interesus^ rečiau akcentuodavo kūrybos ir tobulėjimo svarb^
renkantis darbą, profesiją (33%^. Si vertybinė nuostata, matyt,
būdingesnė tiems žmonėms, kuriems nesvetimas pažinimo

džiaugsmas, t. y. jų vertybių hierarchijoje dominuoja pažinti
niai, interesai ir tokio pat pobūdžio veikla.

4 lentelė.

Abiturientų požiūris j darbą ir bendrosios vertybinės nuostatos
(%) •
Abiturientams svarbiausi
darbo aspektai

naudingu materiali- draugų,
mas savo nis apsiru pažįstamų
pripažin^
kraštui
pinimas

Vertybinės nuostatos
Visas masyvas45

21

33

20

galvoti apie save38
padėti kitiems, kartais net

1147

21

paaukodamas savo interesus33

2922

17

2529
1436

19
20

51

22

30

19

47

22

33

20

48

20

26

16

Gyvenime žmogus visų pirma
turi:

Kasdieniniai darbai man:
teikia malonumą47
nuobodi pareiga44
Asmeniškai man būtina nuolat

plėsti akiratį
Dau^ įdomaus man dar prieš

akis
Darbas žmogui — vidinis
poreikis, saviraiška

Iki šiol daugiausiai dėmesio skyrėme respondentų pasiryži
mui veikti (arba nieko neveikti) tam tikra kryptimi, siekiant
įgyvendinti savo vertybines nuostatas, ugdyti save. Literatūro
je tai dažnai apibrėžiama kaip vertybinės orientacijos elgsenos
lygis, kuris laikomas aukštesne, brandesne orientacijos iormavimosi pakopa. Tačiau Vilniaus abiturientų tyrimo rezultatai

verčia kiek kitaip pažvelgti į minėtą koncepciją, vertybinės
orientacijos formavimosi procese išskiriančius kognityvinį emo

cinį ir elgsenos komponentus. Koncepcijos autorių nuomone
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(V. Jadovas, M. Tittna), iš pradžių formuojasi

kognityvinis

kompoentas — žinios apie konkrečią vertybe. Mintyse suvokiama
jos reikšmė gyvenime, o jau vėliau atsiranda su šia vertybe su

sijusios emocijos ir ją įtvirtinantys veiksmai. Tačiau Vilniaus
moksleiviu apklausos rezultatai parodė, kad daugelis respon

dentu suvokė tik veiksmu lygmenį. Štai net 9 iš 10 apklaus
tųjų stengėsi (jų nuomone) būti atsakingi už savo veiks
mus, už savo žodžius — 83%, o už savo mintis — jau tik 47%.
Gal būt, atsakomybė už savo mintis — brandžiausia vertybinės

orientacijos apraiška? 5 lentelėje pateikti duomenys iš dalies
patvirtina tokia prielaidą. Atsakomybė už savo mintis buvo

būdingesnė optimistiškai ir altruistiškai riusiteikusiems abitu
rientams. O dažniausiai besilaikantys „primityvios" ar socialiai
nepageidautinos vertybinės orientacijos respondentai nesistengė
atsakyti už savo mintis ar visai apie tai negalvojo. Jiems rū
pėjo vien malonumai, gyvenimas be rūpesčių. Jie nesiekė ži
nių ir buvo nusiteikė egoistiškai. Dažniau nesuvokia, kad
reikia atsakyti ne tik už savo veiksmus, bet ir už mintis ir tie
respondentai, kurie pesimistiškai vertina aplinkinį pasaulį, savo
gyvenimo kasdienybe ir perspektyvas, pateisina savižudybe (lai

ko ja išeitimi iš padėties susipainiojusiems savo gyvenime žmo
nėms).

Taigi atsakomybe už savo mintis galima laikyti vienu iš vi
dinių veiksnių, lemiančių jaunimo vertybių hierarchijos forma
vimosi procesą. Iš esmės tai yra tikrasis atsakomybės jausmas,
jos gilesnis suvokimas, kadangi atsakomybė už veiksmus ir
žodžius gali būti tiesiog tapatinama su sankcijomis, bausmės
baime. Tokiu būdu svarbiausiu šio straipsnio akcentu netikė
tai tapo atsakomybė. Netikėta buvo tai, kad respondentų verty

binių orientacijų ypatumus lėmė subtilūs vidiniai išgyvenimai,
o tokie tradiciškai svarbūs sociologinės analizės veiksniai, kaip
moksleivių socialinė kilmė, tautybė, šiuo atveju neturėjo didelės
reikšmės. Todėl reiklesnis, neblogai sociologiją išmanantis skai
tytojas galėjo pasigesti įprastos griežtos straipsnio struktūros,
duomenų analizės pagrindinių pjūvių. Antra vertus, išryškėjo
naujos aplinkybės ir atitinkamai — nauji būsimų sociologinių
tyrimų atskaitos taškai, nauji duomenų analizės pjūviai. Tik

kyla abejonių, ar tokių tyrimų medžiaga bus pripažinta sociolo
gine? Štai Vilniaus abiturientų apklausos duomenų koreliacinė
analizė parodė, kad respondentų vertybinės nuostatos ir jų po

žiūris j tikybos pamokas glaudžiai susiję. Tą patį galima pasa
kyti ir apie respondentų požiūrį į aukštąjį mokslą, išsilavinimą
apskritai. Ir visa tai — žmogaus gyvenimo prasmės, vertybių
sfera, kurios socialinį-demografinį pagrindą privalo atskleisti

5 lentelė
Vertybines nuostatos ir aDltur'entų atsakomybė už savo

mintis (%)
Ar stengiasi būti atsa
kingu už save mintisTfljnw^P!e '^i
...
, ,
H
negalvojo
Vertybines nuostatos

Visas masyvas473021
Jeigu aš galėčiau, tai vengčiau
bet kokių rūpesčių, gyvenčiau
savo malonumui403321
Kai aš galvoju apie pasaulį ir
savo likimą tai suteikia man
jėgų ir energijos522919
Gyvenime žmogus turi galvoti
visų pirma apie save363826
Turi padėti kitiems, kartais net
paaukodamas savo interesus532819
Mano gyvenimas susiklostė
taip, kad vargu ar manęs

laukia kas nors gero423123
Kasdieniai darbai man nuobodi
ir kankinanti pareiga423623
Grožis (meno, gamtos išgyveni

mas) neturi man didelės
reikšmės483(121
Išsilavinimas užtikrina gyve
nimo tikslų pasiekimą473223
Asmniškai man užtenka turimų
žinių433720
Kiekvienam žmogui būtina
vesti, ištekėti483121
Aš galvoju, kad savižudybė —
išeitis iš padėties susipainioju
siems savo gyvenime žmonėms4338 '
26

19

sociologai. Deja, išryškėjo tik vienintelis moksleivių vertybių
hierarchiją lemiantis veiksnys, kurį galėtume laikyti esant „ar
čiau žemės" —^ tėvo įtaka, tėvas kaip sektinas pavyzdys vai

kystėje ir ankstyvojoje jaunystėje.
Apie teigiamą tėvo vaidmenį jaunimo gyvenimo planams,
tikslams ir jų įgyvendinimui jau buvo rašyta pirmojoje leidi
nio ..Kelias" dalyje (psl. 60). 1991 m. laidos Vilniaus abitu
rientų tyrimo rezultatai parodė, kad socialiai, pageidautina
orientacija (svarbiausios vertybės — altruizmas, veikla ir ini
ciatyva) labiau būdinga tiems jauniems žmonėms, kurie sektinu

pavyzdžiu gyvenime laikė savo tėvą. Si tendencija verčia prisi
minti kiek senamadišką patriarchalinės šeimos sampratą, kur
tėvas — šeimos galva ir jo žodis paskutinis. Sunku pasakyti,

ar įmanoma puoselėti tokį šeimos įvaizdį ir ar tokia tradicinė
šeima yra vien teigiamas reiškinys. Tačiau nekelia abejonių,
kad šeima, vertybės ir jaunimas sudaro tarsi vieningą socio

loginių problemų kompleksą. Būtent šeima, o ne kokie nors
būriai, sluoksniai ar grupės turėtų tapti pagrindiniu jaunimo
vertybinių orientacijų analizės pjūviu, svarbiausiu kiekviename
jaunimo sociologiname tyrime.
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G. MANIUKAITĖ

PASTABOS APIE KAI KURIUOS TRADICINIUS IR
NETRAD1CNIUS JAUNIMO VERTYBINIŲ NUOSTATŲ
SKIRTUMUS
Kaip jau buvo pažymėta nagrinėjant Vilniaus abiturientų
vertybinių orientacijų ypatumus, daugelis svarbių socialinių
demografinių veiksnių neturėjo didelės įtakos respondentų
nuostatoms. Todėl šiuo atveju nebuvo išskirti ir įprasti sočio
loginio tyrimo duomenų analizės pjūviai (t. y. kaip skiriasi
skirtingų tautybių, socialinės kilmės moksleiviu vertinimai).
Tačiau tam tikrą tradicijos vaidmenį, formr.ojant jaunimo
vertybines orientacijas, galima įžvelgti ir šio lyrimo rezulta
tuose. Pirma, negalima nepastebėti, kad abiturientų požiūrį į
įvairias gyvenimo vertybes lėmė lytis. Antra, išryškėjo tokio
tradiciškai reikšmingo socialinio instituto, kaip aukštasis
mokslas, aukštoji mokykla, vaidmuo formuojant jaunimo gy
venimo sampratą.

Tyrimo duomenų koreliacinė analizė parodė, kad abiturientų
lytis daugiausiai lėmė jų požiūrį į tokias gyvenimo vertybes,
kaip altruizmas, išsilavinimas,

grožis

(estetinės vertybės),

santuoka, taip pat požiūrį į kasdienybę (žr. 1 lentelę). Šiuos
vertinimų skirtumus galima laikyti tradiciniais, kadangi pa
našios tendencijos išryškėja, analizuojant ir lyginant dauge
lio įvairiais laikais ir įvairiose Europos bei Siaurės Amerikos

šalyse atliktų sociologinių tyrimų rezultatus. Moterys dažniau
nei vyrai akcentuoja estetinių vertybių reikšmę (grožio, meno,
gamtos suvokimo ir išgyvenimo), jos taip pat labiau linkę
aukotis, nesavanaudiškai padėti kitiems žmonėms ir dažniau
pasitenkinimą randa, tvarkydamos šeimos, buities reikalus

(saviraiška kasdienybėje). Plačiai paplitusi nuomonė (patvir
tinta ir sociologinių tyrimų duomenimis), kad merginos la
biau negu vaikinai linkę sureikšminti santuoką, o galimybę
sėkmingai ištekėti neretai laiko svarbiausiu gyvenimo tikslu.
Vilniaus abiturientų tyrimo duomenimis, santuokos būtinumą

akcentavo abiejų lyčių respondentai (86% apklaustų vyrų ir
91% moterų), tačiau abiturientės šiai nuomonei dažniausiai
pritardavo be jokių išlygų (vertindavo 3 balais), o jų bendra

amžiai vaikinai tik iš dalies (vertindavo 1 arba 2 balais).
Antra vertus, kai kurie abiturientų tyrimo rezultatai paro
dė ir naujus lyties poveikio jaunimo nuostatoms aspektus.
Tai susiję su respondentų nuomonių skirtumais, vertinant sa
vižudybę kaip išeitį iš sunkios padėties ir darbą kaip vidinį
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poreikį, asmenybės saviraišką. Stebino, kad tyrime dalyvavu
sios merginos buvo labiau linkę pateisinti savižudybę negu
bendraamžiai vaikinai. Juk daugelio metų statistiniai duome
nys liudija, kad vyrai žudosi dažniau, o ne moterys (nesvar
bu amžius, gyvenamoji vieta ir kiti veiksniai). Nors šiuo at
žvilgiu skirtumai tarp abiejų respondentų grupių nebuvo la
bai dideli (atitinkamai 21 ir 29%), tačiau vis tiek būtina j tai
atkreipti dėmesį vien jau dėl tos priežasties, kad anksčiau at
liktų jaunimo tyrimų rezultatai (1983 ir 1989 m.) nerodė nie
ko panašaus. Tą patį galima pasakyti ir apie abiturnentų po
žiūrio į darbą ypatumus. Merginos kiek dažniau pabrėždavo
darbo kaip asmenybės saviraiškos reikšmę, o vaikinai labiau
buvo linkę traktuoti darbą kaip neišvengiamą būtinuumą, pra
gyvenimo šaltinį. Sie tyrimo duomenys nors ir nelabai ryškiai,
bet prieštarauja tradicine laikomai moterų orientacijai į bui
tį, kasdienybės smulkmenas (žr. 1 lentelę). O ir šiaip mūsų
visuomenėje dar gaji nuomonė, kad vyrui svarbiausia darbas
ir karjera, moteriai — šeima ir jauki namų aplinka. Todėl

belieka džiaugtis, kad Vilniaus abiturientės bandė paneigti
šiuos stereotipus, nors dar labai nedrąsiai.

Iš dalies tai pasireiškia ir aptariant tokias svarbias gyve
nimo vertybes, kaip išsilavinimas bei žinių siekimas, platus
akiratis. Kyla klausimas, ar gali šios vertybinės nuostatos būti
nesusiję su respondentų požiūriu į darbą, t. y. su asmenybės

saviraiška darbe? Tyrimo rezultatai parodė, kad abiturientai
nevisada buvo linkę tapatinti šias sąvokas. Tyrimo rezultatai

taip pat parodė, kad abiturientų lytis daugiausia lėmė būtent
išsimokslinimo bei plataus akiračio vertinimus. Nors nuomo

nei apie būtinybę nuolat lavintis ir plėsti akiratį iš esmės pri
tarė tiek vaikinai, tiek merginos, tačiau abiturientės labiau

buvo linkę absoliutinti šias vertybes (t. y. vertino 3 balais),
o vaikinai į jas žiūrėjo santūriau (t. y. vertino 2 arba 1 balu).
Išsimokslinimo, aukštojo mokslo reikšmę dažniau akcentavo
vaikinai, o merginos labiau buvo linkę pritarti nuomonei, kad

išsilavinimas mažai ką duoda sėkmingam gyvenimui. Tokie
vertybinių nuostatų skirtumai daugiau ar mažiau atitinka tra
dicinę visuomenėje vyraujančią sampratą, kurią jau ne kartą
minėjome šiame straipsnyje.

Abiturientų požiūrį į aukštąjį mokslą, jo vietą jaunimo ver
tybių struktūroje smulkiau atskleidžia 2 lentelėje pateikti ko
reliacinės duomenų analizės rezultatai. Tuo būdu išryškėja

apsisprendimo įgyti aukštąjį mokslą ryšys su visomis svar
bi^usiomis gyvenimo vertybėmis. Lyginant apsisprendusiųjų

tęsti mokslą aukštojoje mokykloje ir tokių ketinimų neturėju29

mus,
Darbas
Sprendžiant
reikia
žmogui
pasikliauti
svarbius
— neišven
klausi
drau

" •• •...j ]entelė

Abiturientų vertybinės nuostatos ir lytis (vertinimų pasi
skirstymas %)
Pritarė teiginiui
Vyrai

Moterys

Teiginiai (vertvbinės nuostatos)

Kramerio
kneficfentas
Cr."

Gyvenime žmogus turi visų

pirma galvoti apie save

49

41

kartais net paaukodamas
savo interesus

41

58

0,11

Išsilavinimas kiekvienam
žmogui mažai ką duoda

29

36

0,20

Išsilavinimas užtikrina
gyvenimo tikslų pasiekimą

71

64

Kasdieniniai darbai man
teikia malonumą

47

52

0,10

Asmeniškai man būtina nuolat
lavintis, plėsti akiratį

84

82

0,23

Abipusė meilė — būtina
laimės sąlvga

91

95

0,09

gais, jų parama

40

40

Daug įdomaus man dar prieš
akis_

84

83

giamas būtinumas

59

54

40

46

86

91

21

29

75

88

Žmogus turi padėti kitiems,

Darbas žmogui — vidinis

poreikis
2mogui būtina vesti,

ištekėti

0,19

Savižudybė — išeitis iš
sunkios padėties
Grožis man džiaugsmo ir

pasitenkinimo šaltinis

30

0,21

Kai aš galvoju apie supantį
pasaulį, tai suteikia man

jėgų ir energijos4441
Vaikai suteikia daug džiaugs
mo gyvenime90940,11
Jei galėčiau, gyvenčiau vien
savo malonumui25240,11
Bet kokiu atveju imčiausi
kokios nors veiklos75760,13
sių abiturientų vertybines nuostatas, akivaizdu, kad pirmoji
iš šių dviejų respondentų grupių pasižymi tam tikru socialu
mu, o antrajai grupei labiau būdinga apatija ir nusivylimo
nuotaikos. Siekiantys aukštojo mokslo abiturientai dažniau
akcentavo asmenybės saviraišk^ darbe ir artimiausioje aplin
koje. Matyt, todėl šiems respondentams labiau rūpėjo santy
kiai su kitais žmonėmis, galimybė jiems padėti. Tikėtina, kad
tai lėmė ir optimistinį respondentų požiūrį į pasaulį apskritai
ir į savo likimą, gyvenimo džiaugsmo pajautimą (grožio,
gamtos, meno reikšmės akcentavimą). Tačiau didžiausią įta
ką visoms išvardintoms vertybinėms nuostatoms, be abejo,

turėjo aukštojo mokslo tapatinimas su svarbiausiais gyvenimo
tikslais, gyvenimo sėkme. Tikslo formulavimas yra svarbiausias
gyvenimo prasmės sampratos aspektas, iš esmės ir nusakantis

šią sąvoką. O nesiekusių mokytis aukštojoje mokyklojet respon
dentų nuomonės apie gyvenimą apskritai ir svarbiausias gyve
nimo vertybes greičiau rodo aiškių kyvenimo tikslų nebuvimą,
„plaukimą pasroviui", o ne vienokią ar kitokią gyvenimo pras
mės sampratą. Galbūt nesusiformavęs ir pats gyvenimo prasmės

poreikis, sudarantis tokios sampratos prielaidą.
Antra vertus, apsisprendusiųjų įgyti aukštąjį mokslą ver
tybinės orientacijos artimesnės aukščiau aprašytiems „mote
riškiems" pasaulio ir savo vietos jame vertinimams. Galbūt šiuo

atveju lėmė ta aplinkybė, kad moksleivių apklausoje dalyvavo
daugiau merginų negu vaikinų, kad vidurinių mokyklų vyres
nėse klasėse iš viso mažoka vyriškosios lyties atstovų tiek
tarp moksleivių, tiek ir tarp mokytojų. Susidariusią dis^ropor
ciją galima būtų įvardinti kaip netradicinę tradicinių verty
binių nuostatų ugdymo situaciją. Kokią įtaką toks moterų do
minavimas gali turėti jaunimo vertybių hierarchijai — sunku

pasakyti, nors apie tai daug rašoma spaudoje. Socio^oginės
interpretacijos, deja, dar pasigendama, bentrjau Lietuvoje. To

dėl būtina mokymo bei auklėjimo „moteriškėjimo" tendęnci-

KLAUSIMUS REIKIA PA

2 lentelė
Moksleivių vertybinių nuostatų ir jų požiūrio j auk-jjį
mokslą tarpusavio ryšys (%)
Ar norėtų baigti
aukštąjį mokslą

Norėtų

Nenorėtų

Teiginiai (vertybinės nuostatos)

Kr^merio
koreliacijos
koeficientas
. .-(Cr)

GYVENIME ŽMOGUS:
turi galvoti visų pirma
apie save

40

60

turi padėti kitiems

60

35

0,08

mažai ką duoda sėkmei

30

61

0,17

užtikrina gyvenimo tikslų
pasiekimą

70 .

39

0,07

51

45

49

55

IŠSILAVINIMAS:

KASDIENINIAI DARBAI MAN
teikia malonumą

nuobodi, kankinanti pareiga

0,18

ASMENIŠKAI MAN BOTINA
NUOLAT LAVINTIS, PLĖS
TI AKIRATĮ86540,19
SPRENDŽIANT SVARBIUS
SIKLIAUTI:
tik savo jėgomis

61

59

0,11

draugais, jų pagalba

39

41

0,16

MANO GYVENIMAS TOKS,
KAD VARGU AR MANĖS
LAUKIA KAS GERO16220,09

DARBAS ŽMOGUI:
54
46

73
27

0,18

džiaugsmo, pasitenkinimo
šaltinis

85

68

0,08

didelės reikšmės neturi

15

32

0,13

tik pragyvenimo šaltinis
vidinis poreikis, saviraiška

GROŽIS MAN:

KAI AS GALVOJU APIE
SUPANTĮ PASAULĮ IR
SAVO LIKIMĄ:
tai suteikia man jėgų4237
daro slegiant] įspūdį5863

JEI GALĖČIAU, GYVENČIAU
VIEN SAVO MALONUMUI
IR VENGČIAU BET KOKIŲ
ROPESCIŲ22340,16

jas nagrinėti nuolat, nuosekliai ir išsamiai. Juo labiau, kad

vis dažniau girdime ir visiškai priešing^, feminizmo idėjomis
grindžiam^ nuomonę, kad moterys mūsų visuomenėje diskri
minuojamos ir negali tinkamai pasireikšti įvairiose struktūro

se, tarp jų ir švietimo srityje. Kaip yra iš tikrųjų, gali paro
dyti tik reprezentatyvūs sociologiniai ir socialiniai psichologi
niai tvrimai.

G. MAN1UKAITĖ

VILNIAUS ABITURIENTV VERTYBINES NUOSTATOS
IR JŲ POŽIŪRIS į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYB^
Vilniaus abiturientų apklausa vyko netrukus po 1991-ųjų
metų sausio įvykių, kai šalyje susiklostė ypač sudėtinga poli
tinė ir ekonominė situacija. Tuo šis jaunimo sociologinis ty
rimas skyrėsi nuo visų kitų ankstesnių abiturientų apklausų,
atliktų lyg ir ramiais sąstingio laikais, kuomet viskas atrodė
aišku, nusistovėję ir amžina. Istorinio lūžio n^tai, be abejo,

turėjo vienaip ar kitaip paveikti jaunimo vertybinių orienta
cijų formavimosi procesą, kadangi šalies nepriklausomybė,
valstybingumo atkūrimas tapo ir realia gyvenimo vertybe, uži

mančia tam tikrą vietą jaunimo vertybių hier^rchijoje. Kokia
ta vieta ir kaip ji susijusi su kitomis bendresniu pobūdžio ver
tybėmis, abiturientų požiūriu į darbą, mokslą, žmonių tarpu
savio santykius, apskritai į pasaulį ir savo likimą tame pa
saulyje? Atsakymus į šiuos klausimus turėtų duoti tyrimo duo
menų koreliacinė analizė (žr. 1 ir 2 lenteles). Bet pirma ap
tarsime tuos respondentų nuomonių skirtumus, kuriuos lėmė

tautybė bei vidurinės mokyklos dėstomoji kalba.
Reikia pažymėti, kad interpretuojant šiuo atžvilgiu jauni
mo vertybines orientacijas, ryškėja tam tikras prieštaravimas
ankstesnėje duomenų analizėje išskirtoms tendencijoms. Kaip

jau buvo minėta, respondentų tautybė neturėjo didelės įtakos
jų požiūriui į svarbiausias gyvenimo vertybes. Tačiau būtent

tautbyė daugiausiai lėmė jaunų žmonių požiūrį į Lietuvos ne
priklausomybę, atsiskiriant nuo tuometinės Tarybų Sąjun^os

(Kramerio koreliacijos koeficientas šiuo atveju buvo pats di
džiausias — net 0,7). Štai net 76% apklaustų lietuvių moks
leivių Lietuvos nepriklausomybę laikė svarbesniu dalyku negu
geros materialinės sąlygos, aukštas gyvenimo lygis, t. y. buvo

linkę ką nors paaukoti vardan šių tikslų įgyvendinimo. Rusų
tautybės abiturientų masyve tokiai nuomonei pritarė mažiau
kaip 4% respondentų, lenkų — apie 16%. Apskritai responden

tų tautinė sudėtis gana tiksliai atspindėjo margą Vilniaus
miesto socialinę demografinę situaciją. Todėl suminiai abitu
rientų tyrimo rezultatai rodė tokius skaičius, kurių niekaip
negalima laikyti bendra tendencija ir kurie iš esmės neteikia
jokios informacijos. Taigi Lietuvos nepriklausomybės reikšmę
akcentavo maždaug 40% respondentų, o materiaiiėnes sąly

goms pirmenybę teikė apie 60% visų apklausos dalyvių. Dar
bą, meilę, šeimą ir kitas gyvenimo vertybes buvo galima lai-

kyti universaliomis ir kalbėti apie Vilniaus abiturien
tų kaip tam tikros jaunimo grupės, socialinio sluoksnio orien
tacijų ypatumus, o šalies nepriklausomybės kaip vienos iš gy
venimo vertybių apibūdinimas šiuo požiūriu' kelia daug prob
lemų. Akivaizdu, kad 1991 m., kai Lietuva dar .nebuvo pasau
lio pripažinta valstybė, daugiau ar mažiau buvo susiformavus

tik lietuvių jaunimo nuostata atkurti savarankišką valstybę.
Tyrimo duomenų koreliacinė analizė parodė, kad didesnė da
lis apklaustų rusų ir lenkų tautybės • moksleivių neturėjo jo
kios nuomonės šiuo klausimu. Aiškiai neigiamai nepriklauso

mybę vertino maždaug trečdalis kitataučių respondentų (ru
sų — 36%, lenkų — 27%, o tarp lietuvių tokių buvo tik 2%).
Nepriklausomybe vertino teigiamai ir norėjo kuo nors prisi
dėti prie jos įtvirtinimo 3% rusų ir jau žymiai didesnė lenkn
moksleivių dalis (11%). Likusieji nelietuviai respondentai lai
kėsi neutralios pozicijos, t. y. nenorėjo nei prisidėti prie ne

priklausomybės įtvirtinimo, nei tam kaip nors trukdyti (40%
rusų ir 53% lenkų abiturientų), arba visai neatsakė į pateiktą
klausimą (20% rusų ir 10% lenkų abiturientų). Absoliuti dau
guma tyrime dalyvavusių Vilniaus lietuvių išreiškė norą pri
sidėti prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo (77%, t. y. be
veik tiek pat, kiek buvo teikiančių pirmenybę šiam siekiui, o
ne geroms materialinėms sąlygoms).
Be abejo, jaunųjų lietuvių entuziazmas, iš vienos pusės, ir

jaunųjų rusų bei lenkų atsargumas, iš kitos pusės, būdingas
tik 1991 metams, žymintiems pereinamojo etapo, o kartu ir
visuomenės aktyvumo apogėjų. Tačiau šis tyrimas tuo ir ver

tingas, kad surinkti duomenys fiksuoja lūžio momentą ir jį at
spindinčius jaunimo sąmonės poslinkius, kurie galėtų tapti
savotišku atskaitos tašku, atskleidžiant jaunimo vertybinių
orientacijų raidą. Grįžtant prie universaliųjų gyvenimo verty
bių, būtina išskirti kelis vertybinius darinius, ryškiausiai di
ferencijuojančius abiturientų požiūrį į Lietuvos nepriklauso
mybę ir valstybingumo atkūrimą. Tai altruistinės nuostatos,
žinių siekimas ir akiračio plėtimas, veikla, aktyvumas kaip as
menybės saviraiška ir estetinės vertybės (meno, gamtos išgy

venimas). Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenimis, gali
ma teigti, kad geriausiai šalies nepriklausomybę kaip vertybe
suvokė tie jauni žmonės, kurie apskritai buvo linkę aukotis,
nesavanaudiškai padėti kitiems žmonėms, nuolat lavintis, siek
ti žinių, plėsti akiratį. Iš esmės tai patys aktyviausieji res
pondentai, kurie imtųsi veiklos net ir tada, kai galėtų ramiai
gyventi vien savo malonumui (bent jie patys taip teigė). Ne
priklausomybės reikšmę akcentavusiems apklausos dalyviams

nesvetimas ir gyvenimo džiaugsmo pajautimas. Jie ypač ver
tino grožį, su menu ir gamta susijusius išgyvenimus

laike

viena iš svarbiausių gyvenimo vertybių.
Sie respondentų vertybinių nuostatų skirtumai yra iš tik
rųjų reikšmingi, kadangi buvo atlikta viso masyvo duomenų
koreliacinė analizė, neišskiriant atskiros lietuviškų vidurinių
mokyklų abiturientų grupės. Jei tai būtų padaryta,' tikriausiai
išryškėtų dar didesni skirtumai, tačiau gautų duomenų nega
lėtume vienareikšmiškai interpretuoti. Pavyzdžiui, kalbant
apie tradiciškai giminingų vertybinių nuoslatų — Tėvynės mei
lės ir altruizmo — tarpusavio ryšį, tektų nuoUit prisiminti ir
respondentų tautybe, Atgimimo bei dainuojančios revoliucijos
poveikį. O apie tai šioje knygoje ir taip jau daug kartų rašy
ta. Todėl viso masyvo duomenys patikimesni, nors. kaip jau

buvo pažymėta straipsnio įžanginėje dalyje, lietuvių tautybei
moksleiviai turėjo itin aiškią nuomonę mus dominančiu klau
simu. Antra vertus, iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad
daugeliui visų tautybių abiturientų buvo gana sunku nuspręsti, kas svarbiau: Lietuvos valstybingumas ar geros materiali

nės sąlygos. Nemaža dalis apklaustų moksleivių (nuo 7 iki
9%) vienodai traktavo abi alternatyvas ir nesugebėjo išskini
svarbesnės vertybės. Tai rodo vertybinių orientacijų forma\imosi proceso prieštaringumą net ir esant tokiai vienareikšmei

situacijai kaip 1991-ųjų sausį. O ką jau bekalbėti apie toli
mesnę jaunimo požiūrio j nepriklausomybę raidą, kai šalies
valstybingumas bus pripažintas de jure ir de facto?
2 lentelėje pateikti duomenys turėtų atspindėti aukštesnį
vertybinės orientacijos lygmenį, vadinamąjį elgsenos kompo
nentą — moksleivių pasirengimą veikti tam tikru būdu ir tuo
prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo. Reikia
pažymėti, kad šiuo atžvilgu apklaustų mokslevių nuostatos
elgsenos lygmuo visiškai atitiko kognilyvinį-emocinį kompo
nentą, t. y. vertybių hierarchiją pagal jų reikšmę žmogaus
gyvenime apskritai. Taigi Lietuvos nepriklausomybę konkrečiais darbais paremti buvo pasiryžę altruistinės nuostatos be
silaikantys ir žinių siekiantys vilniečiai. Informaciją apie abi
turientų vertybines nuostatas šiek tiek papildė ir ryškėjančios
naujos tendencijos. Visų pirma, pastebėtas tokios vertybės, kaio

draugystė, ryšys su respondentų nusiteikimu dirbti Tėvynės
labui. Išryškėjo taip pat ir bendros optimistinės nuostatos tei
giamas vaidmuo, formuojant jaunimo požiūrį į Lietuvos vals

tybės atkūrimą. Bene dažniausiai prisidėti prie nepriklauso
mybės įtvirtinimo norėjo altruistiškai nusiteikę jauni žmonės.

.MANO GYVENIMAS SUSI

1 lentelė
Lietuvos nepriklausomybės reikšmės suvokimas ir
bendresnės Vilniaus abiturientų vertybinės nuostatos (%)
KAS SVARBIAU
VERTYBINES) NUOSTATOS

LietuvosGeras
nepriklauso- gyvenimo
mybėlygis

Kramerio
koreliacijos
koeficientas

GYVENIME ŽMOGUS TURI:
galvoti visų pirma apie save

30790,22

padėti kitiems, kariais net pa
aukodamas savo interesus57530,15

IŠSILAVINIMAS:
mažai ką duoda gvvenimo
sėkmei

40

67

0,10

užtikrina gyvenimo tikslų
pasiekimą

45

65

0,13

teikia malonumą

47
44

62
65

0,14

nuobodi, kankinanti pareiga

22
50

83
60

0,15

tik savo jėgomis

43

45

65
67

0,10

draugų pagalba, patarimais

35
46

. 68

,. 0,08

64

0,06

43
48

m

0,09

59

0,07

KASDIENINIAI DARBAI MAN
0,11

ASMENIŠKAI MAN:
visiškai užtenka turimų žinių
būtina nuolat lavintis

0,16

SPRENDŽIANT SVARBIUS
KLAUSIMUS GALIMA
PASIKLIAUTI:
0,10

KLOSTĖ TAIP, KAD
vargu ar manęs laukia kas gero

daug įdomaus dar prieš akis
DARBAS ŽMOGUI VISU^

PIRMA YRA:
neišvengiamas būtinumas
vidinis poreikis, saviraiška '

37

k't n^

\c. nusi

GROŽIS (MENAS, GAMTOS
IŠGYVENIMAS) MAN
: .
neturi didelės reikšmės'

28 .-

... 80

0,14

48

•

62 " •

0,15

66
63

0,07

džJaugsmo ir pasitenkinimo
šaltinis

•

KAI AS GALVOJU APIE
SUPANTI PASAULĮ IR
SAVO LIKIMĄ, TAI
daro man slegiantj poveikį

44

suteikia man jėgų ir energijos

45

0.13

JEI AS GALĖČIAU REGU
LIUOTI SAVO LIKIMĄ, TAI
vengčiau bet kokių rūpesčių
ir gyvenčiau savo malonumui

39750,23

imčiausi kokios nors veiklos,
kad realizuočiau savo gabumus 47610,05

"2 lentelė

Vilniaus abiturientų vertybinės nuostatos ir jų ketinimas
prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo
Ar nori pri sidėti prįe n^ •priklilusoinybes įlvirlin nuo

-V e^a Ii.
teikęs
prios ja

Kraiiiįerin
koe iiC1CI įt

nori

trukdys

galvoti visų pirma apie save

33

35

23

0,17

padėti kitiems, kartais net pa
aukodamas savo interesus

54

26

10

0,13

39
45

34

19
14

0,16

44
45

33
28

13

0,18

-19

0,15

Vertybinės nuosl atos

GYVENIME ŽMOGUS TURI

IŠSILAVINIMAS GYVENIME
mažai ką duoda sėkmei

užtikrina tikslų pasiekimą

30

0,12

KASDIENINIAI DARBAI MAN
teikia malonumą
nuobodi,.-kankinanti pa^eiga

38

ASMENIŠKAI MAN
visiškai užtenka turimų žinių

24

35

29

0,15

būtina nuolat plėsti akiratį49

30

12

0,08

39
50

30
33

19
12

0,15

30
47

35
30

22
15

0,08

42
48

31
28

17
14

0,07

48
43

29
32

19
15

0,14
0,12

neturi didelės reikšmės

32

35

21

0,19

džiaugsmo ir pasitenkinimo
šaltinis

46

30

14

41
48

34
25

15
17

0,10

gyvenčiau vien savo malonumui

41

0,19

45

32
30

17

imčiausi veiklos

SPRENDŽIANT SVARBIUS
KLAUSIMUS GALIMA
PASIKLIAUTI
tik savo jėgomis
draugų pagalba, patarimais

0,13

MANO GYVENIMAS SUSI
KLOSTĖ TAIP. KAD
nesitikiu nieko gero ateityje
daug įdomaus dar prieš akis

0,08

DARBAS ŽMOGUI VISŲ
PIRMA YRA
neišvengiamas būtinumas

vidinis poreikis

0,08

SAVIŽUDYBE
išeitis iš sunkios padėties
ne išeitis

GROŽIS MAN

KAI AS GALVOJU APIE
PASAULI IR SAVO LIKIMĄ,
TAI
daro man slegiantį poveikį
suteikia jėgų, energijos

0,13

JEI AS GALĖČIAU, TAI
15

linkę pasikliauti draugų pagalba ir patarimais. Tuo tarpu pa
sitikintys tik savo jėgomis ir draugystės didele vertybe nelai
kantys abiturientai net 2 kartus dažniau negu jų ,,draugiš

kesni" bendraamžiai vengdavo tiesaus atsakymo į šj aiškų
klausimą, t. y. nebuvo galutinai apsisprendę. Galbūt šiuo at

veju galima įžvelgti tam tikras užuomazgas būsimų diskusijų
apie kolektyvizmo ir individualizmo pradus postsovietinio žmo
gaus sąmonėje, apie kapitalizmo ir socializmo perspektyvas

mūsų krašte. Tačiau diskusijos įsisiūbavo vėliau, jau tapus
Lietuvai pasaulyje pripažinta valstybe. O Vilniaus abiturientų
apklausos metu dominavo kitos aktualijos, ir, matyt, didelę

reikšmę tada turėjo tikėjimas geresne ateitimi, atkūrus šalies
nepriklausomybę. Tyrimo duomenys parodė, kad prisidėti prie
to konkrečiais darbais labiau buvo linkę tie moksleiviai, kurie
savo gyvenim^ laikė nusisekusiu ir manė, kad ir ateityje jiems
viskas klostysis sėkmingai („daug įdomaus man dar prieš
akis"). Taigi, darbuotis Lietuvos labui pareiškė norą 47% tokia
optimistine nuostata pasižymėję respondentai, o tarp skepti
kų, apgailestavusių dėl nesėkmingai susiklosčiusių gyvenimo
aplinkybių ir nesitikinčių nieko gero sulaukti ateityje, šitaip
patriotiškai nusiteikusieji sudarė tik apie 30%. Net 22% skep
tikų pažymėjo, kad yra prieš Lietuvos atsiskyrimą nuo Tarybų
Sąjungos ir norėtų sutrukdyti jos nepriklausomybės įtvirtini
mui (pagal suminius apklausos duomenis iš viso tokią nuo

monę pareiškė maždaug 15% respondentų).
Tai būtų ir visi duomenys, teikiantys vienokią ar kitokią
innformaciją apie Vilniaus abiturientų požiūrį į Lietuvos ne
priklausomybę sunkiausiu jos atkūrimo laikotarpiu. Tik tokius
abiturientų nuomonių ir vertinimų ryšius pavyko atskleisti ko

reliacinės analizės pagalba. Tačiau šiame straipsnyje pateikta
medžiaga tebuvo pirmas bandymas susieti jaunimo požiūrį į
aktualiausią 1991-ųjų metų problemą — ar gyvuos Lietuva
kaip valstybė — su bendresnėmis vertybinėmis orientacijomis,
moksleivių moralinėmis nuostatomis, nenagrinėjant specifinio
Vilniaus miestui veiksnio — abiturientų tautybės. Be abejo,

sociologiniai tyrimai šia kryptimi vyks ir toliau, o jaunimo
ar tiesiog jauno žmogaus požiūris į šalies laisvę ir nepriklau
somybę keisis. Jo santykis su valstybe ir atskirais tos vals
tybės institutais visada domins visuomenę ir visuomenei tr.
naujančius mokslininkus.

V. KASPARAVIČIENĖ
JAUNIMO SAVĘS VERTINIMO YPATUMAI
„Aš" struktūra — žmogaus elgsenos integravimo ir regu
liavimo centras. Ji susidaro, asmenybei kaupiant patyrimą, ir

apima informaciją apie vidines savybes, sugebėjimus ir įgū
džius, poreikius, nuostatas, veiklos vyksmą ir rezultatus, savo

padėtį tarp kitų žmonių ir apie tai, kaip socialinė aplinka ver
tina jį, individą. Informacija, sutelkta šioje struktūroje, lei
džia „aš", vidinį pasaulį, atskirti nuo „ne aš", likusiojo pa
saulio.
Svarbiausia „aš" struktūros reikšmė — motyvuoti gynybos
veiksmus, būtinus asmenybės tapsmui. Motyvacijos įtampa

atsiranda, kai individui ima trūkti informacijos, palaikančios
^aš" struktūros turinį.
Ontogene^ės metu randasi tokie „aš" struktūros poreikiai:
1) tapatumo poreikis, 2) savosios vertės poreikis, 3) poreikis
kontroliuoti aplinką ir save.
Tapatumo, vertės ir kontrolės jausmai lemia „aš" struktū

ros veiklą. „Aš" poreikiai reiškiasi būtinybe gauti palaikan
čiąja informaciją — atitinkančią ,,aš", pasaulio vaizdo, „aš —
pasaulis" santykių sampratą. Kuo silpniau išsivysčiusi „aš"
struktūra, tuo didesnis tokios informacijos poreikis. Jei triiksta palaikančiosios ar jei gaunama informacija, prieštaraujan
ti „aš" struktūrai, tapatumo, vertės ir kontrolės jausmai/su
trinka. Informacijos disonansas kelia grėsme „aš", vadinasi,
ir visai reguliavimo sistemai, visai asmenybei. Kyla motyva
cijos įtampa, individo elgsenos matas tampa jo patics ,,aš" —
dėmesys sutelkiamas į save. Tasai susitelkimas ties savimi —
egocentrizmo požymis. Dėmesys sutelkiamas į ,,aš" ne tik grės

mingomis aplinkybėmis, bet ir tada, kai tikimasi patenkinti
poreikius. Kuo stipriau susitelkiama ties ,,aš" struktūra, tuo

labiau siekiama įveikti informacijos disonansą. Tuo stipresnė
neigiama emocinė reakcija ir motyvacijos įtampa.
Bręstančiam jaunuoliui būdinga domėtis savo asmenybe.
Kadangi savasis ,,aš" suvokiamas ne visąlaik tvirtai, ne visiš
kai atskiriamas „aš" nuo „ne aš", nuo aplinkos, tai trinka ta

patumo jausmas. Sunkoka susidaryti tinkamą požiūrį į savo
padėtį pasaulyje ir kontroliuoti elgseną. Todėl šiam brendimo
etapui budinga emocinė motyvacijos įtampa. Jeigu po brendi
mo laikotarpio „aš" struktūra vis dar lieka nepatvari, o pa
saulio vaizdas neatitinka tikrovės, vadinasi, atsilieka asmeny-
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bės pažintinių darinių tapsmas. Tai asmenybės nebrandumo
rodiklis.
Besivystant „aš" struktūrai, be tapatumo jausmo, randa^i
ir savos vertės jausmas — stiprėja įsitikinimas autonomine as

menybės verte ir laukiama, kad tą įsitikinimą patvirtintų ki:i
žmonės ir patsai individas.
Savos vertės jausmą ugdo informacija iš socialinės aplin
kos, pripažįstanti individo vertę — pritarianti ^lgsenai ir sk.itinanti veiklą. Vertės jausmą stiprina ir tai, k, d individas su
pranta priklausąs tam tikro statuso socialinei grupei ir turis
joje šiokį tokį statusą, kad teigiamai vertina ?avo padėtį vi
suomenės ar grupės vertybių požiūriu, kad supranta galis tin
kamai prisitaikyti prie visuomenės ir aplinkos reikalavimu.
Savos vertės jausmas visada šiek tiek kinta — ir laikinai,

ir nuolatos. Mat kinta individo padėtis, kiniam kitų žmonių
vertei ar objektams, su kuriais individas lygina^. Dideli ūmur^
vertės jausmo pokyčiai — ir asmenybės sutrikimo, ir aplink^s,
prie kurios asmenybė taikosi, ydingumo ženklas. N'elvirtas.

neišugdytas vertės jausmas skatina palaikančiosios informaci
jos poreikį: asmenybė nepakenčia informacijos trūkumo ir prieš
taraujančios savęs vertinimui informacijos. Elgseną daugiau

sia motyvuoja siekis išlaikyti, apginti ir sustiprinti savos ver
tės jausmą. Vertės jausmas sustiprėja, kai sulaukiama kinj
žmonių pritarimo arba kai konkrečia veikla pasiekiama rezul
tatų „turėjimo", jėgos ar kompetencijos srityse"*. Dar geriau,

jeigu tuos rezultatus pripažįsta ir kiti vertintojai. Galimas ir
kitas, irgi įprastas, būdas sustiprinti savąją vertę — tereikia
sumažinti kitų žmonių vertę, verčiant niekais jų išmanym^,
menkinant reikšmę ar priskiriant jiems neigiamas savybes.
Kontrolės jausmas stiprina tapatumo ir savos vertės jaus
mus. Ir atvirkščiai — kuo patvaresnė savoji vertė ir aiškesni^
tapatumas, tuo lengviau kontroliuoti aplinką ir save. Nepa

tenkintas kontrolės poreikis sukelia bejėgiškumą — lygiai lokią grėsmę asmenybės visumai, kaip ir sutrikę vertės ar ta
patumo jausmai.

Su savos vertės jausmu susijęs savęs vertinimas. Jį supo
nuoja tikro ir idealaus „aš" santykis. Atitinkanti tikrovę „aš"
samprata susidaro, lyginant savo asmenybę su atliekama veik

la arba kitais žmonėmis bei su socialinės aplinkos informacija
apie „aš". Kartu randasi ir idealiojo „aš" samprata. Ją suda* A. ^^uyGHK. HcTepHH.—MocKBa, 1982.—C. 193.
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ro tokios pageidaujamos ar idealios fizinės ir psichinės savy
bės, kurios leistų pasiekti, norimų tikslų.
Bręstant asmenybei, elgsenai vis svarbesnis darosi idealu
sis ,,aš". Jei elgsena tvarko daugiau tikrasis, atitinkantis tik
rovę „aš", tai siekiama, kad informacija atitiktu tą tikrąjį „aš".
Jei reguliuoja daugiau idealusis „aš", tai informacijos diso

nansą linkstama įveikti, keičiant tikrąjį „aš" taip, kad artėtu
prie idealaus. Tad skirtumas tarp tų dviejų „aš" — asmeny
bės saviugdos prielaida.

Skirtumo tarp idealiojo ir tikrojo „aš" dydis atitinka ir pa
sitenkinimą savimi. Mat savęs vertinimas vienoks, kai elgseną
reguliuoja tikrasis „aš", ir kitoks, — kai idealusis „aš". Pir
muoju atveju savęs vertinimą atliepia laukiamas rezultatas,

.kurį individas tikisi pasiekti. Antruoju atveju — pageidauja
mas, kurį norėtų pasiekti. Individų, labai patenkintų savimi,
elgseną lemia daugiau tikrasis „aš" — jie siekia tokio rezul
tato, kurs patvirtintų tą tikrąjį „aš". Tikrovė juos patenkina.
Kuo labiau individas nepatenkintas savimi, tuo daugiau jo
elgseną tvarko idealusis „aš", kitaip sakant, aspiracijos.
Jeigu „aš" pernelyg idealizuojama, tai tikrasis ir idealusis
„aš" ima labai skirtis. Pernelyg idealizuotas „aš" lemia per
aukštą aspiracijų lygį. Kartu — per gerą savęs vertinimą. Nuo
savęs vertinimo priklauso numatomų galimybių sritis. Per ge
ras savęs vertinimas skatina imtis uždavinių, pranokstančių
galimybes. Todėl rezultatai neatitinka to, kas laukiama ar
pageidaujama, - nuolat ištinka nesėkmės. Dėl to dar padi
dėja informacijos disonansas. Mat per geram, neatitinkančiam
tikrovės vertinimui prieštarauja kitų žmonių nuomonės. „Aš"
struktūros reguliavimo, funkcija nustoja kreipti elgseną, sie
kiant savų tikslų ar darant tą, ko reikalauja aplinka, — ji
nebepadeda asmenybei prisitaikyti. Svarbiausias jos tikslas

tampa sumažinti emocinę motyvacijos įtampą, kurią sukelia
tasai informacijos disonansas.
Kuo geresnis savęs vertinimas (ir aukštesnis aspiracijų ly
gis), tuo žemesnis pakantumo slenkstis informacijos disonan
sui ir tuo labiau stengiamasi jį įveikti. Didėja egocentrizmas. Jis
reiškiasi tuo, kad individas daugiausia veikia, ne siekda

mas kokių kitų tikslų, o vien norėdamas susidoroti su asme
nybės sunkumais, kylančiais tada, kai idealusis ,,aš" neatitin
ka gaunamos arba esamos informacijos apie „aš". Informaci

jos disonansas sumažėja, jei pasiekiami tikslai (pakinta ap
linka) arba pakinta savęs ar pasaulio vertinimas. Savęs ver-

tinimo kitimas, ypač neigiamon pusėn, — skausmingas proce

sas. Vis dėlto šis būdas stiprinti „aš" struktūrą kur kas konst
ruktyvesnis negu kitas, kuris pasitaiko gerokai dažniau: ne
atitinkantis tikrovės savęs vertinimas palaikomas apgaulin
gomis manipuliacijomis informacija ir kitų žmonių (objektų)
verte.
Galimas ne tik per geras — ir per menkas, ir atitinkanti^
tikrovę savęs vertinimas. Jaunimo sociologiniuose tyrimuose
į akis krenta tik per geras — savęs pažinimo ir kalbų moki>jimo srityse.

1990 m. pabaigoje ir 1991 m. pradžioje tirtas Vilniaus vi
dūrinių mokyklų abiturientų savęs vertinimas. Apklausta 650
vienuoliktųjų klasių moksleivių — lietuvių, lenkų, rusų. Do
mėjomės ir mokytojų nuomone apie jų auklėtinius. Sav^s pa
žinimo vertinimo duomenys — 1 lentelėje.
1 lentele
Abiturientų savęs pažinimo vertinimas (%)
Turi saviugdos tikslus66
Stengiasi juos įgyvendinti43
Analizuoja poelgius63
Analizuoja sėkmės ir nesėkmės priežastis67
Turi ugdytinų bruožų53
Turi slopintinų bruožų70
Atsakingi už veiksmus91
Atsakingi už žodžius84
Atsakingi už mintis48
Abiturientai save vertina gana gerai. 66% septyniolikmečių

turi saviugdos tikslus. Atrodytų, kad šis rodiklis nėra per di
delis, kad ne du trečdaliai, o dauguma beveik subrendusių
jaunuolių, tuoj pradėsiančių daugmaž savarankiškai gyventi,
turėtų būti apgalvoję šiokius tokius saviugdos tikslus. Bet to
lesnė duomenų analizė kiek nuvertina ir tų dviejų trečdalių
abiturientų atsakymus. Visų pirma, 72% mokytojų kur kas
prastesnės nuomonės apie savo auklėtinius. Jie tvirtina, kati,
nors nuolat skatina moksleivius domėtis savo asmenybe ir vi

dinėmis savybėmis, tik vienam kitam rūpi pažinti ir ugdyti sa-

ve. Antra, nenuoseklios pačių moksleivių pastangos tuos tiks
lus įgyvendinti. Tik 43% abiturientų stengiasi daryti ką nors
tikra, kad ugdytų save. Tik 43% abiturientų aiškiau supranta
tuos tikslus ir turi, kad ir nelabai konkretų, saviugdos planą.

Ne visiems atrodo, kad saviugdai reikėtų analizuoti savo elg
seną, sėkmės ar nesėkmės priežastis — be savianalizės apsiei

na 30% abiturientų, teigiančių turį saviugdos tikskis.
Ir tie, kuriems rūpi pažinti save, ir tie, kuriems nerūpi,

vienodai nutuokia apie savybes, kurių norėtų atsikratyti. Kur
ka^ mažiau abiturientų pripažįsta, kad kai kuriuos bruožus
reikėtų lavinti. Konstruktyvesniems saviugdos planams ir jų
įgyvendinimui reikia daugiau valios pastangų, negu abiturien
tai ryžtasi skirti šiai labai individualiai veikios sričiai, kurią
kontroluoti gali tik jie patys. Tas irgi rodo, kad planai neap
galvoti, paviršutiniški.
Vienas iš svarbesnių saviugdos tikslų, įgyvendinamų savi
kontrolės srity, — asmenybės vientisumo siekis. Abiturientams,
atrodo, jis ne visai suprantamas. Bemaž visi — per 90% abi

turientų — teigia, kad stengiasi būti atsakingi už savo poel
gius. Teiginys gerokai perdėtas. Už niekam tikusius poelgius
— agresyvius, savanaudiškus, nesąžiningus ir visokiomis ki

tokiomis ydomis pertekusius, — tąsyk reikėtų kaltinti dorovi
nes abiturientų nuostatas. Tarsi abiturientai neskirtų, kas ge

ra, o kas bloga. Turbūt atsakymai byloja, kad asmenybės toli
gražu nesubrendusios. Tą patvirtina kiti abiturientų atsaky
mai, nerodantys didelių vientisumo pastangų: žodžius kontro

liuoja kur kas mažiau jaunuolių — 84%, o už mintis jaučiasi
atsakingi tik 52% moksleivių. Trečdalis tų abiturientų, kurie
teigia turį saviugdos tikslus, nepripažįsta atsakomybės už min
tis. Asmenybės vientisumo trūkumas sumenkina saviugdos
tikslų vertę. Jis žymi nepakankamą — kad ir šiai asmenybės
tapsmo stadijai — savęs pažinimą.
Lenkų moksleiviams asmenybės vientisumas svarbesnis
negu lietuviams ar rusams, nors kitose savęs pažinimo srity
se jų vertinimai atsilieka nuo rusų ir ypač — nuo lietuvių.
Sie duomenys -•• 2 lentelėje.

Turbūt lenkų moksleivius labiauaveikė katalikbė-

apibūdina kognityvinės darnos sąvoka (veiksmai ir žodžiai
— elgsenos rūšis) turi atitikti jausmus bei mintis, kitaip as45

menybė jaučia diskomfortą. Tik kažin ar lenkų moksleiviai
geriau suvokia vientisumo prasmę ir valingai jo siekia, o ne

automatiškai ;atsiliepia j pažįstam^ foimulę — jų atsakymai
tokie pat nenuoseklus,..kaip lietuvių ir rusų.
.••-.-

•

.•.'••••.'

•2 lentelė

Lietuvių, lenkų ir rusų abiturientų savęs vertinimas (%)

Savęs pažinimo rodiklisLietuviai

Turi saviugdos tikslus
Stengiasi juos įgyvendinti
Analizuoja savo poelgius
Analizuoja sėkmės ir nesėkmės
priežastis
Turi ugdytinų bruožų
Turi slopintinų bruožų
Atsakingi už veiksmus
Atsakingi už žodžius
Atsakingi už mintis

Lenkai

Rusai

76
41
63

50
37
62

66
53
69

67
54
77
92
87
49

64
47
56
93
80
50

76
55
68
86
81
47

Kitą lietuvių, lenkų ir rusų savęs vertinimo skirtumą nulė
mė ypatingas tyrimo laikas. Atgimimas ir įtempti 1991 m. pra

džios įvykiai suaktyvino lietuvių savimonę. Karlu pagyvino ir
sąmonės procesus. „Aš" struktūra gavo tlaug iniormacijos.
Sustiprėjo tapatumo ir vertės poreikis. Grėsmę asmenybei pa
didino 1991 m, ribinė situacija. Pagerėjo savęs vertinimas.
Bet jam budingas nenuoseklumas. Kai kurie asmenybės bruo
žai gal intensyviau formavosi, bet visuma staiga subręsti ne
galėjo. Todėl lietuviai savęs pažinimą vertino labai gerai, bet

nenuosekliai: saviugdos tikslų jie turėjo daugiausia, bet
konkrečiai įgyvendinti juos siekė mažiau negu rusai ar lenkai.

Slopintinų asmenybės bruožų pripažino turį kur kas daugiau,
o lavintinų — tiek pat, kiek kitų tautybių abiturientai. Atgi
mimas lenkų ir rusų savimonės taip nesuaktyvino. Jų savęs
pažinimas nuoseklesnis, bet prieštaravimų, vertinant save, vis
tiek daug. Daugiausia — vertinant asmenybės vientisumą.

Merginos vertina save taip pat gerai, kaip ir vyrukai. Sep;
tyniolikmečių merginų „aš" . struktūra, labiau susiformavu^i
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(brendimo ypatumas), bet tapatumo jausmas, matyt, dar ne
tvirtas. Todėl merginos labiau brangina visus asmenybės bruo
žus, kad ir neigiamus, kaip savastį, savęs dalį. Tuo skiriasi

nuo vyrukų — šie daugiau savo bruožų laiko nepageidauti
nais.

Gana gerai (ir visai nepagrįstai) abiturientai vertina ir
savo kalbos mokėjimą. 91% lietuvių tvirtina, kad moka „gerai
kalbėti ir rašyti". Vertina, lygindami savo kalbą, su mokyklos
reikalavimais (67% abiturientų), su bendraamžių kalba (67%
abiturientų). Kas antras lietuvis moksleivis tvirtina, kad paiso
kalbininkų reikalavimų. Anot mokytojų, tik penktadalis abi
turientų lietuvių kalbą moka gerai. Maždaug pusė moka vi
dutiniškai, likusieji — prastai. Prieš septynerius metus irgi
domėjomės, kaip abiturientai moka lietuvių kalbą. Pagal 4-ių
balų skalę savo kalbą jie vertino 3,7. Tokio puikaus vertinimo
nepatvirtino kiek objektyvesnis tyrimas. Abiturientai atliko
tt'eckslerio intelekto testą. Verbalinės dalies rodikliai — dau
giausia vidutiniškai žemi. Iš abiturientų rašinių paaiškėjo,
kad svarbiausios jų kalbos ypatybės — nepaprastai skurdus
žodynas ir masinės komunikacijos štampai. 1989 m. duomeni
mis, tų pačių jaunuolių kalba nebuvo pasikeitusi į gerąją pu
se. Nėra argumentų, kad 1990 m. jaunimo kalba būtų page
rėjusi. Greičiau atvirkščiai. Tad ir šioje srityje jaunimas lin
kęs pernelyg gerai save vertinti. Ir ne tik jaunimas: du treč
daliai suaugusiųjų vilniečių — lietuvių, lenkų, rusų ir kitokių
tautybių — 1993 m. tvirtino, kad lietuviškai „gerai kalba ir
rašo". Aiškiai perdėtas teiginys. Tiekai įvairaus amžiaus vii-

niečių tikrai ne kasdien tenka lietuviškai rašyti, o jei nėra bū
tino reikalo gerai mokėti, tai niekas to mokėjimo nepalaiko.
Per geras savęs vertinimas — tas didelis atotrūkis tarp
idealiojo ir tikrojo „aš", kuris sukuria emocine motyvacijo^
jtampą, skatinančią — visų pirma .— gintis, išsaugoti ir su
stiprinti savo tapatumą ar vertę, tas atotrūkis rodo, kad as

menybė kurioje nors srityje jaučia menkavertiškumą. Savęs
vertinimu asmenybė tarsi siekia įsivaizduojamos idealios bū
senos — vertinimas turėtų kompensuoti tą tikra ar tariamą
trukumą.

Netvirtą tapatumą ar vertę gali lemti ir nesubrendusi „aš"
struktūra, ir tikri ar įsivaizduojami inidvido trūkumai. Men

kavertiškumą gali įteigti ir kitų žmonių ar visuomenės reika
lavimai. Didėjanti neigiama emocinė motyvacijos įtampa ska
tina individą paisyti tik savęs ir savo interesų — vis kad bū-

tų sustiprinta „aš" struktūra. Tad vidinis menkavertiškumas

verčia pernelyg gerai save vertinti kitose srityse, ypač tokio
se, kur dėtis geresniu nerizikinga.
Nenoras pripažinti tikrojo „aš" vertės — nebrandžios „aš"
struktūros požymis — būdingas ne tik jaunuoliams. Tas bruo

žų nuolat verčia žmogų nepagrįstai didinti savo verte visuo
menės, kitų individų ar savo paties akyse. Daugeliui ir su
brendusių žmonių tas bruožas išlieka ir, žinoma, gali teikti

pasitenkinimą. Panašiai dirbtinis organas pakeičia tikrąjį, nie
kam tikusį, bet nepadeda pajusti pilnatvės.
Jeigu daugelis visuomenės narių turi kompensuoti menka
vertiškumą, tai, vadinasi, visuomenė turi tokių ydų, kurios j'į
skatina.
Pirma, asmenybė ilgą laiką buvo niekinama ideologijos,
valdymo patogumo sumetimais ir iš inercijos. Asmenybės ne
paisoma nei ugdymo, nei mokslo, nei darbo, nei kūrybos, nei
valdymo srityse. Antra, menkavertiškumą skaiina ir visuome
nės vertybės. Vienų (darbo, altruizmo, žmogaus gyvybės, s\eikatos...) turinys nuvertėjęs. Kitos — parodomosios, kur svar
bu ne turinys, o ženklas (prestižas, karjera, „ritualinės for
mulės"*...). Negana suprasti vertybių kelialypumą. Asmenybė

turi jas gerai perimti bent tokiu minimaliu mastu, kad galėtų
gyventi visuomenėje, — palankios sąlygos vidiniam koniliklui su visuomene, o juo labiau — informacijos disonansui.
Trečia, skurdžios visuomenės gyvavimo sąlygos neleidžia
nei palaikyti, nei stiprinti asmenybės vertis. Jos išugdo ilgai
trunkantį, visą asmenyb^ perimantį menkavertiškumą.
Kartais savęs vertinimas gali labiau atitikti tikrovę, negu
atrodytų pašaliniams vertintojams. Kodėl? Pirma, ir kiti žm.i-

nės vertina subjektyviai. Jų kompetencija nulemia subjekty
vumo mastą. Ir mokytojų vertinimas subjektyvus. 20-30 moks
leivių klasėje mokytojas,'kad ir specialistas, geriau pažinti ga
li tik tuos, kurie daugiau reiškiasi, — ekstravertus. Intravertas

gali nesukelti nei susidomėjimo, nei noro vertinti. Bemaž vi
si apklaustieji pedagogai (96%) pripažino, kad mokytojai mo
kymo procese turi atsižvelgti į individualius mokinių ypatu
mus, j asmenybės savybes. Bet tik kas trečias mokytojas pats
tą daro. Kiti "teisinasi, kad turi kitokių darbų, kad trūksta
• J. Brazaitis. Vienų vieni. — V., 1990. — P. 550.
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laiko. 5į 10-ą dešimtmetį, pasak daugumos mokytojų, nė nebus
paisoma moksleivių asmenybės. Tokią nuomonę mokytojai mo

tyvuoja visišku visuomenės ir mokyklos suirimu (41%), mate
rialiniais mokyklos sunkumais (20%), prasta pedagogų kvali
fikacija (6%). Užuominos apie moksleivio asmenybę 20% mo
kytojų sukelia neigiamą emocinę reakciją. Tik 13% mokytojų
turi vilčių, kad ateity moksleiviai nebus traktuojami kaip ma
sė, kuriai suteikiamas ..pradmenų žinojimas", kad nebus ig

noruojamas mokymo psichologijos pagrindas.
Subjektyvus vertinimas gali atitikti tikrovę ir tik atrodyti
per geras. Asmenybė, savęs vertintoja, gali turėti savus veik
los motyvus, siekius, savaip interpretuoti rezultatus, — veik
los matas gali būti neįprastas, nestatistinis. Tuo, kas kitiems
individams ar visuomenei visai nerūpi, vertintojas gali grįsti
savo elgseną ir vertinimą. Pats bendriausias veiklos matas —

asmenybės vertybių sąranga — gali neatitikti pašalinių ver
tintojų sampratos. Kūrinį, pavyzdžiui, skirtingai vertina auto
rius ir kiti vertintojai, — nesutampa jų matų visuma.

Be to, asmenybė paprastai turi daugiau galimybių negu su
geba išreikšti. Priežasčių daug — ir individualus ypalumai, ir
išorinės kliūtys. Pažindama tas savo subjektyvias, kitiems ne

būtinai matomas galimybes (pavyzdžiui, kompetencijos sri
ties), asmenybė vertina save geriau negu kiti. Tos galimybės

gali ir likti nerealizuotos. Specialistui gali ir nepasitaikyti
progos pareikšti išmanymą, o sportininkas gali nesulaukti pa

lankios atsitiktinumų samplaikos, kuri leistų pasiekti tokių
rezultatų, kokiems turi vidinių galimybių. Nepaisydamas to,
individas vis tiek vertina save pagal tas vidines galimybes, ir
pagrįstai. Su kitų žmonių nuomone tas vertinimas nesutampa.

Galop — ar toks jau geras dalykas tas atitinkantis tikrovę
savęs vertinimas. Jis leidžia sėkmingai veikti, prisitaikyti, bet
iki tam tikrų ribų. Ar neįtvirtina jis-nykios tikrovės ribų —
ir todėl ar ne slopina. Ar skatina siekti — jei ne daugiau, tai
bent ko nors kito, kas nebūtų iš anksto nustatyta.
Siek tiek geresnis savęs vertinimas kelia tikslus — tikslai
ugdo pastangas. Koks tarpas tarp atitinkančio tikrovę, truputį
geresnio ir perdėto savęs vertinimo, kuris asmenybę jau ne
ugdo, o žlugdo — tą svarbu suprasti, kad būtų galima numa

tyti kad ir laikiną pusiausvyrą tarp sugebėjimų, aspiracijų ir
aplinkos reikalavimų.

E. KRUKAUSKIENĖ
MOKSLEIVIŲ KULTOROS SAVITUMAI
Valstybės istorinių lūžių laikotarpiais įvairaus amžiaus ir
įvairių sluoksnių gyventojai savitai supranta vykstančius pro
cesus. Jei pirmenybė teikiama laisvės siekiams, tuomet dvasi
nio gyvenimo idealai, kultūrinė patirtis tampa svarbiausia in
dividų veiklos paskata. Gyvenančios vienodoje makroaplinkoje, tarkim, konkrečios valstybinės ideologijos :istemoje, įvai
rios gyventojų grupės diferencijuojąs! pagal susikurtos mikroaplinkos požymius, pasireiškiančius šeimoje, tarp draugų.
kolegų vyraujančiais dvasiniais idealais, paplitusių kultūros
stereotipų parėmimu arba jų neigimu. Konkrečios visuomenės

dvasinius idealus, kultūros stereotipus galima užfiksuoti, at
liekant rašytinės ir audio-vizualinės meninės kūrybos, spaudos
ar kitų masinės informacijos priemonių vertinim.i kontent ana

lizę . Jų poveikį konkrečioms žmonių grupėms atskleidžia so
ciologinės apklausos. Sociologinė informacija itin svarbi po
litinių pokyčių laikotarpiais, kuomet objektyviosios priežastys
gali kiekvieną individą skatinti apmąstyti ir įvertinti savo po
žiūrį į vykstančius procesus ne tik refer^ndumų metu balsuo
jant, bet ir bendraujant mikroaplinkoje, siekiant išreikšti sa
vo nuomone. Vertinimų neatitikimo atveju individui gali at
sirasti poreikis keisti mikro aplinką — draugus, darbą, mo
kyklą, šeimyninio bendravimo aplinką ir pan. Taip atsitinka

dažniausiai tada, kai mikro aplinkoje vyravusi dvasinių verty
bių hierarchinė struktūra, kai kuriems jos nariams tėra for
mali, padiktuota konkrečių gyvenimo sąlygų ir netapusi asme
nybės savastimi. Šiuo atveju atsiskleidžia skirtumai tarp vi
suomenėje ir konkrečioje visuomenės grupėje vyravusių dva
sinės kultūros vertybių, dvasinių idealų ir individalaus jų
perėmimo. Tačiau daugeliu atvejų kiekviena grupė, pavyz
džiui, šeima, gimininė bendrija, mokslo ar darbo grupė, sten
giasi išlaikyti savo narius, pritaikydama vyravusius ide

alus prie pasikeitusių sąlygų. Savitai reiškiasi jauno, ypač
vietinės mokyklos ugdytas kolektyvinės pareigos ir kolektyvi
nės atsakomybės jausmas slopino individualybę, o šeima nevi-

sada pajėgė pataisyti mokyklos sukeltas deformacijas, nes žmo
gaus dvasinio niveliavimo pasekmės reiškėsi keliose kartose.
Tačiau šeimoje, nesvarbu, kokiam visuomenės

sluoksniui

ji

priklausė, augantis vaikas galėjo susidurti su dalykais, kurie
prieštaravo mokykloje formuojamiems stereotipams, o ypač
dvasinės kultūros srityje. Pavyzdžiui, ateistinei propagandai
mokykloje galėjo būti priešpastatomas tikėjimas Dievu šeimoje,

ugdomam plačiosios Tėvynės suvokimui— meilė Tėvynei Lietu
vai jos istoriniame kontekste, formuojamam socialistinio rea
lizmo meno suvokimui — meno kaip estetinių išgyvenimu šal
tinio, be socialinio jo vertinimo arba rusų tautybės, kultūros,

kalbos teikiamų privalumų diegimas mokykloje — tautinės sa
vimonės ugdymu šėmoje ir pan. Sie prieštaravimai, puse .amr

žiaus kartojęsi iš kartos i karta, sudarė sąlygas formuotis kul
tūrinio polimorfizmo reiškiniams, t. y. individas neperėmė vie
nos kuros nors grupės dvasinių idealų, o apsiribojo tarpiniais
ar išsigalvotais variantais: neapibrėžtais ar neegzistuojančiais
religiniais vaizdiniais; užsienietiškumo kaip savaiminės vertvbės dominavimu įvairiose gvvenimo srityse; meninės tikrovės
pervertinimu, siekiant-pritaikyti jai gvvenimo dėsnius; frag

mentine, istorine atmintimi; kalbiniu žargonu; Tėvynės ir tė
viškės tapatinimu; tautiniu neapibrėžtumu ir kt.
Dabartinis kai kurių jaunu žmonių kultūrinis-socialinis ir
politinis abejingumas — susiformavusio kultūrinio polimorfiz
mo pasekmė. Kaip rodo 1991 m. Vilniaus miesto mokvklų, ku

riose dėstoma įvairiomis kalbomis, abiturientu kultūrinių savi
tumų tvrimas. moksleivių tautini mentalitetą daugeliu atvejų
..nukonkuruoja" mentalitetas, kurį formuoja mokykla konkrečia

dėstomąja kalba. Ypač tai būdinga mokykloms, kuriose dėsto
ma nelietuvių kalba. Nors rusų tautybės vaikai nesudaro nė

pusės mokyklų su dėstomąja rusų kalba kontingento, tačiau
jų abiturientų kultūriniai savitumai atsiskleidžia, lyginant su
abiturientais, baigiančiais mokyklas, kuriose dėstoma lietuvių

ir lenkų kalbomis, o ne pagal tautybės požymį mokyklos tipo
viduie. Didesnė mokyklos negu šeimos įtaka kultūrinių savitu
mų formavimuisi taipogi dažniau pastebima mokyklose, kuriose
dėstoma nelietuvių kalba Minėto tyrimo rezultatai rodo. kad

mo^yklos vaidmuo pasireiškia ne tik mokytojų asmenybės, jų
pasaulėjautos ir kultūros įtaka, o daugiau konkrečios kalbos,

literatūros, istorijos dėstomų dalykų poveikiu: moksleiviai su
sitapatina su šiais dalykais skleidžiamos kultūros patraukliais
aspektais, iškiliomis kultūros amenybėmis.

Vilniaus abiturientų tautinė priklausomybė ir kalbiniai
savitumai

1991 m. pavasarį buvo apklausti Vilniaus miesto bendrojo
lavinimo vidurinių mokyklų, kuriose dėstoma lietuvių, rusų ir

lenki; kalbomis, 648 abituurientai ir 101 ių mokyklų abiturien
tų mokytojas. Siame sociologiniame tyrime buvo nustatyta,

jog pirmaisiais nepriklausomybės
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atkūrimo metais tautybės

požiūriu homogeniškiausios buvo lietuvių mokyklos (žr. 1 len
telę). Trečdalį Vilniaus dėstomiosios rusų kalbos mokyklų abi
turientų sudarė pase pažymėjusieji lenkų tautybę ir tik truputį
daugiau kaip trečdalį — rusų. Dešimtadalį baigusiųjų rusų
mokyklas Vilniaus mieste abiturientų sudarė laikantieji save
lietuviais, daugiausia iš mišrių šeimų, ir beveik tiek pat — bal
tarusiai.

1 lentelė
Abiturientų tautybė įvairiose Vilniaus mokyklose (%)

Mokyklos dėstoma ka ba

Tautybė

Lietuvių

Lietuvių

Rusų

Lenkų

Save

Įrašyta

Save

Įrašyta

Save

Įrašyta

laiko

pase

laiko

pase

laiko

pas^

96

10

10

_

97,5

_

Rusų

1

2

46

37

-

LenJdĮ

1

2

27

32

98

97

-

-

6

9

2

2

-

-

6

5

-

—

5

7

Baltarusių

Žydų
Kitokia

0,5

—

1

Mokyklos dėstomoji kalba neturi įtakos lietuvių tautybės
pasirinkimui, o kas šeštas rusų mokyklos abiturientas, pažymė
jęs pase lenkų tautybę, ir kas trečias — baltarusių, laiko save
rusu. įrašydamas tautybę į pasą, dažnas šešiolikmetis vadovau
jasi tėvų tautybės įrašais pase, tačiau besimokydamas kitos
tautybės kalba, ima teikti pirmenybę pastarajai. Šiuo metu
įvairių mokyklų pradinėse klasėse vyrauja kitoks tautinis pa
siskirstymas. Populiarėja lietuvių dėstomosios kalbos mokyk
los, o 1991 m. Vilniaus bendro lavinimo vidurinių mokyklų

abiturientų tautinė sudėtis rodė kitataučių sąmonėje soviet
mečiu susiklosčiusį ne lietuvių, o rusų kultūros ir kalbos pri
oritetą.. Tai buvo būdinga ne tik lenkams, bet ir žydams, bal
tarusiams bei kitų tautybių žmonėms.

Tik trečdalis 1991 m. laidos Vilniaus miesto abiturientų
buvo patenkinti ta mokykla, kurioje mokėsi. Tačiau norinčių
jų pereiti į kitą mokyklą buvo nedaug, nes būdami baigiamo
joje klasėje, dauguma suvokė, jog per vėlu. Norą mokytis
kurioje nors mokykloje, neakcentuojant dėstymo kalbos, iš
reiškė kas tryliktas lietuvių ir kas dešimtas rusų mokyklos abi
turientas, lenkų—nė vienas. Didžioji dauguma (du trečdaliai
lietuvių, pusė lenkų ir per pusę rusų dėstomosios kalbos mo
kyklų abiturientų) pripažįsta, kad jiems nemiela mokykla, ku
rioje mokosi, bet j kitą pereiti nenorėtų. Tačiau pasidomėjus,
kuria dėstomąja kalba norėtų mokytis, jeigu jiems tektų pra
dėti lankyti mokyklą, didžiausi neatitikimai būdingi rusų mo
kyklų abiturientams (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Kuria dėstomąja kalba norėtų mokytis (%)

Kuria dėstomąja kalba
norėtų mokytis

Baigiamos mokyklos dėstomoji kalba
Lietuvių

Lietuvių
Rusų
Lenkų
B^ltarusių

Žydų
Kita

Rusų

Lenkų

97

22

6

-

57

-

-

15

93

-

—

-

-

3

-

3

3

2

Kas dešimtas Vilniaus rusų mokyklų 1991 m. laidos abi
turientas laiko save lietuviu, bet lietuvių mokykloje norėtų mo
kytis dvigubai daugiau moksleivių. Lenkų mokykloje norėtų
mokytis per trečdalį rusų mokyklą baigiančių lenkų tautybės
abiturientų, likusieji vėl pasirinktų rusų kalbą arba lietuvių.
Penktadalis moksleivių, nurodžiusių lenkų tautybę, gimtąja
kalba nurodo rusų kalbą. Kalbos ir tautybės skirtumai vyrauja
mišriose šeimose. Jose bendraujama dažniau rusų nei kuria
kita kalba. Rusų kalba, turėjusi oficialios kalbos statusą, bu

vo privaloma visiems ir mokskleiviai ją gerai mokėjo. Kitaip
53

buvo su lietuvių kalba. Ji formaliai buvo dėstoma rusų bei
fenkų „mokyklose, bet išmoko- tik. datts moksleivių (žr. 3 'lente
l^ Tie,-kurie neturėjo bendravimo lietuvių kalba patirties, nc-

pajėgė...jos išmokti' mokykloje. Ketvirtadalio rusų mokyklų ir
šeštadalio lenkų .mokyklų abiturientų nuomone,;truko pamokų,
a'rti pusės liek rusų, tiek lenkų mokyklų abiturientų nurodė,

kad nors pamokų ir pakako, bet mokytojai prastai išdėstydavo
kursą. Akivaizdus pavyzdys, kad lietuvių kalba nereikalinga —

jų mokytojai ir tėvai. Tik trečdalis Vilniaus rusų mokyklų
mokytojų moka kalbėti ir rašyti lietuvių kalba, lenkų — arti
dviejų trečdalių, likusieji kad ir kalba, bet nemoka rašyti arba
šiek tiek supranta, o kas dešimtas — visai nemoka.

3 lentelė
Vilniaus miesto 1991 m. laidos abiturientų lietuvių kalbos
mokėjimas nelietuvių dėstomosios kalbos mokyklose (%)

Lietuvių kalbos mokėjimas
Mokyklos dėstomoji
kalba

Gerai kalba
ir rašo

Kalba, bet
rašyti
nemoka

Supranta,
bei kalbėli
nemoka

Rusų

31

41

25

Lenkų

57

27

16

Vis^i
nemoka
kalbos
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Tačiau visi nelietuvių mokyklų mokytojai buvo gerano
riškai nusiteikė lietuvių kajbos atžvilgiu -• visi norėtų geriau
mokėti lietuvių kalbą. 8oV nelietuvių tauubės tiriu moksleivių

norėtų geriau mokėti lietuvių kalba. Nelietuvių mokyklų mo
kytojai apie moksleivių lietuvių kalbos mokėjimą yra geres
nės nuomones nei jie patys: mano, jog nemokančių nėra, o

prastai moka apie šeštadalį abiturientų iš rusų ir apie penk
tadalį — iš lenkų dėstomosios kalbos mokyklų. Mokytojai ne
visada pajėgia nustatyti bendrą dalykų žinojimą. Jie orientuo
jasi pagal vertinimo požymius už konkrečią painoką, dalyko
fragmentą. Nelietuvių mokyklose mokytojų, manančių, kad lie
tuvių kalbos kursas prastai išdėstomas, yra trečdaliu mažiau

negu taip galvojančių mokinių. Sunku tikėtis, kad lietuvių kal
bos mokymas pagerėtų, kol mokytojai yra įsitikinę, kad pakan
kamai sugeba jos išmokyti nelietuvių mokyklose. Neobiektv-

vaus mokymo efektyvumo vertinimo negalima kompensuoti ge
rais norais. O tokių yra. Visi tyriine dalyvavę lenkų mokyklų
mokytojai, su kai kuriomis išlygomis — ir rusų mokyklų mo
kytojai mano, jog turi pažinti ne tik savo tautos, bet ir Lie
tuvos istoriją, jos kultūrą, kalbą, turi jaustis Lietuvos žmonė
mis. Taip manančių moksleivių yra šeštadaliu mažiau Pir
miausia, moksleiviško amžiaus žmonės yra nuoširdesni nei su
augę, dažniau sako tai, ką galvoja. Kita vertus, mokytojo as

meninė nuomonė gali turėti mažesnę reikšmę, kuomet nelie
tuvių mokyklose tradiciškai gali vyrauti tokia bendra atmosfe
ra, kad kitos valstybės istorijai, kalbai, kultūrai suteikiamas
išskirtinumo ženklas, arba yra įsišakniję nepasitenkinimo nuo
taikos, orientuotos į sąlygas, kurias turi jų bendrataučiai savo
valstybėje. Tokią atmosferą ir nuotaikas gali skatinti bendra
vimas su įvairiomis tautinėmis organizacijomis, kitų valstybių
pasiuntiniais, o taip pat nelietuvių mokyklose platinama spe
ciali spauda, literatūra, vizualinė informacija, prieštaraujanti
valstybės kultūrinėms nuostatoms, istorinei tiesai. Patirti emo
ciniai išgyvenimai gali paversti niekais didaktinius aiškinimus
apie valstybės, kurioje gyvena, kalbos, istorijos, kultūros pa
žinimo svarbą, pagarbą jai. Moksleiviams didesnę įtaką daro
ne mokytojo pamokymai, o jo veikla, polinkiai, nuostatos, ku
riuos jie pajėgia įžvelgti. Pavyzdžiui, tirtuoju laikotarpiu, po
ra mėnesių po 1991 m. sausio įvykių Lietuvoje, arti pusės rusų

mokyklų mokytojų retkarčiais arba dažnai skaitydavo „Jedinstvo" 'leidinius, trys ketvirtadaliai — „Litva Sovietskaja". Len
kų dėstomosios kalbos mokyklose — trečdaliu mažiau. Tai pa

dėjo sukurti atitinkamą atmosferą. Tuo laiku kas trečias rusų
dėstomosios kalbos mokyklų ir kas penktas — lenkų (lietuvių
— nė vienas) tirtos kohortos abiturientas buvo nusiteikęs prieš
Lietuvos atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos, buvo linkęs ko
kiomis nors priemonėmis sutrukdyti įtvirtinti jos nepriklauso
mybę. Nors rusų dėstomosios kalbos,mokyklų mokytojai rečiau
nei moksleiviai — tik kas penktas — nurodė esą nusiteik? prieš
Lietuvos nepriklausomybę, o lenkų — dar rečiau, bet jie iš

spaudos perimtais įvykių vertinimais galėjo sukurti mokyk
loje nuotaikas, kurios formavo nepalankias Lietuvos valstybin
gumui nelietuvių mokyklų moksleivių nuostatas.

Tėvų įtaka moksleiviams taip pat akivaizdi, nors lietuvių
tautybės moksleivių politinėms pažiūroms tėvai turėjo didesnę
įtaką nei kitataučiai — savo vaikams. 1991 m. Vilniaus miesto

lietuviai abiturientai nurodė, kad 72% moksleivių politinės pa
žiūros sutampa su tėvų pažiūromis, rusai — 58%, lenkai —
29 "h.
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Vaikų ir tėvų tautybė gali nesutapti, todėl, kalbėdami apie
tam tikros tautybės vaikų grupės požiūrius, turime galvoje, jog
tėvų ir vaikų nuomonę gali paveikti jų tautinė savimonė. Paste
bėjome, jog tirtiesiems Vilniaus moksleiviams pasirenkant tau
tybę, nelietuvis tėvas turėjo didesne jtaką jo tautybės pasirin
kimui nei lietuvė motina. Gimtoji kalba lemia ne tik tautinės
savimonės formavimąsi, bet ir mokymosi kalbos . pasirinkimą.

Rusų dėstomosios kalbos mokyklose 72% vilniečių abiturientų
nurodė, jog gimtąja laiko rusų kalbą. O rusų tautybę nurodė
perpus mažiau —• 37% moksleivių.

Gimtąja kalba dažniausiai buvo nurodoma ta kalba, kuria
bendraujama šeimoje su tėvais. Lyginant su lietuvių šeimo
mis, tirtų kitataučių abiturientų, jų tėvų ir senelių bendravimo
kalba dažniau nesutapo. Nebelieka bendraujančiųjų šeimoje
baltarusių kalba, daugėja bendraujnčių rusų kalba (ir. 4 len
telę). Išsiskiria baltarusių tautybės abiturientai — jie su tė
vais bendrauja tik rusiškai, nors nemažai yra tokių, kurie su
seneliais kalba baltarusių ar poprostu tarme. Kas dvyliktas
nurodęs rusų tautybę abiturientas su seneliais bendrauja ne
rusų kalba. Su seneliais rusiškai bendrauja kas aštuntas lenkų
tautybę nurodęs abiturientas, o su tėvais rusiškai kalba jau

kas ketvirtas. Lenkų kalba su tėvais kalba tiek pat abiturientų,
kiek ir su seneliais (poros procentų skirtumas — statistiškai
nereikšmingas). Vadinasi, rusiškai kalbančių šeimoje, bet len

kų tautybę nurodžiusių moksleivių padaugėjo — prisidėjo tie,
kurių seneliai kalbėjo baltarusių kalba, poprostu tarme ar kal
bų mišiniu.
Abiturientų nurodoma bendravimo kalba ne visuomet turi

jai suteikiamą prasmę. Nurodydami lietuvių ir rusų kalbas, jie
neabejoja, tačiau kuomet tenka pasirinkti lenkų, baltarusių ar
poprostu, dažnas ima abejoti, kadangi bendravimui vartoja
mus jų variantus kiekvienas suvokia savaip: kai kurie moks
leiviai poprostu tarmę vadina baltarusių kalba, kai kurie —• lenkų

arba, kalbėdami šeimoje baltarusių ir lenkų kalbų mišiniu, nu
rodo lenkų kalbą. Tokių neatitikimų sumažėja, kuomet moks
leivio mokslo ir gimtoji kalba sutampa, kuomet jis moka rašyti
ta kalba. Pagal pasaulinės teisės reikalavimus, turi būti suda
rytos sąlygos tautinių mažumų atstovams mokyti^ gimtąja
kalba. Lietuvos tautinių mažumų formavimosi procesas yra iš

skirtinis — kelis šimtmečius gimtoji kalba ne visada buvo tau
tinės savimonės požymis. Lietuvos istorijoje ilgą laiką lenkų
kalba buvo tik kilmingumo, o ne tautybės požymis lenkiškai
kalbantiems lietuviams. Sio tyrimo rezultatai dar kartą patvir
tino 1987-1993 m. Filosofijos, soniologijos ir teisės instituto
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rytų Lietuvoje atliekamų tyrimų išvadas, jog istoriškai susi
klostę kalbos ir tautybės skirtumai egzistuoja ir XX a. pabai
gos jaunojoje kartoje, tik įgavę priešingą ženklą — trečdalis
lai^ančių save lenkais Vilniaus baigiamųjų klasių moksleivių
nekalba šeimose lenkų kalba ir jos nemoka, o laik^ntys save

lietuviais tirtieji moksleiviai nevartoja lenkų kalbos.
Lenkų ir baltarusių tautybės vilniečiai abiturientai prastai
moka atstovaujamos tautos kalbą: arti pusės tirtųjų lenkų ne
moka lenkų kalbos, du trečdaliai tirtųjų baltarusių supranta,
bet nemoka kalbėti baltarusių kalba, o mokančių rašyti šia
kalba nėra.

4 lentelė
{vairių tautybių Vilniaus abiturientų bendravimo su tėvais
ir seneliais kalba (%)
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Rašto išmoko mokykla, bet šnekamoji kalba yra šeimos rei
kalas. Tėvai požiūrį į kalbą perduoda vaikams. Ir mokykla,
vaikams dažniausiai parenka tėvai. Kitataučiai tėvai turi di
desnę įtaką, pasirenkant mokyklą. 37% lietuvių abiturientų nu
rodė, jog toje mokykloje, kurioje jie niokosi, jiems patarė mo
kytis tėvai, o lenkų — 57%, baltarusių — 47%, rusų — 45%.

Galima padaryti išvadą, jog sostinės bendrojo lavinimo mo
kyklas baigusių nelietuvių moksleivių gimtoji, bendravimo, raš
to kalba ir tautybė labai skiriasi. Kalba, kaip svarbiausia tau
tinio mentaliteto ugdymo priemonė, šiuo atveju formuoja polimorfinius, neatstovaujančius konkrečios kultūros, žmonių ti

pus ir jų bendrijas.
Tėvynė ir idealai
Tėvynės sampratą išreiškia jos prasmė konkrečia kalba. Lo
tyniška jos reikšmė „patria", kilusi iš „tėvo", „pater", reikšmės,
daugelyje tautų vartojama ta pačia prasme — kaip tėvų, tėvo ar
motinos, žemė. Tėvynė, kaip ir kalba, — tautą vienijantis požy

mis. Tauta, įsikūnydama valstybėje, Tėvynės samprata išreiš
kia teritorinį ir dvasinį bendrumą. Tautos atstovai, gyvenan

tys kitoje valstybėje, Tėvynę gali suvokti įvairiai. Tėvų žemė
gali būti suvokiama siauriau kaip gimtinė. Tai ypač būdinga
slaviškam mentalitetui, nes tėvynės ir gimtinės sąvokos net
kalbos prasme nėra griežtai atskirtos. Rusų kalboje ,jodina"
dažniau vartojama Tėvynės prasme negu žodis „otčizna". Len
kų kalboje Tėvynė gali būti vadinama „ojezyzna" ir „kraj rodzinny". Tirti įvairių tautybių Vilniaus miesto 1991 m. laidos

abiturientai ir jų mokytojai dažniausiai Lietuvą laiko Tėvyne
(žr. 5 lentelę). Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo meti
nių kas dešimtas rusų tautybės, kas penktas baltarusių tauty

bės, kas dvidešimtas lenkų tautybės abiturientas Tėvyne laikė
SSRS arba Lietuvą kaip SSRS dali. Visų tautybių mokytojai
Tėvyne Lietuvą nurodo dažniau nei jų mokiniai. Akivaizdi len
kų tautybės moksleivių ir mokytojų emocionalaus atsiribojimo
nuo Lenkijos valstybės kaip tėvų žemės tendencija, — Lenkiją
Tėvyne nurodo tik vienas kitas moksleivis.

A. Maceina, aiškindamas tautinės individualybės bruožus,
didelę reikšmę teikė istoriniam likimui, kuris gali perskirti tau
tą ar sujungti skirtingų tautų dalis į vieną bendruomene, vals
tybę'. Istorinis likimas atnešė Lietuvai daug netekčių, prade
dant atskirta Lietuvių tautos dalimi, daugiausia bajorija ir

jos
aplinkos
žmonėmis, Lietuvos
j
p,

didžiosios

1 A. Maceina Raštai, I t., — V. 1991, p. 481.
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kunigaikštystės

:

klestėjimo laikotarpiu, ir baigiant atplėštomis žemėmis su sos
tine Vilniumi.
5 lentelė
Įvairių tautybių abiturientų ir mokytojų Tėvynė (%)* •
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* Duomenys apie tirtų abiturientų mokyto]us "statistiškai reikšmingi )ik
lietuvių, rusų ir lenkų tautybėms. "Todėl..tik moksleivių, tyrimo rezultatai
pateikiami ^Kitų tautybių" grafoje, -•

Lietuvių ir daugelio laikančių save lenkais, bet kartų kar
tomis gyvenančių Lietuvoje, sąmonėje istorinis likimas paliko
Įjana reikšmingą juos vienijantį bendrumą — Tėvynę Lietu
vą. Vienų ir kitų istorinė atmintis nėra tokia pati. Lietuviams
Tindžianbu-

Dažnas ne lietuvis, aiškindamas, kodėl jo Tėvynė yra Lie
tuva, pabrėžia — „čia gimęs, čia gimę tėvai" ar prisirišimi!

prie tėvų kapų. Gimimo faktas, gimtinės vaizdinys ne lietuviui
yra tapatus Tėvynei dėl kelių priežasčių: I) kalbos dauginprasmiškumo, pavadinimo ir turinio neatitikimo — sako ..Tė

vynė", turėdami galvoje „gimtinę"; 2) trumpo.; istorinės at
minties, apimančios tik tėvų kartą, nesuvokiančios Protėvynės
prasmės (ypač gaji rusų tautybės jaunimo sąmonėje); 3) ka
daise istorinio likimo atskirta tos pačios tautos dalis, kalbanti
kita kalba, perėmusi kitos tautos tradicijas, kultūrinį paliki
mą, siekia Tėvynės sąvoka įsitvirtinti konkrečioje teritorijoje.
Dalis kitataučių, pasitaiko ir taip manančių lietuvių. Tė
vynę suvokia siauriau — kaip gimtąjį miestą, vietovę. Tie lie
tuviai vilniečiai moksleiviai, kurie gimtinę ar tėviškę vadina
Tėvyne, dažniau yra iš mišrių šeimų. Gana reikšminga rusų
tautybės abiturientų dalis, kas devintas, o jų mokytojų — kas
aštuntas. Rusiją vadina Tėvyne. Arti penktadalio baltarusių
tautybės jaunųjų vilniečių Tėvyne laiko Baltarusiją. Didžio
sios jų daugumos tėvai yra gimę Rusijoje, Baltarusijoje, Uk
rainoje ar kur kitur: 82% tirtų baltarusių abiturientų tėvų gi
mę ne Lietuvoje, 60% — rusų tėvų gimę svetur. 21% abiturien
tų, laikančų save lenkais (nesvarbu, kuria kalba mokosi), tėvų

yra gimę ne Lietuvoje. Kadangi etnografinė Lietuvos teritorija
kur kas didesnė, tėvų gimimo vieta jiems netrukdo Lietuva
laikyti Tėvyne. Taigi kitataučiai Tėvynę daugiau sieja su sa
vo gimimo vieta, o ne su tėvų, protėvių, kadangi yra nelinkę
domėtis savo geneologija, protėviais. Siame amžiaus tarpsny

je jiems aktualesnė bendraamžių bendruomenė, jos idealai.
Prieštaravimai tarp kitataučių kalbos, tautinės savimonės,
mentaliteto ir ne jų įtaką įkūnijančios Tėvynės gali skatinti
norą kurti jų tautybę atitinkančius valstybinius ar teritorinius
darinius. Kuo daugiau kitataučių Tėvyne laiko etnografinę ar
dabartinę žemę valstybės, kurioje gyvena, tuo jiems artimes
nės autonomizaeijos idėjos. Tirtuoju laikotarpiu 93% baltaru
sių, 88% lenkų, 69% rusų vilniečių abiturientų būtų pritarę
lenku teritorinės autonomijos skelbimui. Dažnai kitatauči^i
nurodo, kad Lietuva — jų Tėvynė, norėdami pabrėžti savo pi

lietines teises, lygias pagrindinės tautos teisėms, bet neturė
dami istorinės atminties ar dėl kitų priežasčių nėra emociškai
su ja susieti. 32% tirtų rusų tautybės abiturientų norėtų gy
venti užsienyje, vakarų va^stybėse, užjūryje, 7% — kurioje nors

dabartinės NVS valstybėje. 33% lenkų moksleivių norėtų gy
venti užsienyje, 3% — kurioje nors NVS valstybėje. Ketini
mai, pastebimi ekstremaliomis gyvenimo sąlygomis, įvairių po
litinių, socialinių lūžių, neramumų metu. atskleidžia potencia
lios elgsenos perspektyvas. Vadinasi, palankiai susiklosčius

aplinkybėms, gali būti pasinaudota galimybe įgyvendinti savo
norus.

Tarp visų tautybių moksleivių kelis kartus daugiau tokių,
kurie gimė Vilniuje, negu tarp jų tėvų. Gyvendami sostinėje,
jie nuo vaikystės turi geras bendravimo galimybes, daug pa

žinčių, platu informacijos lauką. Didelio miesto vaikams gy
venimo idealai neapsiriboja tėvais, šeima. Įvairiose mokyklo
se besimokantys abiturientai suteikia nevienodus prioritetus
žmonėms, berojams, kuriais žavėjosi vaikystėje, paauglystėje.

Lenkų ir rusij dėstomosios kalbos mokyklų moksleiviai pirme
nybe teikia motinai. Lenkų mokyklų abiturientai du su puse
karto dažniau nori būti panašūs į motiną negu į tėvą, rusų
mokyklų — pusantro karto. O lietuvių mokyklose nėra sta

tistiškai reikšmingo skirtumo tarp tėvo ir motinos pavyzdžio,
noro būti panašiems į juos. Nepilnų šeimų vaikai labiau no
rėtų sekti motinos pavyzdžiu. Vienturčiai vaikai nesuteikia di
desnio prioriteto kuriam nors vienam iš tėvų — vienodas skai
čius norinčių būti panašiems ir į tėvą, ir į motiną. ^eimose,
kuriose daugiau vaikų, labai padidėja motinos autoritetas, jos
vaidmuo. Tačiau motinos idealo, lydėjusio vaikystėje ir pa

auglystėje, turėjnusio didelės įtakos vaiko formavimuisi, tir
tieji moksleiviai, neprojektuoja būsimam šeimyniniam gyveni
mui. 51% abiturientų, kurie tėvą laikė sektinu pavyzdžiu, no

rėtų, kad ir jų gyvenimo draugas butų panašus į jį. 37% tų,
kurie idealizavo motiną, norėtų, kad busimoji žmona butų pa

naši į ją. Tėvo ar motinos idealų vyravimas tradiciškai iš
reiškia tam tikrą kultūros, patriarchalinės ar matriarchali-

nės, tipą. Tradicinį ar prigimtinį kultūros tipą gali iškreipti
įsivyravę žalingi įpročiai, pavyzdžiui, besaikis svaiginimasis,

labiau budinga vyriškajai lyčiai. Tokiose šeimose vaikystėje
tėvas autoriteto neturi, o daugeliu atvejų motina nepajėgia
kompensuoti vaikų patiriamij dvasinių traumų ir išsaugoti ne

pažeistą jų prigimtį. Vyresnio amžiaus vaikai gali perimti ža
lingus tėvų įpročius, tačiau paprastai juos perima ne ideali
zuodami tėvus, o kitais būdais.

Tėvų jtaka vaikams gali nepasireikšti noru sekti jais ne
todėl, kad šie turi žalingų įpročių ar neigiamų savybių, o dėl
įvairių psichologinių veiksnių ar kitų galimų idealizavimo ob
jektų stipraus emocinio poveikio. Tie lietuvių mokyklų vilniečiai
abiturientai, kurie nenori būti panašūs į tėvą ar motiną, daž

niau nurodo kino ar knygos herojų, o kitų mokyklų abiturien
tai — dažniau kurį nors žinomą žmogų. Brolių ir seserų pa

vyzdžiu: labiausiai linkę sekti lenkų mokyklų auklėtiniai, ne
daug nuo jų atsilieka rusų mokyklų abiturientai. Lietuviai tarp
brolių ir seserų rečiausiai ieško sektinų pavyzdžių.
Moksleiviai linkę idealizuoti labiausiai patinkančių knygų
herojus. Savo tautos rašytoją pasirenka mėgstamiausiu daž

niau lenkų mokyklų auklėtiniai. Rusų mokyklų abiturientai —•
rusų klasikus, o lietuvių mokyklų moksleiviai labiau mėgsta
užsienio rašytojus nei savo tautos. Todėl lietuvių vilniečių
moksleivių tautinį mentalitetą labiau veikia nelietuviška ra
šytinė kultūra, o mokykla nesugeba patraukti jų lietuvių kūry
ba. Lietuvių klasikų kūryba nėra jiems tokia patraukli, kaip
rusų klasikų — rusų mokyklų auklėtiniams, lenkų klasikų —
lenkų mokyklų abiturientams. Tirtų moksleivių mokytojų po
mėgiai panašūs, tik lietuvių ir rusų mokyklose jie dvigubai
dažniau nei moksleiviai pasirenka savo tautos rašytoja, o len

kų mokyklų mokytojų, nurodančių mėgstamiausią lenkų tautos"
rašytoją, yra trečdaliu mažiau nei moksleivių.
Meninius idealus išreiškia ir mėgstami dailininkai. Lite
ratūra, skaitymas dagiau turi įtakos sąmonei, o vizualinis me
nas daro nemažą poveikį pasąmonei'. Visų mokyklų mokslei

viai mėgstamiausiu dailininku laiko žinomą menininką, daž
niausiai Leonardą da Vinčj, Rafaelj, Pikaso. Lietuvių mokyk

lų auklėtiniai labiau nei kiti pamėgę S. Dali, Mikelandželą,
rusų mokyklų — rusų dailės atstovus, tokius, kaip Aivazovskis, Siškinas ir pan. Lenkų mokyklų abiturientai dailės pomė
giais neišsiskiria, kiek dažniau nurodo Rembrantą. Lietuviai

moksleiviai dažniau nei kitos dėstomosios kalbos mokyklų
abiturientai pasirenka ne realistinės krypties dailininką. Vertindamį įvairių sričių meno kūrinius, jie rečiau reikalauja tik
roviškumo. Jų meniniai idealai labiau skiriasi nuo gyvenimiš
kųjų.Jie dažniau nori ne pasirinkti sektinus pavyzdžius, o su
kelti norimą dvasinę būseną.

Skiriasi ir įvairių mokyklų moksleivių kultūringumo supr^
timas. Visų mokyklų auklėtiniai pirmiausia nurodo kultūringo
1 Ch. A. Yasco. A remaining of books. — „Cultures" J* 3, 1979.
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žmogaus teigiamas dvasines savybes, kultūringą elgesį. Lie
tuvių mokyklų auklėtiniai labiau nei lenkų ir rusų vertina
išprusimą kaip kultūringumo požymį. Ypač išsiskiria lenkų
mokyklų auklėtiniai — 20% mažiau šių moksleivių nei lietuviu abi
turientų mano, jog kultūringas žmogus turi būti išprusęs. Visų

moksleivių mokytojai dvigubai rečiau negu lenkų mokyklų
moksleiviai nurodo žmogaus dvasines savybes kaip kultūrin

gumo požymį, dažniau — kultūringą elgesį, etiketo laikymąsi.
Išprusimą labiausiai vertina lietuvių dėstomosios kalbos mo
kyklų mokytojai. Tai reiškiasi moksleivių požiūriuose į aukš
t^jį išsimokslinimą — 91% lietuvių moksleivių, daugiausia ly
ginant su kitų tautybių mokiniais, norėtų turėti aukštąjį išsi
mokslinimą. Priskirdami kultūringumui išprusimą, moksleiviai
orientuojasi į inteligento idealą. Inteligentijos formavimas ne
įmanomas be augančios kartos dvasinių paskatų, palankių

nuostatų ir didelių pastangų. Savo ruožtu, įgytas diplomas nė
ra savaiminė vertybė. Aukštasis išsimokslinimas turėtų .suteik

ti žmogui ne tik žinių, bet ir galimybe turtėti dvasiškai, ge
riau pažinti kultūros klodus ir juos perimti.
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E. KRUKAUSKIENE,
2. STANAITYTĖ

POZIORIO Į TEATRO MENĄ YPATUMAI
Požiūrio j teatro menę sociologiniai tyrimai — viena ^
teatrinės sąmonės tyrimo dalių. Teatrinė sąmonė — lai teat

rinio meno funkcionavimo įvairių žmonių grupių s^monėje
sfera, kuri gali bitti fiksuojama ar matuojama lam tikrais so
cialiniais ar socialiniais-psichologiniais rodikliais. Tyrimo ob

jektas gali būti tiek teatro meninis kolektyvas, tiek jo audito
rija, tiek šio meno vertintojai.

Teatro meninio koiektyvo poveikis auditorijai gali būti la
bai įvairus, gali įtakoti konkretus spektaklis, auditorijos su
dėtis, atlikėjų trupė, individuali menininkų būsena ir objek
tyviis veiksniai. Tačiau kiekvienu atveju teatro menininkų,

ypač režisierių, veikla yra sąmoningai kryptinga: turi tam tik
rus tikslus, siekia konkrečių saviraiškos ir poveikio rezultatų.

Sio kryptingumo gali būti siekiama ne tik racionaliai mąstant,
bet ir intuityviai. Kaip suvokiami meninės išraiškos būdai, ko
kią reakciją ar refleksiją sukelia konkretus teatro menininku
darbas, atsiskleidžia, tyrinėjant teatrų ar spektaklių auditori
ją. Konkretaus spektaklio poveikis žiūrovui, spektaklio suvo

kimo pobūdis priklauso ne tik nuo individualių, psichologinių
suvokėjo savybių, bet ir nuo jo pasirengimo suprasti tam tik
ros rūšies meną, nuo jo meninės kultūros, nuo požiūrio j teat
ro meną ap^kritai.
Koniaktų dažnis su teatro menu yra būtina, bet nepakan
kama teatrinės kultūros ugdymo sąlyga. Ne tik meninė, bet ir
pažintinė informacija, pavyzdžiui, teatro kritikų, teatro isto
rikų darbai, teatro menininkų gyvenimo pasakojimai, sąlygoja
požiūrį į teatrą, formuoja teatrinės sąmonės tipą. Pažintinės
informacijos vaidmuo gali didėti teatrinio bumo. teatrinio me
no pakilimo laikotarpiu — išaugus konkretaus objekto prestižui,
jam skiriama daugiau dėmesio. Lengviau suvokiama papildo
ma informacija. Konkrečios meno rūšies prestižas išreiškia ne

tik racionalaus, bet ir emocionalaus santykio su ja pobūdi.
Teatro lankomumo padidėjimo laikotarpiu net tie. kurie netu

rėjo galimybių pamatyti daug spektaklių, teatrą išskirdavo
kaip vieną iš labiausiai patinkančių meno rūšių. Pakilimo
metu garsas apie konkrečius spektaklius sukūrė leatro išskir
tinumo vaizdą. Kai kurios auditorijos grupės gana gerai ver
tino teatrą emociniame lygmenyje ir tada, kai sumažėjo spek-
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takiių lankomumas. Tai akivaizdu, nagrinėjant 1991 m. laidos

Vilniaus bendro lavinimo mokyklų abiturientu ir jų mokytoji!
meno rūšių hierarchinę struktūrą (žr. 1 lentelę).
1 lenle;,?

Meno rūšių hierarchija moksleivių ir mokytojų sąmonės
emociniame lygmenyje (rangai)
^Meno nišysMoksleiviųMokytojų

Kinas

1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8

Estrados menas

Roko muzika
Dramos menas
Proza

Baletas
Vaizduojamoji dailė
Klasikinė muzika
Poezjia
Liaudies menas

Cirkas
Opera

Architektūra
Džiazas

4
6
8
1
2
3
3
5
3
3
7
5
6
6

Tiriant meno rūšių hierarchijos struktūrą konkrečių žmo
nių grupių sąmonėje, buvo reikalaujama suranguoti išvardin
tas meno rūšis pagal tai, kurios labiau paliko, kuries mažiau.
Kaip matome iš 1 lentelės, Vilniaus moksleivių ir mokytojų
meno rūšių hierarchinė struktūra roko ir popo muzikos atžvil
giu yra visiškai priešinga. 'Siužetinių menų (kino, teatro, pro
zos) vieta jų sąmonėje santykinai mažiau skiriasi. Emocinis
santykis su teatro menu priklauso nuo jo rušie.s. Dramos teat
ras 1991 m. laidos abiturientams yra ketvirtoje vietoje —

po kino, roko ir pop muzikos, o jų mokytojams — pirmoje
vietoje. Tai sąlygoja ne tik skirtingi jaunų ir brandesnių
žmonių

interesai.

Brandesnio amžiaus

žmonės

teatro

meną emociškai labiau vertina, nes turi kitokią bend
ravimo patirtį
su teatro menu nei šii.i
dienų
moks-
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leiviai. Moksleiviams teatras — iš vaikystės atėjusi pramogos
forma. Mokytojų kartai teko išgyventi tą laikotarpį, kai teat
ras buvo vienas iš nedaugelio tautinės sąmonės palaikymo bū
dų. To laikmečio teatro auditorijos tyrimai rodo, kad ypatin
gai būdavo vertinami tautinės dramaturgijos spektakliai, ypač
istorine tema.

Amžiaus veiksnys lemia labiau sąlygiškų, mažiau kopijuo
jančių tikrovę meno rūšių vertinimą. Pavyzdžiui, baletą, ope
rą mokytojai labiau vertina. Moksleiviams emociškai patrauk
lesnis yra kino menas. Kinas jiems leidžia ne tik išgyventi kon

kretų siužetą, herojų gyvenimą, bet ir ieškoti gyvenimo idea
lų, kurti savąjį „aš". Kas šeštas vilnietis moksleivis norėtų
būti panašus ne į konkretų žmogų, o į kino ar knygos hero
jų. Spektaklių herojai rečiau idealizuojami, nors ir teatro ar
tistai, ir kino aktoriai vienodai dažnai pasirenkami gyvenimo
pavyzdžiu. Meno rūšių hierarchijos emocinis lygmuo ne visa

da atitinka respondentų elgseną (žr. 2 lentele).
2 lentelė
Meno sričių hierarchija moksleivių ir mokytojų
elgsenos lygmenyje (rangas)
Meno sritysMoksleiviųMokytojų

Kino menas12
Koncertai24
Teatro menas31

Meno parodos43

Vilniaus moksleiviai yra linkę dažniau vartoti tą meną, ku
ris labiau patinka. Jei palyginsime 1 ir 2 lenteles, tai pama

tysime, kad moksleivių meno sričių hierarchija elgsenos lyg
menyje atitinka meno rūšių hierarchiją emociniame lygyje.
Jų mokytojai kiną emociškai vertina prasčiau nei moksleiviai,
bet lanko dažniau nei meno parodas, koncertus. Tik teatras

abejuose jų sąmonės lygmenyse užima tą pačią, pirmą, vietą.
Ne tik brandesnio amžiaus vilniečiai, bet ir apskritai Lieiuvos gyventojai, kurie turėjo galimybę sovietmečiu pamatyii
meninę vertę turinčius spektaklius, teatrą išskirdavo iš kitų
meno rūšių. 1989 m. tirtų 24-25 metų Lietuvos gyventojų ša
st

monėje teatras emociškai buvo vertinamas geriausiai. Vertini
mas priklausė ne tiek nuo tiriamųjų gyvenamos vietos, išsila
vinimo, lyties, kiek nuo tiriamųjų pomėgio menui, apskritai,
nuo jų meninės kultūros. Visais tirtais laikotarpiais ir visose
tirtose grupėse pastebėjome pomėgio teatrui ryšį su kitų meno
rūšių vertinimu. Orientacija į teatrą paprastai yra viena iš

sudedamųjų oientacijos į klasikinius menus dalių. Tai geriau
siai atskleidžia meno sričių hierarchijos (aktorinė analizė.
Faktorinės analizės tikslas — atskleisti dramos leatro vie
tą meno rūšių hierarchinėje struktūroje, nustatyti, kurios m-jno rūšys labiausiai siejasi su pomėgiu dramos teatrui. Tuo
tikslu atlikome 24-25 m. jaunuoliams pateikto klausimo: „Ku
rią meno sferą labiau mėgstate, kurią mažiau?" faktorinę ana
lizę. Išsiskyrė keli pomėgio įvairioms meno šakoms faktoriai,

išreiškiantys nuostatų emocinį lygmenį, su statistiškai reik^
mingomis faktorių aprašomosiomis galiomis.
Pirmas faktorius apima baletą, operą, teatrą, poeziją, pro
zą, klasikine muziką. Antras faktorius — cirką, estradą, kiną.
Trečias faktorius — džiazą, roką, klasikine muziką. Ketvirtas —

— jau mažiau reikšmin^as. S^lyginai api

būdinsime jj kaip nuostatą j šiuolaikinę muzik^, nes didžiau
sias sąryšis — larp roko ir džiazo, o klasikinei muzikai tenka
labai panašus svoris. Dramos teatras patenka su didžiausiu
neigiamu svoriu. Neigiami svoriai tenka liaudies menui, poe^1 i ai ir baietui.
ha ierni.
^ijai
faktorių ^alyginai pavadinsime nuostata į tradiKetvirtą fat
ettiį ITlena.
meną. Ui
Didžiausi
svoriai
kuria tįan
galiCHI)
O^iau^i ^
v^i i^i tenka
1111 r\ a architektūrai,
ui ^ iLiic^tui tu, i\L*ij^
ma priskirti tradiciniam menui, kadangi architektūrinis pa

veidas perduoda kultūrines tradicijas. Labiausiai panašus svo
riai tenka poezijai, klasikinei muzikai ir pro/ai. Dramos teat
ras patenka .su labai mažu teigiamu svoriu, beveik tokiu pat,
kaip operos, baleto ir aktorinio meno. Šios meno sritys d^u

giau išreiškia vidinį emocinį santykį su menu.
Faktorizacijos būdu išskirtos nuostatos patvirtina hipotez^,
kad pomėgis teatrui siejasi su pomėgiu klasikiniam menui, tr^
dicinėms meno rūšims ir yra ne pramoga, o estetinių išgyve
nimų šaltinis.

Atlikus to paties klausimo (meno rūšių vertinimo) (aktori
ne analizę pagal 1991 m. laidos Vilniaus abiturientų duome
nis, išsiskyrė penki faktoriai.

Dviejų socialinių-demografinių tiriamųjų grupių nuostatos
(emociniame lygmenyje) į meno šakas skiriasi. Jaunimo nuo
statas į meno šakas išreiškia keturi faktoriai, o abiturientų —
penki. Kaip atskira meninė abiturientų orientacija išsiskiria
literatūra, kuri jaunimo masyve pateko i klasikin'io-akademinio meno faktorių. Reikšmingiausias menas šiame masyve jau
ne akademinis menas, o tas, kurį apibūdina tradicinis pirmas
faktorius •- į ji su didžiausiu svoriu patenka vaizduojamoji
dailė ir architektūra. Dramos teatro ir liaudies meno svoriai
taip pat artimesni vienas kitam. Su neigiamais svoriais paten
ka estrada, cirkas, kinas.
Antras faktorius — nuostata į ak^deminį men^ . Opera ir
baletas patenka j jį su labai panašiais svoriais, o klasikinės
muzikos lyginamasis svoris mažesnis. Neigiami svoriai -- est
rados, kino ir roko, todėl, galima sakyti, kad, kaip ir jaunimo
masyve, pramoginis menas neturi įtakos akademiniam menui.
Dramos teatras patenka su mažu svoriu, artimu vaizduojamąja!
daUei, poezijai ir architektūrai.
Trečias faktorius — nuostata į pramoginį meną (pirmo fak
toriaus „neigiamas polius"). Didžiausias svoris tenka estradai,
o kino ir cirko svoriai mažesni. Neigiami svoriai - klasikinei
muzikai, vaizduojamajai dailei, operai, poezijai ir dramos te
atrui. Ir šiuo atveju dramos teatras, opera nėra suvokiami
kaip pramoga.
Ketvirtas faktorius — nuostata į literatūrą. Artimiausi svo
riai — liaudies meno,operos, klasikinės muzikos ir dramos te
atro, o neigiamus svorius įgauna rokas, cirkas ir estrada, rea
lizuojantys rekreacinę meno funkciją.

Penktas faktorius — nuostata į muzika. Analizuojant jau
nimo duomenis, į šį faktorių dar pateko klasikinė muzika, o
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šiuo atveju net roko ir džiazo santykiniai svoriai artimesni.
Artimiausi svoriai — architektūros, cirko ir liaudies meno, o
neigiami — baleto, dramos teatro ir poezijos.
įvairių meno rūšių faktorinę analizę atlikome, faktoriznoelami požymius pagal atsakymus į klausimą: „Ar dažnai lan
kotės šiuose renginiuose?". 24-25 m. jaunimo duomenys leidi)

išskirti du faktorius su statistiškai reikšminga aprašomąja ga
lia, išreiškiančius nuostata į meno rūšis elgsenos lygmenyje.
Pirmas faktorius apima opera, baletą, dramos teatrą, meno paro
das, klasikine muziką, liaudies meną. Antras faktorius — cir
ką ir liaudies meną. Cia, kaip ir emociniame nuostatų lygme
nyje, operos ir baleto s\oriai labai panašūs, o dramos teatro
svorio skirtumas santykinai mažesnis nei emociniame lygme
nyje. Žymiai mažesni klasikinės muzikos ir liaudies meno ly

ginamieji svoriai. Pirmą faktorių būtų galima apibūdinti kaip
nuostatą į akademinj meną, o antrą - • kaip nuostatą į pramo
ginio pobūdžio meną.

Suvokiant akademinj, klasikinj meną, daugiau būdingas
individualus santykis su meno kūriniu.

Pramoginis menas

paprastai atlieka bendravimo funkciją. Dažniausiai pramoginio
meno vartotojas ne dvasiškai praturtėja, o „išsikrauna". Dra
mos teatras, kaip ir kitos teatro formos, tirtiesiems jaunuo
liams yra dvasinio peno šaltinis.
Apibendrindami jaunimo pamėgto meno nuostatų emocinį
ir elgesio lygmenis, pabrėšime, kad nuostatas emociniame lyg
menyje apibudina keturi faktoriai, o elgsenos lygmenyje - du
faktoriai. Vadinasi, elgsenos lygmens nuostatos gali neatitik
ti emocinio lygmens. Nuostatų emociniame lygmenyje meno
rūšys tarsi susiskirsto j keturias atskiras grupes, <; elgsenos

lygmenyje jos persipina. Tai leidžia spėti, kad neatitikimas
tarp nuostatų emocinio ir elgsenos lygmenų yra susijęs su
subjektyviomis psichologinėmis respondentų savybėmis, socialiniais-demografiniais jų požymiais. Šiuos skirtumus suponuo
a respondentų gyvenamoji vieta, išsilavinimas, lytis.

Liaudies menas turi ž\iniai mažesnį lyginamąjį svorį nei kiti
požymiai. Todėl ši faktorių galime apibūdinti kaip nuostata j
akademinį meną.

Antras faktorius, apibūdintinas kaip nuostata į pramoginį
meni), sietinas su rekreacine meno funkcija. Santykiniai lygi
namieji cirko ir šiuolaikinės muziko^ svoriai artimesni nei jau
nimo masyve.
Šios sociajinės-demografinės grupės, kaip ir 24-25 m. jau
nimo, emocinio lygmens nuostatos neatitinka elgsenos lyg

mens. Turbūt ir šiuo atveju tokio pobūdžio ypatumai priklau
so nuo minėtų subjekty^ių ir objektyvių aplinkybių.
Lygindami dvi socialines-demografines jaunimo grupes,

ypač didelių skirtumų nepastebime, tik akivaizdu, kad moks
leiviams menas labiau diferencijuotas nei jaunimui.

Meno funkcionalumo faktorinis paskirstymas leidžia spėti,
kad jis susijęs su nuostatų į meno rūšis emociniu lygmeniu.

Pagal atsakymų j klausimą „Kuo Jus labiausiai patraukia me
nas?" pasiskirstymą galima teigti, kad menas jaunimui atlieka
4 pagrindines funkcijas: 1) komunikacinę, 2) estetinę, 3) pa
žintinę, informacinę, 4) rekreacine.

Faktūriniu paskirstymu faktorizuojant minėto klausimo po
žymius, išsiskyrė keturi faktoriai. [ pirmąjį faktorių, kurio
aprašomoji galia yra 17, pateko šie meno patrauklumo požy
miai: malonu pabūti su draugais, išgyventi kūrinį drauge; kū
rinys suteikia žinių, informacijos.
Sis [aktorius išreiškia nuostatą į meną kaip bendravimo
priemonę su pažintiniu komponentu. Neigiamą svorį turi est^
tinė meno funkcija — „menas patraukia grožiu, tauriais sie
kiais". Menas suprantamas ir kaip priemonė pabūti su drau
gais, o .tai išreiškia nuostatą į komunikacinę ir rekreacinę iru "to ^unkcijas.

Į antrąjį faktorių, kurio aprašomoji galia 14,8, pateko: pa
ilsiu, atstatau jėgas; apie meną daug kalba, rašo, uio ir pa'raukia.
Pirmasis šio faktoriaus požymis yra pagrindinis, jis atspin
di rekreacinę meno funkciją, nors menas čia siejamas ir su
estetine funkcija. Meno patrauklumas dcl kalbomis, atsiliepi
mais sukurtos aureolės gali būti ir snobizmo požymis.

Į trečiąjį faktorių, kurio aprašomoji galia 13, pateko tokie
požymiai: tai viena svarbiausių gyvenimo pramogų; patrau-
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kia sunkiai nusakomu jausmu. Tai nuostata į meno estetinę
funkciją, kuri persipynusi su rekreacine funkcija. Šios dvi
meno funkcijos labai dažnai yra lygiavertės meno suvokėjo
sąmonėje. Dažnas pasirenka meno kūrinį, spektakli, filmą, kn'v-

gą, kurie yra ne tik meniški, bet ir teikia teigiamas emocijas,
leidžia pailsėti.
i ketvirtąjį faktorių, kurio aprašomoji galia 12.1, pateko
šie meno patrauklumo požymiai: leidžia geriau pažinti gyve
nimą, žmones; padeda dar kartą pergyventi tai, kas buvo^

Tai nuostata į meną kaip gyvenimo pažinimo priemonę.
Noras per meną išgyventi gyvenime patirtus jausmus yra bu

dinga ne tik jaunimui.
Moksleiviams menas atlieka tris pagrindines funkcijas,
persipynusias su ketvirtąja — komunikacine: 1) pažintine in

formacinę, 2) estetinę, 3) pramoginę.
Šias funkcijas atspindi požiūrio į meną faktorinė analizė.
Pirmasis faktorius, kurio aprašomoji galia 31, apima šiuos po

žymius: menas leidžia įsivaizduoti būsimą gyvenimą; padeda
dar kartą pergyventi tai, kas buvo; malonu pabūti su draugais,

įsigyventi į kūrinį drauge.
Jaunimui pagrindinė nuostata — į komunikacinę meno

funkciją, o moksleiviams — į pažintinę. Tai galima paaiškinti
24-25 metų jaunimo gyvenimo patirtimi ir didesniu poreikiu

bendrauti. Moksleiviai dar nėra atitrūkę nuo bendraamžių, jie
turi daug galimybių bendrauti be meno pagalbos. Vyresnio
amžiaus jaunimas jau dirba, gali turėti šeimą, ir menas kar
tais gali kompensuoti tai, ko trūksta gyvenime. Pirmo fakto
riaus reikšmingumas rodo, kad svarbiausia meno funkcij^
moksleiviams • - pažintinė su komunikacijos komponentu.
Antras faktorius, kurio aprašomoji galia 13,6, apima
šiuos požymius: menas patraukia tauriais siekiais, grožiu; lei
džia geriau pažinti gyvenimą, žmones; patraukia sunkiai nu
sakomu jausmu; apie'meną daug rašo, kalba, todėl ir patrau
kia.

Sis faktorius rodo nuostatą į estetinę ir pažintinę meno
funkcijas. Moksleiviams estetinė meno funkcija beveik nesi
sieja su rekreacine. Ji dažniau jų sąmonėje yra susiliejusi su
gyvenimo pažinimo įvaizdžiais. •
Trečiasis faktorius, kurio aprašomoji galia 12,7. apima
šiuos požymius: pailsiu, atstatau jėgas; menas — viena svar
biausiųjų pramogų; apie meną daug rašo, kalba: ninlmiu oabUti su draugais, išgyventi kūrinį drauge.
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Trečiojo faktoriaus struktūra atskleidžia nuostatą j rekrea
cine ir komunikacinę meno funkcijas. Tad 24-25 metų jaunuo
lių sąmonėje meno funkcijos diferencijuotos, o moksleivių —
susijusios, t. y. jie nevisada suvokia meno funkcijų įvairovę

Jaunimui meno atliekamų funkcijų tipai maždaug vienodai
reikšmingi, o moksleiviams reikšmingiausia pažintinė, infor
macinė funkcija. Jaunimui svarbesnė yra komunikacinė funk
cija. Ji paaiškinama gyvenime nerealizuojamu poreikiu bend

rauti. Dauguma baigusiųjų vidurines mokyklas per kelerius
savarankiško gyvenimo metus nespėja prisitaikyti prie naujų
socialinių vaidmenų — šeimos galvos tėvo, motinos, dirban

čiojo ir pan., sunkiai adaptuojasi. Jie gali jausti bendravimo
deficitą ar neturėti kuo pakeisti buvusios bendraamžių gru
pės, kuri dažniausiai išsisklaido, baigusi mokyklą. Tokia gru
pinio meno vartojimo forma, kaip teatras, kuriame mėgstama
lankytis poromis, yra populiari gyvenimo draugo pasirinkimo
laikotarpiu. Tai rodo ir konkretaus teatro auditorijos tyrimai.

Teatro lankomumo pakilimo laikotarpiu tiriant Vilniaus
Jaunimo teatro auditorija, paaiškėjo, kad jį mėgsta jaunimas
— arti pusės žiūrovų neturi 30 metų. Vilniuje teatrų pasirin
kimas nemažas, konkretus teatras turi nuolatinę auditoriją.

Todėl natūralu, kad daugumai žiūrovų (82%) Jaunimo dramos
teatras labiausiai patinka. Antroje vietoje — Kauno dramos
teatras (labiausiai patinka 13% žiūrovų), trečioje -- Akade
minis dramos teatras (7%). Vilniuje gyvenantieji responden
tai sudarė daugumą konkretaus spektaklio žiūrovų — 84'Ii,

o kauniečių buvo 7%. Pirmą vietą priskyrusieji Kauno dra
mos teatrui daugiausia buvo atvykę iš Kauno. Labiausiai pa
tinkantis teatras formuoja ir atitinkamą t^atrinės sąmonės tipą.
Dramos teatras dominuoja teatro žiūrovų meno sričių
hierarchijoje — 47%, antroje vietoje — kinas (17-o), toliau

baletas (9%) ir opera (8%). Dauguma nuolatinių teatro žiū
rovų — išprusę; išsilavinę. Jie suvokia meniškumą, estetišku-

mą kaip svarbiausią meno paskirtį ir kelia didesnius reikala
vimus menininkams, atlikėjams. Daugumos teatro žiūrovu
nuomone, mene menininkas turi pasižymėti (Kasiniu tobulumu

(80%); meno kūrinys tėra sąlygiška meno išraiška ir iš jo ne
galima reikalauti gyvenimo kopijos (90%). Menas jiems —

dau^iau saviraiškos ir įkvėpimo priemonė, o tai byloja apie
jų nuostatą į dvasines vertybes, apie jų sugebėjimą patirti es
tetinius išgyvenimus. Teatro mėgėjai ypač domisi leatro kri
tikos vertinimais. Spektaklių recenzijas spaudoje 44% žiūrovu
skaitė dažnai, 53r., — retkarčiais ir 3^o — visai neskaitė. Į kor
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kretų spektaklį didesnė pusė respondentų atėjo pakviesta drau
gų, pažįstamų (53%), o 25% gavo bilietus pagal paraišką, iš
ankstinį užsakym^.

Tirtuoju laikotarpiu teatrinės sąmonės pobūdis išreiškė eg
zistavusį gyvenimo būdą. Vienas iš svarbiausių jo bruožų bu
vo uždarumas — uždari partiniai susirinkimai, uždaros (spe
cialios) parduotuvės, ligoninės, pirtys ir pan. Uždarumas ir

privilegija žmonių sąmonėje įgijo tapatumą, todėl labai daž
nai tas, kas būdavo sunkiai pasiekiama, įgydavo populiarumą.

Centralizuotas teatro bilietų skirstymas palaikė teatrų užda
rumo įvaizdį, ir į spektaklį patekęs žiūrovas ne visada gale
davo atskirti, kas jam suteikė didesnį pasitenkinimą -— menas
ar apsilankymo teatre faktas.

Jei respondentai būtų galėję lengvai nusipirkti bilietus, bū
tų ėję į teatrą kas savaitę, dvi — 50%, o kartą per mėnesį —

37%. Rečiau būtų ėjusi labai maža dalis, o tai patvirtina spė
jimą, kad dauguma konkretaus spektaklio žiūrovų yra ir nuo
latiniai teatro lankytojai. Pabrangus bilietams, didesnė pusė

respondentų būtų ėję į teatrą šiek tiek rečiau, o 37% ^ taip
pat dažnai. Dabartiniu metu, kuomet teatro bilielų kaina ne
kiekvienam prieinama, prognozės tapo realybe. Daugiausia

teatre trukdė lankytis tai, kad buvo sunku įsigyti bilietų (73%),
dėl mados lankyti dramos teatrą, kaip manė patys responden

tai (33%), ir dėl to, kad per mažai teatrų (32%).' Tik 18% žiū
rovų lankyti dramos teatro spektaklius taip dažnai, kaip jie
norėtų, trukdė laisvo laiko stoka.

Didžiausią dalį respondentų labiausiai paveikė konkretaus
spektaklio režisieriaus interpretacijos (68%), aktorių vaidyba
--46%. Didžioji dauguma žiūrovų sugebėjo suvokti spektaklį
kaip visumą, kaip daugelio menininkų kūrybos rezultatą.
Išskirtinis režisūros vaidmuo teatre buvo suvokiamas ne
tiesmukiškai. Oficialios to meto teatrų ir menininkų vertinimo
sistemos iškelti autoritetai buvo populiarūs ir teatro audito
rijoje, tačiau tik sociologiniai tyrimai parodė, kad buvo gana

daug žiūrovų, kritiškai nusiteikusių jų atžvilgiu. Gyvavęs au
toritarinis oficialiosios kritikos pobūdis neleido pasakyti žiū
rovų nuomonės spaudoje ir kitose masinės informacijos ir ko
munikacijos srityse. Kartais žiūrovų nuomonė būdavo tenden
cingai menkinama. Net ir sociologinių tyrimų rezultatai iki

atgimimo laikotarpio buvo skelbiami tik tuo atveju, jei ne
prieštaravo oficialios kritikos nuostatoms. Tačiau daugelis žiiirovų režisierių M. Tenisono, J. Jurašo asmenybes laikė idealu.

Todėl kėlė gana didelius reikalavimus visiems teatro meniniu-

kams. Du trečdaliai devintojo dešimtmečio teatro auditorijos
nurodė, kad svarbu ne tai, kad menininkas yra asmenybė, o

tai, kokia asmenybė ir ką ji skleidžia.
Požiūris į menininkus, j jų kūrybą tiesiogiai siejasi su ver
tintojų dvasinėmis vertybėmis, nuostatomis, gyvenimo idea

l^is. Ypač akivaizdus abiturientų požiūrio į da/bą ir profesija
sąryšis su jų menine kultūra, meniniais pomėgiais. Daugiau
nei du trečdaliai tų, kurie mėgsta meną, ypatingai dramos

teatrą, darbą suvokia kaip tam tikrą žmogaus tobulėjimo prie
laidą, o ne tik kaip pragyvenimo šaltinį. 65% retai bendrau
jančių su menu (besilankančių dramos teatre) respondentų
darbą pirmiausiai suvokia tik kaip priemonę materialinėms
vertybėms gauti.
Užsiimantis visuomenine veikla jaunimas dažniau lankosi
dramos teatruose (65%). Tam įtakos turi bendras asmenybės
aktyvumas. Visuomeninė veikla dažnai derinama su pomė
giais. Besidomintys dramos teatru daugiau dalyvauja meno

saviveikloje (70%), mažiau lankosi šokiuose, diskotekose (tik
37%), labiau mėgsta meną, ypač literatūrą (58%). Bendrau
jantiems su menu būdingi platesni interesai.
Užsiimantieji meno saviveikla labiau domisi ir profesiona
lia tos srities kūryba. Kadangi literatūra neatsiejama nuo
dramos teatro kaip sintetinio meno, natūralu, kad didesnė
respondentų, mėgstančių literatūrą, dalis domisi ir kitomis,
artimomis meno šakomis. Mėgstantieji dramos teatrą mokslei

viai mėgsta ir literatūrą: 80% teatro mėgėjų dalyvauja litera
tūros būreliuose, 79% — dramos būreliuose. Besidomintieji
menu moksleiviai ir lankantieji atskirų meno šakų būrelius
dažniau lanko ir dramos teatro spektaklius. Sie moksleiviai
turi daugiau meninės kultūros požymių, geriau smokia meną

kaip estetinių išgyvenimų šaltinį.
Dviem trečdaliams 24-25 metų jaunuolių, mėgstančių dra
mos teatrą, pasirenkant filmą, spektaklį, svarbus kūrinio au
torius, režisierius. Meno kritikų nuomonė svarbi 70% respon
dentų, o spektaklio tema — 97%. Kūrinio tema jaunimui '—
labai aktualūs dalykas, nes daugelis labai domisi meilės, jau
nimo temomis kine, teatre, literatūroje. Didesnės meninės kul
tūros jaunimas, dažniau bendraujantis su menu, mieliau ren

kasi pripažintų menininkų spektaklį, filmą, knygą. Tačiau
jiems svarbūs ne tik oficialių meno vertintojų nuomonė. Ne

mažesnė dalis mėgstančiųjų dramos teatrą atsižvelgia ir į
draugų, artimųjų nuomonę.

Besilankančių dramos leatro spektakliuose jaunuolių po
žiūrį į meną labiausiai formuoja meno specialistai (37%) ir
vyresnieji draugai (36%), o nesilan^ančiųjų — artimieji (34'j)
ir meno specialistai (28%). Vyresnis jaunimas, mė^stantis
dramos teatrą, dažniau naudojasi motinos (32%) ir vyro (žmo

nos) (27%) patarimais, o moksleivių požiūriui į meną dau^iau
įtakos turi vyresnių draugų (36%) ir meno specialistų (34%)
nuomonė. Motinos įtaka jiems nedidelė — tik 10%. tad tiek
jaunimo, tiek moksleivių požiūrio j meną formavimuisi nema
ža įtakos turi oficialių meno vertintojų autoritetas. Aleno ver

tinimo specialistų nuomonė visais tirtais atvejais turėjo Įtakos
jaunų žmonių meniniu nuostatų forma\ imuisi. tiktai skyrėsi

artimųjų, bendraamžių poveikis, nes keitėsi meno kūrinių pa
sirinkimo galimybės.
Tiek nuostatų emociniame, tiek elgsenos lygmenyje besi
domintys dramos teatru moksleiviai turi tikslus savęs ugdy

mui (55^ ir 76%), o nesidomintieji dramos teatru šių tikslų
arba neturi, arba apie juos negalvoja. Besidominčių teatru
gyvenimas yra dvasiškai turtingesnis, dažnas nurodo meną
kaip dvasinės atramos priemonę, ne tik paįvairinančia, Ik'I

keičiančią jų gyvenimą.
Nesidomintieji dramos teatru moksleiviai nesidomi ir mo

ralės problemomis (67%), o domisi ekonominėmrs (62%). Be
sidomintieji dramos teatru domisi moralės problemomis (52%).
kultūra, menu (70%) ir mažai domisi ekonominėmis proble

momis (35%). Mėgstančiųjų dramos teatrą moksleivių religi
nės nuostatos dažniau sutampa su tėvų nuostatomis
Nesidominčiųjų teatru — rečiau.

(69%).

Konkrečios religinės pažiūros (ar žmogus tiki į Dievą, ar
ne) formuoja ir atitinkamas vertybines nuostatas. Religinių,

moralinių pažiūrų visuma, kultūrinė aplinka šeimoje iš dalies
nulemia respondentų pomėgius ir interesų ypatumus. Kaip ro
do šių tyrimų rezultatai, tėvai tokiose šeimose turi didesnę
įtaką vaikams.

[domu, kad mėgstantieji dramos teatrą moksleiviai tėvų
pareigas vaikams supranta daugiau

dvasiniame-emociniame

lygmenyje (52%), t. y. rūpinimąsi vaikais supranta kaip rūpi
nimąsi vaikų dvasiniu auklėjimu, beatodairiškai neaukojant
savęs tik vaikams, o turint ir savo asmeninį gyvenimą. Daž
niau bendraujančiųjų ne tik su dramos teatru, bet su menu

apskritai .nuostata j dvasines vertybes stipresnė nei turinčiu

tokių pomėgių.
Didesnė dalis mėgstančių dramos teatrą 24-25 m. jaunuo
lių gyvena Vilniuje arba kituose didesniuose miestuose. Tai

suteikia objektyvias galimybes lankyti spektaklius. Mažesniuo
se miestuose, kaimuose gyvena tik" 21% mėgstančių dramos
teatrą respondentų. Dauguma mėgstančiųjų ir dabar gyvena
Vilniuje ar didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pomėgis dra
mos teatrui galėjo ^atsirasti atvykus į didesnį miestą, tačiau

didele įtak^ turėjo ir teatro prestižas. Moksleivių padėtis iš es
mės kitokia, mat buvo apklausti Vilniaus miesto abiturientai.

Tadėl natūralu, kad net 90% gyvenančiųjų Vilniuje dramos
teatrą vertina aukščiausiais balais. Tokie 24-25 metų jaunimo
ir moksleivių duomenys leidžia teigti, kad gyvenamoji vieta
ugdo respondentų nuostatas į tani tikras meno sritis, kurios
jam daugiau ar mažiau prieinamos. 67% dažnai besilankan
čiųjų dramos teatruose jaunuolių gyvena dideliuose miestuo
se, o didžiausia dalis nesilankančiųjų — kaimuose arba ma
žuose miesteliuose (52%).

Moksleiviams didelę įtaką daro motinos išsilavinimas: mėgs
tančiųjų dramos teatrą moksleivių motinos išsilavinimas aukš

tasis (61%) arba specialus vidurinis (17%), o nemėgstančiųjų dramos teatro respondentų motinos išsilavinimas žemesnis.
Kadangi teatro meną labiau mėgsta daugiau išsilavinę žmo

nės, tai išsilavinusių tėvų vaikai Įpranta dažniau lankyli te
atrą.
Dažnai besilankančiu dramos teatruose 24-25 m. jaunuo
lių molinų išsilavinimas aukštasis arba specialu^is vidurinis

(49%). Moksleivių teatro mėgėjų motinos su aukštuoju išsi
lavinimu sudaro 53%, su specialiuoju viduriniu — 24^.
Galima kalbėti apie ryšį tarp šeimos, kurioje respondentas
gyvena ar kurioje užaugo, sudėties ir jo požiūrio į dramos
teatrą. Mėgstantieji dramos teatrą 24-25 metų respondentai

(77%) ir jame dažnai besilankantieji (76%) užaugo pilnoje
šeimoje.
(Moksleiviu duomenys kiek kitokie. Ir lankančių, ir nelan
kančių dramos teatro spektaklius respondentų, gyvenančių ne

pilnoje šeimoje yra tiek pat. O gyvenančių pilnoje šeimojerespondentų lankomumas šiek tiek skiriasi. 54% gyvenančių
pilnoje šeimoje moksleivių nesilanko dramos teatre. Turbūt

pasikeitė socialinis laikas, ir daugelio gyventojų vertybių
struktūroje meno vertybės užleido vietą tautinio atgimimo,
valstybės atkūrimo idealams. Tą aiškiai rodo Vilniaus lietu
viškų mokyklų 1991 m. laidos abiturientą dvasinių vertybių
struktūra — keturi penktadaliai moksleivių tautinėms vert^
bėms teikia prioritetą.
Tautos ir valstybės atgimimo laikotarpiu tyrėme Šiaulių
lietuvių dramaturgijos festivalio auditoriją. Paaiškėjo, kad
išaugo tautiškumo 'kriterijaus reikšmė, vertinant lietuvių me
nininkų kūrybą. Ypač dideli reikalavimai šiuo laikotarpiu bu
vo keliami dramos teatrui. Žiūrovai pabrėždavo, kad dramos

teatras labiausiai iš visų menų atitinka šį laikmetį ir jų dva
sinius idealus. Tautiniams idealams vis labiau įsitvirtinant,
pastebimas meno vaidmens pasikeitimas — tautos žadintojo,

vedlio aureolė ima silpnėti, ir didėja poreikis pramoginio, re
kreacinio pobūdžio menui.

I. TRINKONIENE

LIAUDIES DAINA — VIENAS IŠ ETNINĖS KULTOROS
ASPEKTŲ
Kuomet kalbama apie kultūros padėtį šiandien, neišven
giama neigiamų epitetų — sunykimas^ sunaikinimas, sunio
kojimas, išsekimas, nuvertėjimas. Minimos įvairios kultūros
sritys — teatras, kinas, literatūra, prisimenama apgailėtina

kultūros darbuotojų būklė, sumenkėjusi paklausa kultūros ver
tybėms. Bendrieji procesai būdingi visoms kultūros sritims. Jų
neišvengia ir etnokultūra, nors apie tai kalbama ir rašoma

žymiai mažiau. Remdamiesi konkrečiais sociologiniais tyri
mais, pabandysime įvertinti etnokultūros būklę. Tyrimų duo
menys leidžia paanalizuoti, atskleisti kai kurias jaunimo etno
kultūrinės sąmonės formas, įvertinti esamą būklę, vertybines
nuostatas ir perspektyvas, kai kuriuos etnokultūrine sąmonę

sąlygojančius veiksnius.
Tyrimų medžiaga nėra itin nauja. Remsimės apklausos,

atliktos 1991 metais, duomenimis. Respondentų kontingentas
taip pat ribotas — Vilniaus miesto abiturientai. Jis negali

pretenduoti atstovauti visam Lietuvos jaunimui, o gal būt tik
didžiųjų miestų gyventojams.
Pasiteisindami galėtume pasakyti, kad etnokultūrinės są
monės formos yra gana stabilios — ir amžiaus grupių, ir lai
ko pokyčių požiūriu. Tačiau iš kitos pusės, tiriamas 'aikotar-

pis buvo ypatingas kultūrai. Tai buvo emocinio pakilimo ir
vieningumo laikotarpis, mitingų ir „dainuojančios revoliuci

jos" laikotarpis, lydimas ypatingo etninių ir tautinių simbolių
išaukštinimo. Tie reiškiniai turėjo svarios įtakos etnokultūri
nės sąmonės formavimuisi.

m ar kitam etnosui. Tai ta kultūros dalis, kuri
iouioi auic^id savitumo, nepanašumo į kitas. Tai ta kultūros
dalis, kuri susiformavo per ilgus amžius, pačioje kultūroje.
Tai kalb^, papročiai, charakterio bruožai, dainos, muzika, ma

terialinės kultūros dalykai. Būdingiausia tradicinės kultūros
išraiška — kalba..

Rodiklių pasirinkimą nulėmė keli motyvai. Viena, tai tu
rėjo būti kažkas, kas būtų būtent tos tautos etninės raiškos
dalis ir parodytų jos savitumą. Antra, kad būtų įmanoma tai
78

išmatuoti. Tokiu rodikliu buvo pasirinktas liaudies dainų ži
nojimas.
Senaisiais amžiais keliautojai, apsilankę Lietmoje, stebė
josi lietuvių dainingumu. Atgimimas buvo vadin^mas ,,dai
nuojančia revoliucija". Palyginus su Vakarų Europa, Lietu

voje ilgiausiai išliko gyvybingas autentiškų liaudies dainų
klodas. Pastaruosius tris dešimtmečius liaudies dainas aktyviai

populiarino folkloro ansambliai. Taigi liaudies dainų mokėji
mas buvo pasirinktas tradicinę kultūra reprezentuojančiu ro

dikliu. Iš nurodytų dainų skaičiaus ir kokybės (autentiškumo
laipsnio) buvo sprendžiama apie santykį s'u etnine kultūra.

Pasirinkę etnokultūros rodikliuliaudies dainą, paprašėme
savo apklausiamųjų parašyti trijųmėgstamiausių savo tautos
liaudies ddinų pirmąsias eilutes.Dainas surūšiavome pagal
autentiškumo laipsnį.
Vieną dainų grupę sudaro autentiškos liaudies dainos -tai dainos, kurios turi ryškius tarmės, regiono melodikos ypa
tumus. Tai dainos, kurias pastaruosius dešimtmečius populia
rino folkloro ansambliai. Tai tokios dainos, kaip „Oi ant kal
no ant aukštojo", „Sių naktely per naktely", „Teka, teka skais
ti saulė" ir kitos.
Kita dainų grupė — populiarios liaudies dainos, praradę
regiono, tarmės bruožus, dažnai vėlyvos, plačiai dainuojamos
visoje Lietuvoje. Tai dainų grupei priskyrėme ir ^utorių su
kurtas dainas, virtusias liaudies dainomis. Šios grupės dainų
pavyzdžiai: „Augo girioj ąžuolėlis", „Ant kaino murai", „Pa
linko liepa šalia kelio".
Trečiai grupei priskyrėme autorinės kūrybos, tautines giesHics, estradines dainas. Tokios butų: „Mažam kambarėly ugne
lę kuriu", „Vai neverk, motinėle, kad jaunas sūnus", „Lietuva
brangi".
Pagal tai, kokias dainas nurodė — autentiškas, populiarias
ar ne liaudies dainas ir pagal dažniausiai pasitaikančius de
rinius, pavyzdžiui, nurodė autentišką ir populiarią dainą, suskirstėme atsakiusius į 5 grupes (žr. 1 lentelę).

Cia reikėtų pažymėti, kad į šį klausimą neatsakė gana
daug — daugiau kaip trečdalis jaunuolių. Neatsakė dėl įvai
rių priežasčių — vieni parašė, kad nemoka, kiti
nemėgsta
liaudies dainų, treti — šiaip nemėgsta atsakinėti į klausimus,

kur reikia ką nors parašyti. Taigi liaudies dainas parašė apie
du trečdalius apklaustųjų. Daugiausia liaudies dainų nurodė
lietuviai — 70% ir lenkai — 68%, mažiau — rusai — 58%.
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1 lentelė
Mėgstamiausios dainos (%)

Dairios

Lietuviai

Autentiškus
Autentiškos ir populiarios
Populiarios liaudies
Liaudies populiarios,
estradinės

Ne liaudies
Neatsakė
Viso:

Rusai

Lenką,

16
9
35

37

5
27

8
2
30

10
6
42

30
6
32

100

100

100

1
4

Iš tiesų, būtų galima konstatuoti lietuvių ir lenkų mokslei
vių pozityvesnj santykį su tradicine kultūra, jei ne tolesnė

dainų tekstų analizė. Peržiūrėję mėgiamų dainų pirmąsias ei
lutes, pamatėme, kad lietuviai visi be išimties nurodo lietu
viškas dainas. Keblumų atsirado, nagrinėjant lenkų mokslei
vių dainas. Tekstų analizė parodė, kad iš 125 dainų -- 24 yra
nelietuviškos. Dalis jų - - rusiškos, dalis — lietuviškos, kita
dalis — baltarusiškos. Moksleiviai, save laikantys lenkais ir
nurodę, kad pase taip pat užrašyti lenkais, mėgstamiausio
mis savo tautos dainomis nurodo rusų liaudies dainas ,,Oi
cvetiot kalina v pole u ručja", „Vo pole berioza stojala", Ir
kitas. Taigi lietuvių moksleivių etninė savimonė vienalytiška,

o tam tikros dalies lenkų tautybės moksleivių etninė kultūra
ir savimonė nevienalyliška.
Dar daugiau, ir kitų mus,ų apklausų duomenys Lietuvos

rytiniame krašte (Šalčininkų, Vilniaus rajonuose) parodė tą
pačią tendenciją — dalis save laikančių lenkais žmonių savu
liaudies dainomis laikė nė lenkiškas, o gudiškas, lietuviškas,
rusiškas liaudies dainas. Tokie duomenys leidžia spr^sti, kad
nevienalytė etninė savimonė atspindi nevienodą etninę sudėlį.
Tai yra, dabartiniai moksleiviai, save laikantys lenkais, nėra

tokie arba iš tiesų tapę jais .neseniai. Tai patvirtintų kitų tydimų duomenis.*
* V. Cekrnonas. Lietuvos lenkų tautinės sąmonės raida // Lietuvos rytai.
-V., 1993.— P. 110-115.
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Kitas etapas — kokybinė dainų analizė, atsižvelgiant j jų
autentiškum^. Iš 1 lentelės' matyti, kad moksleivių „dainų

skrynelės" didžiąją dalį sudaro populiarios liaudies dainos.
,Ios dominuoja visų tautybių moksleivių repertuare. Kaip rei

kėtų vertinti tokią padėtį? Taip, kaip yra dabar: mažai moks
leivių žino liaudies dainas, o tarp mėgstamiausių nurodo
v-bendrajietuviškas", „.bendra Fenfeiš^as" ar „bendrarusiškas"
be regijono bruožų — tai yra dėsningas sąmoningo ir istorinių

sąlygų sąlygoto etninės kultūros griovimo ir nykimo rezulta
tas. Tas naikinimo procesas yra prasidėjęs seniai ir vyksta iki

šiol. Neanalizuodami nykimo ir naikinimo priežasčių (tai at
skiro straipsnio tema), pabandysime panagrinėti, kuo skiriasi

skirtingų tautybių moksleiviai šiuo požiūriu. Skirtumai išryš
kėja, apžvelgiant autentiškas ir ne liaudies dainas. Lietuviai
žymiai dažniau nurodė autentiškas liaudies dainas negu kiti:
lietuviai — 25%, rusai — 5%, lenkai — 5%. Kita vertus, kita
taučiai dažniau rašė ne liaudies dainas: lietuviai — 10% rusai
— 16%, lenkai —36%.

Iš dainų autentiškumo lygio sprendėme apie etninės kultū
ros lygį ir jo sąlygotus etninės sąmonės ypatumus: kuo dau
giau nurodė autentiškų dainų, tuo pozityvesnis santykis su
etnine kultūra. Lietuviai moksleiviai šiuo požiūriu pirmauja.
Tačiau ir lenkai, ir rusai, ir lietuviai —• visi yra Vilniaus, t. y.
miesto moksleiviai, atitrūkę nuo žemės, nuo kaimo tradicijos.

Kas galėjo turėti įtakos tokiam skirtingam savo tautos tradi
cinės kultūros suvokimui? Reiktų manyti, kad vienas iš iemiamų veiksnių — intensyvi lietuvių folkloro ansamblių veikla.
Nemažai folkloro grupių buvo susibūrė ir mokyklose. Iš kito-,
pusės, Vilniaus mieste pradėjo formuotis savita lietuviška et
nokultūrinė terpė. Tai ,.Skamba skamba kanklių" festivalis,
vaikų folkloro festivaliai, kiti etnokultūriniai renginiai. Be to,
Lietuvoje folkloro sąjūdis buvo vienas iš tautinį atgimimą ly
dėjusių ir inspiravusių veiksnių. Pastarųjų dešimtmečių at

gimstantis domėjimasis folkloru Rusijoje neturėjo ryšio su
tautinės savimonės raida. Tą patį galima būtų pasakyti apie
lenkų folkloro biiklį3.

Norint skleisti, puoselėti tradicine liaudies kultūrą, ne

leisti jai visai sunykti, reikia suprasti kokiais keliais ji dabar
pasiekia jaunimą, tradicija žinojo vienintelį būdą — žodinį —
iš lūpų į lūpas, iš atlikėjo — klausytojui. Vaikas augdavo
šeimoje, spvystytas dainomis, pasakomis, priežodžiais. Iš es
mės tai buvo pats natūraliausias ir efektyviausias tradicijos

perteikimo būdas.

Abiturientų klausėme, iš ko išmoko liaudies dainų? Buvo
išvardinta keletas galimų išmokimo būdų. Juos galima su
skirstyti į daugiau ar mažiau tradicinius, tiesioginius ir ne
tiesioginius. Tradiciniais liaudies kultūros perdavimo budais
laikytume .mokymą šeimoje, iš dalies draugų, kaimo daininin
kų dainavim^, o netradiciniais — folkloro ansamblį, muzikos
pamokas, radiją, televiziją, plokšteles, įrašu?.

Kaip mums pavyko nustatyti, daugiausia liaudies dainų
išmokstama per muzikos pamokas mokyklose. Ta nurodė apie
60% respondentų. Nors liaudies muzikos mokymui tose muzi

kos pamokose nėra skirta daug laiko (mažai ir pačių muzikos
pamokų), tačiau dabar muzikos pamokos iš esmės nulemia

tą, ką jaunimas išmano apie folklorą.
Nurodyti 60% atskleidžia bendrą tendenciją. Lietuviai žy
miai daugiau išmoksta liaudies dainų (75%) negu rusai (34%)
muzikos pamokose. Tautybių skirtumus galima įžvelgti beveik
visuose tradicijos perdavimo būduose.

2 lentelė
Iš kur išmoko iaudies dainų (%)

Išmoko liaudies dainų

Muzikos pamokose

Iš močiutės
Iš draugų
Iš radijo, televizijos
Iš mamos, tėvo

Iš plokštelių, įrašų
Folkloro ansamblyje
Iš kaimo dainininkų

Lietuviai

75
41
52
39
33
18
29
14

Rusai

34
32
22
37
22
21
7
8

Lenkai-

58
56
33
45
30
26
18
12

Keičiantis, modernėjant gyvenimo būdui išlieka ir įprasti,
tradiciinai liaudies kultūros sklaidos keliai. Tai šeima. Seimą
ir draugai — antri pagal svarbumą dainų mokytojai. Močiu
tės dažniau moko vaikus liaudies dainų negu tėvai. Toliau pa
gal svarbumą — draugai. Ir čia reikšmingi tautybių skirtumai.
Rusų tautybės jaunuoliai -mažiausiai iš visų nurodė išmokę

dainų iš močiutės, tėvų ar draugų. Iš tikrųjų, jų dainų rėpei-

tuaras skurdus, visai nėra autentiškų dainų. Galima sakyti,

kad tų jaunuolių seneliai ir, tėvai neperdavė jiems etnokultū
rinės tradicijos. Tradicijos nutrūkimui turėjo įtakos mažiau
šiai trys veiksniai: bendra civilizacijos raida, gyvenimas mies
te ir gyvenimas ne savo žemėje, atitrūkus nuo gimtinės. Pir

mieji du turėjo įtakos visų mūsų tirtų jaunuolių tradicijos ceVis daugiau vietos mūsų gyvenime užima masinės komu

nikacijos priemonės. 39% mūsų apklaustųjų nurodė išmoki;
liaudies dainų iš radijo ar televizijos. Neanalizuodami televi
zijos ir radijo programų turinio, juo labiau, kad apklausa vyko prieš kelis metus, manytume, kad radijas ir televizija n^

pakankamai propaguoja liaudies kultūra. Atgimimo pradžioj^
bandymai mokyti liaudies dainų per televiziją, greitai buvo
užmiršti. Dabar nė vienas televizijos kanalas neturi nuolatinės
pažintinės-mokomosios laidos, skirtos etnokultūrai.

Kitas netradicinis išmokimas — iš plokštelių, įrašų. Tokį
būdą nurodė gerokai mažiau abiturientų — 21%. Cia reiktų

pastebėti, kad iš mūsų tirtų aštuoniolikmečių nelietuviai daž
niau pabrėžė netradicinius išmokimo būdus. Skirtumai nėra

labai dideli, tačiau galėtų būti paaiškinti savotiška kompe^
sacija.
Didėjantis masinės komunikacijos priemonių vaidmuo, mo-

dernėjanti jrašų technika didina ir jų svarba liaudies kūrybo^
populiarinimo darbe. Butų gerai, kad technikos ir civilizacijos
pažanga, sunaikinusi liaudies kultūrą, prisidėtų ar butų panau
dota jos atgaivinimui.
Labiausiai nusipelnęs liaudies kultūros propaguotojas -

tai folkloro ansambliai. Tik jų dėka išsiplėtė liaudies dainų
repertuaras, išaugo susidomėjimas liaudies dainomis, šokiais,

papročiais, mitologija. Nors išmokiusiųjų liaudies dainų folk
loro ansambliuose nėra labai daug, tačiau jie mokė ir savo
draugus bei formavo savotišką „folklorinę" terpę. Daug jau
nimo sutraukdavo vakaronės Kalnų parke. Liaudies daina tarp
visuomenės vertybių užėmė gana svarbią vietą. Ji atrado savo
vertę ir vietą, aktualumą, nebebuvo laikoma „kaimiška" ir
atgyvenusia.

Ypač teigiamą jaunimo emocinį santykį atskleidžia atsa
kymai į klausimus apie liaudies dainos poveikį žmogui. Tie
sa, atsakymai buvo pateikti iš anksto ir išvardinta buvo vien

pozityvūs variantai. Tačiau respondentai galėjo ir neatsakyti
į šį klausimą arba parašyti savo atsakymo variantą.. Tai paS'i

darė nedaugelis. Pateiktus atsakymus buvo paprašyta surū
šiuoti pagal svarbumą. Duomenys 3 lentelėje parodo įvairiu
dainos aspektų reikšmingumą abiturientams. Atsakymus galė
tume sugrupuoti į tris grupes. Labiausiai reikšmingi jaunuo
liams tie dainos aspektai, kuriuos santykinai pavadintume emo

ciniais, kurie išreiškia tiesioginį dainos poveikį dainuojančiojo
ar klausiančiojo jausmams. Tokie būtų pirmieji trys atsaky
mai — „daina atgaiva sielai", ,,dainuodamas jaučiu malonu
mą" ir „daina nuramina", kurie dažniausiai buvo iškeliami i
pirmas vietas.

Kiti keturi: „dainuodamas pajuntu ryšį su praeitimi", „dai
na— įkvėpimo šaltinis", „iš dainų sužinau apie praeitį", „dai
na išreiškiu save". Jie surinko šiek tiek mažiau balų. Juos
galėtume pavadinti intelektualiais — saviraiškos motyvais.
Trečioje vietoje — ne tokie svarbūs apklaustiesiems dainos
aspektai, kurie atskleidžia dainos kaip bendravimo priemonės
vaidmenį: „dainuodamas pajuntu vieningumą", „dainuodamas
įgaunu optimizmo", „dainavimas — tai bendravimo būdas",
„dainuodamas darausi geresnis".

3 lentelė
Dainos poveikio klausytojui ar atlikėjui aspektai (" )
1.Daina — atgaiva sielai62
2.Dainuodamas jaučiu malonumą54
3.Daina nuramina51

4.Dainuodamas pajuntu ryšį su praeitimi44
5.Daina — įkvėpimo šaltinis42
6.Iš dainų sužinau apie praeitį40
7.Daina išreiškiu save35
8.Dainuodam?s pajuntu vieningumą^5
9.Dainuodamas įgaunu optimizmo30
10.Dainavimas — tai bendravimo būdas29
11.Dainuodamas darausi geresnis2(i

Daugelį metų mūsų atliekami tyrimai demonstravo didesnį
merginų ir moterų aktyvumą įvairiose gyvenimo srityse ir ypač
kultūroje. Moterys daugiau skaito, lanko parodas, koncertus,

leatrą ir pan. Reiktų manyti, kad jų santykis su tradicinės kul
tūros vertybėmis taip pat turėtų būti pozityvesnis. Iš tiesu
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74% Vilniaus miesto abiturienčių nurodo, kad moka liaudies
dainų. Tokių vyrų yra tik 50%. Skiriasi ir nurodomų dairi^ kukybė (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Dainų mokėjimas ir lytis (!)
Moka dairiasVyraiMoterys

Autentiškas^
Populiarias (romansai, užstalės ir pan.)

829
5546

Ne liaudies (estrados, kompozitorių
kūrybos, tautinės giesmės)2722
Nemoka, nemėgsta103

Moterys dažniau negu vyrai moka autentiškų dainų. Vyrai
dažniau nurodo populiarias dainas.

5 lentelė
Dailių išmokimo šaltiniai ir lytis (%)
Dainų išmoko išVyraiMoterys

Mamos, tėvo

29

Močiutės

41

Radijo, TV

40
26
28
17
16
62

Plokštelių, įrašų
Draugų
Folkloro ansamblyje
Iš kaimo dainininkų
Muzikos pamokose

38
54
48
25
55
28
14
73

Tokią pačią tendenciją galima įžvelgti ir analizuodami liau

dies dainų išmokimo budus (žr. 5 lentelę). Cia merginos taip
pat aktyvesnės.

ii

Tačiau ne visur vienodai. Beveik dvigubai daugiau mergi
nų negu vaikinų išmoko dainų iš savo draugų. Kuomet iš
mokstama iš draugų, vadinasi, yra dainuojama dabar, nenu-

truksta tradicija. Nes jeigu vyrauja tik vertikalus tradicijos
perėmimo modelis (tėvai, seneliai - vaikams) ir jis įiebeaktualizuojamas, t. y. nebedainuojama, tai tradicija nutrūksta.
Ir tai svarbu ypač dabar. Ką veikia jaunuoliai šiandien, susi

rinkę švęsti gimtadienio? Ar dainuoja, ar pasitenkina muzika?
Į tuos klausimus turėtų atsakyti kiti tyrimai.
Pratęsdami vyrų ir moterų nuostatų skirtumų analizę, ga

lima pastebėti, kad vaikinai labiau linkę į netradicinius1 išmo
kimo būdus — dažniau išmoksta iš radijo, televizijos, plokšte
lių įrašų.
Galima būtų įvairiai samprotauti apie vaikinų ir merginų
skirtumus, vertinant ir suvokiant tradicinę liaudies kultūrą"
Tačiau apsiribosime vienu „pateisinimu"- Ribotą vaikinų su

gebėjimą galbūt sąlygoja fiziologiniai pakitimai — balso
mutacijos.

•

•

-6 lentelė

Etnokultūros mokymas (%)

N'orėfij. kad mokykloj^ r.iokvtųVyruiMoterys

Lietuvių liaudies dainų4068
Lietuvių liaudies šokių3368
Papročių, apeigų4271
Mitologijos, simbolikos6175

Čia'dar labiau išryškėja skirtumai tarp vaiki' nų ir merginų.
Merginos labiau orientuotos mokytis etninės kultūros dalykų:
dainų, šokių, papročių, apeigų. Jos nori daugiau žinoti apie
mitologija, simboliką (žr. 6 lentelę).
Turimais duomenimis etninės kultūros būklės negalėtume
įvertinti patenkinamai. Tolesnė duomenų analizė vis dėlto tei

kia daugiau optimizmo (žr. 7 lentelę).
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7 lentelė
Etnokultūros mokymas (%)
Norėtų kad mokykloje mokvtų

Lietuvių liaudies dainų
Lietuvių liaudies šokių

Lietuviai

Kusai

Lenkai

Mokyto
jai

82
79

27
28

38
35

72
68

85

33

38

77

90

43

51

70

Lietuvių liaudies papročių,
apeigų "

Lietuvių mitologijos,
simbolikos

Dauguma moksleivių suvokia savo išsilavinimo spragas ir

norėtų jas užpildyti. Daugiau kaip pusė įvairių tautybių moks
leivių norėtų, kad jų mokykloje butų mokoma įvairių lietuvių
liaudies kūrybos dalykų, baugiau norinčių gilintis į intelek
tualaus pobūdžio dalykus (mitologiją, simboliką), mažiau į
emocinius. Iš tiesų, dainos ir šokiai labiau traukia jaunesnio
mokyklinio amžiaus moksleivius.

Pažvelgę į įvairių tautybių moksleivių nuomones, galima
sakyti, kad didžioji dauguma lietuvių jaunuolių norėtų, jog
mokyklose būtų mokoma įvairių disciplinų, susijusių su etno
kultūra. Nebuvo domėtasi, ar rusai ir lenkai norėtų mokytis
savo tautos liaudies meno. papročių, dainų. Tačiau trečdalis
rusų ir dar daugiau lenkų norėtų pasimokyti lietuvių liaudies
dainų, šokių, apeigų, mitologijos. Nemažai ir apklaustųjų mo

kytojų (apie 70%) pageidautų tokios rūšies pamokų.
Tokią situaciją mūsų apklaustose mokyklose galėtume api
būdinti kaip savotišką etnokultūros „bumą". Liaudies daina,
kaip etninės kultūros išraiška, ilgą laiką slopinta, daugumos
mūsų sąmonėje buvo siejama su laisvės, laisvos Lietuvos įvaiz
džiais.
Deja, toks pakilimas nebuvo tinkamai įvertintas. Juo ne

pakankamai pasinaudota, kad būtų įtvirtinta etninė kultūra kaip
tautos savasties pagrindas. Kalbant apie tautine mokyklą, re
tai buvo prisimenamas jos etnokultūrinis pagrindas. Sudarant
mokymo programas, nepasirūpinta privalomomis etnokultūros
pamokomis net žemesnėse klasėse. Neseniai išleista etnokultū
ros programa vidurinėms mokykloms skirta papildomam mo
kymui.

Lenkų ir rusų mokyklose taip pat nedėstoma lietuvių etno
kultūros dalykų. Reikėtų vis dėlto atsižvelgti i moksleivių pa
geidavimus. Juo labiau, kad tai natūrali priemonė integruoti^

j Lietuvos kultūrini gyvenimą.
Tinkama kultūros politika, auklėjimo pagrindui suteikianti
tradiuinės. kultūros bruožų, padėtų ugdyti savitą kultūros mo
delį. Jis, savo ruožtu, padėtų kitataučiams integruotis į Lie
tuvos kultūra.

J. PALUCKIENĖ

ŠIANDIENINĖJE DARBO RINKOJE
Kiekvienas visuomenės vystymosi pereinamasis laikotar
pis — savarankiškas istorinis etapas su tik jam būdingais
vystymosi bruožais ir valdymo metodais. Lietuvoje šiuo laiko
tarpiu keičiasi visuomenės pažiūros, vyksta demokratizacijos
procesas. Pereinamasis laikotarpis kupinas socialinių-ekonominių prieštaravimu ir sukrėtimų. Visa tai tiesiogiai veikia dar
bo santykius, atskiro žmogaus darbo motyvus ir nuostatas.
Šiandien žmogus dirba kokybiškai naujomis sąlygomis, t. y.

žmogui suteikiama laisvė pasirinkti: nori jis dirbti ar ne ir kur
dirbli. Lietuvoje randasi nauji santykiai darbo sferoje, nes
persiorientavome į rinkos ekonomiką. Tačiau šis procesas vyks
ta gana lėtai. Jį stabdo neracionali, neefektyvi gamyba, kvalifi
kuotų kadrų stoka, pasenę įrengimai, atsilikusi švietimo sistema.
Respublikos ekonomika šiuo metu nėra stabili. Tai pereina
mojo laikotarpio į rinkos ekonomiką stadija. Dar nelabai ak
tyviai reiškiasi ekonomikos integracija į bendrą pasaulinę eko
nomikos sistemą.
Pereinamuoju laikotarpiu keičiasi darbo organizavimo for
mos. Tai atsiliepia darbo rinkoje vykstantiems procesams: kei
čiasi darbo pasiūla ir paklausa, nyksta senos profesijos, atsi
randa naujos, keičiasi užimtumo formos, vyksta darbo jėgos
persiliejimas iš vieno ekonominio sektoriaus į kitą. Ekonomi
kos transformavimo procese mažėja dirbančių valstybiniame
sektoriuje. Daugėja darbuotojų akcinėse bendrovėse, bendrų
su užsienio firmų įmonėse, privačiame sektoriuje. Todėl nauj'Į
darbo santyki1.) formavimas ir gyventojų užimtumo reikalai
yra labai svarbūs valstybei ir jos piliečiams. Kuo greičiau mes
pakeisime senus socialinius-ideologinius darbo santykius ir
darbo organizavimo formas, tuo greičiau aikursime liaudies

ukį, užtikrinsime savo piliečiams darbo vietas ir materialinę
gerovę. Tačiau šis procesas vyksta gana lėtai.

Naujų darbo santykių atsiradimą analizuosime pagal Na
cionalinio longitiudinio tyrimo 3-io etapo (1993 m.) duomenis.
Buvo apklausti 1235 jaunuoliai, gimę 1963-1965 m. Apklau^a
apėmė visas Lietuvos vietovės. Pradžioje atkreipsime dėmesį

į besikeičiančias darbo organizavimo sudėtines dalis: darbo
apmokėjimą, vadovavimą, darbo sąlygas, karjeros galimybe
ir t. t. Pastarųjų metų darbo organizavimo tyrimai parodė,

jog šių sudėtinių dalių yra labai daug ir jos skirtingos kiekvįenoje įmonėje ar įstaigoje. Mes aptarsime tik pagrindinos
(žr. 1 lentele). Pasiekti maksimalų gamybos efektyvumą įma
noma tik tuomet, kai darbuotojai patenkinti svarbiausiomis
sudėtinėmis darbo organizavimo dalimis. 1 lentelė rodo, kad

apskritai respondentai patenkinti darbo organizavimu. Didžioji
dalis (92%) jaunų darbuotojų visų pirma patenkinti santykiais
su bendradarbiais ir kolegomis, toliau — užimtumu darbe
(77%), trečioje vietoje — darbo turinio svarbumu ir įdomumu

(71%). Tačiau net 61% apklaustųjų nepatenkinti darbo apmo
kėjimu ir kitomis materialinėmis vertybėmis, kurias gauna,

tarpininkaujant įmonei. Darbo apmokėjimas — pagrindinė dar
bo organizavimo sudėtinė dalis. 40% apklaustųjų nepatenkinti
1 lentelė
Ar respondentai patenkinti darbo organizavimo sudėtinėmis
dalimis (%)
Daroo organizavimoPatenkinti Nepatenkinti
sudėtines dalys

darbo apmokėjimas ir kitos materialinės
vertybės, gaunamos tarpininkaujant

įmonei2761
darbo turinys: jo svarbumas ir
įdomumas

karjeros galimybės

71
51
29

užimtumas darbe

77

vadovavimas

49
92
46

darbo sąlygos

santykiai su bendradarbiais ir kolegomis
galimybė kelti kvalifikaciją
89

17
30
40
16
35
3
33

karjeros galimybėmis, 35% — vadovavimu. Nenuostabu, jog
respublikoje kol kas žemas gamybos efektyvumas, — dauguma

jaunų darbuotojų (mūsų nagrinėjamu atveju darbingi piliečiai
nuo 28 iki 30 m. amžiaus) nepatenkinti tokiomis svarbiomis
darbo organizavimo dalimis, kaip darbo apmokėjimu, vadova

vimu, kilimo karjeros laiptais galimybe ir t. t. Turbūt dėl to
kalta atsilikusi administracinė-biurokratinė darbo organizavi
mo sistema — ja sunku pakeisti nauja ir pažangesne. Naujų
darbo santykių ir darbo organizavimo santykių evoliucija stab
do socialinė-ekonominė krizė ir su ja susiję sunkumai. Svar
biausias iš jų — nedarbas. Manoma, kad rinkos ekonomikoje
nedarbas neišvengiamas. Tačiau jo apimtis priklauso nuo ša

lies išsivystymo. Kaip ir kiekvienoje rinkoje, darbo rinkoje dar
buotojai konkuruoja tarpusavyje, stengdamiesi gauti darbo
vietą arba geriau apmokamą darbą. Todėl konkurencija šioje
rinkoje siejasi su nedarbu. Vadinasi, rinkos sąlygomis nedar
bas — neišvengiamas reiškinys.

Nedarbą sukelia ekonominių jėgų sąveika, darbo paklausa
neatitinka darbo pasiūlos. Lietuvoje- pastebimos dvi tendenci

jos, kurios didina nedarbą: didėja darbo jėgos pasiūla ir kartu
mažėja absoliutus darbo jėgos poreikis. Tačiau valdžia gali
turėti įtakos ir pasiūlai, ir paklausai.
Nedarbas nenaudingas tiek visuomenei, tiek ir konkrečiam
žmogui. Nedarbas — tai viena iš sunkiausių būsenų, kurioje

gali atsidurti žmogus, ypač jei neturi kitų pajamų šaltinių,
užtikrinančių pragyvenimą. Dažnai bedarbiais laikomi ir tie
asmenys, kurių darbo pajamos neužtikrina minimalaus darbo
užmokesčio lygio.
„Nedarbas, — sako popiežius Jonas Paulius II, — tai viena

iš žmogaus dvasinės mirties formų". Iš tikrųjų, baimė praras
ti darbą — ne tik nehumaniškas veiksnys,

deformuojantis

žmogaus psichinę sveikatą, bet ir priežastis, dėl kurios mažė
ja darbuotojo darbo našumas ir kokybė.
Lietuvoje keičiasi nuosavybės formos, dėl organizacinių
nesklandumų dažnos darbininkų prastovos, nuolat mažėja ga
mybos apimtis. Tas viskas rodo, jog gamyba neracionali ir
neefektyvi. Jos pasekmė — nedarbas. Šiuo metu Lietuvoje

32810 bedarbių. Tai sudaro 1,5% dirbančiųjų. Be to, darbo bir
žos duomenimis, dabar net 30000 darbuotojų dirba ne savo
darbo vietose. Tai paslėptas (latentinis) nedarbas. Bedarbių
skaičius nuolatos auga. Tokia padėtis verčia susimąstyti tuos,

kurie dirba įvairiose liaudies ūkio šakose, — perspektyva ne
tekti darbo yra labai reali, Tačiau apklausa rodo, jog dirban90

">^^

tys žmonės nebijo atsidurti tarp bedarbių. Tik 7% responden
tų atsakė, kad ,,tikimybė labai didelė", jog per artimiausius
12 mėnesių praras darbo vieta, ir 19% — kad „tikimybė pakan

kamai didelė". Net 37% apklaustųjų atsakė, kad ,.tikimybė ma
ža", ir 16% — „visiškai neįtikėtina".

Šiandieninis darbuotojas turi psichologiškai persiorientuoti.
Rinkos sąlygomis kiekvienas privalo rimtai rūpintis pats sa
vimi. Žmonės nepatenkinti turima darbo vieta, darbo užmo
kesčiu, vadovavimu, bet vis dar tikisi paramos iš vyriausybės,

nesiryžta keisti specialybės ar ieškoti geriau apmokamo dar
bo. Tik 4% apklaustųjų atsakė, kad „tikimybė labai didelė",
jog pakeis turimą specialybę, 39% — „visiškai neįtikėtina '.
22% respondentų netrukus užsiims individualia darbine veik
la, 54% — visiškai nepasirengę užsiimti tokia veikla. Pasiro
dė, kad dauguma jaunų darbuotojų yra gana pasyvūs, nors

dalis jų nepatenkinti darbo vieta, ypač darbo apmokėjimu (žr.
1 lentelę).
Sukoreliavę klausimus: „kokia tikimybė, kad per artimiau
sius 12 mėnesių Jūs pakeisite turimą specialybę" ir „įmonė^
tipas", gavome šiuos rezultatus (žr. 2 lentelę): 44% respon-

2 lentelė
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dentų. dirbančių valstybinėje-biudžetinėje ir 38o — valstybinėje-ukiskaitinėje (be L'K), atsakė — „tikimybė labai didelė',
jog pakeis turime specialybę. Ekonomikos tran^formavimo
procese mažėja valstybinio sektoriaus darbuotojų skaičius.

Jų daugėja akcinėse bendrovėse, bendrų su užsienio firmų įmo
nėse, privačiame sektoriuje. Žinoma, pereinant dirbti iš vals
tybinio sektoriaus į privatų, darbuotojui tenka keisti savo kva-

liifikaciją ar specialybę.- Privačiose įmonėse dirbantieji priva
lo būti geri specialistai, nes kitaip juos nukonkuruos kvalifi
kuotesni. Keisti specialybę valstybinių įmonių darbuotojams
tenka ne tik dėl šių priežasčių. Valstybinės-biudžetinės ir valstybinės-ukiskaitinės įmonės turi daugiausia

,,išpustų" etatų.

Sumažinus etatų skaičių, atleisti darbuotojai neretai turi pa
keisti specialybę. Be to, šios įmonės privatizuojamos. Priva

tizavus objektą, iš trijų darbo vietų paliekamos maždaug dvi.
Jeigu privatininkams bus sudaromos palankios ekonominės

sąlygos, bus lanksti mokesčių politika, už naujų darbo vietų
sukūrimą jiems bus suteikiamos subsidijos, tai naujos darbu
vietos bus kuriamos. Vokietijoje būsimasis savininkas pateikia
ne tik tikslinę programą, kurioje nurodo, kuo užsiims, bet ir

3 lentelė
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14
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didelė
tikimybė maža

U K, — užsienio kapitalas

įsiparei^oja išlaikyti esamas darbo vietas bei kurti naujas. O
pas mus vykstančios privatizacijos metu darbo vietos naiki
namos. Didinant atlyginimus, taip pat mažinamas darbuotoju

skaičius. Todėl valstybinio sektoriaus darbuotojai labiausiai
tikisi netektį darbo. 41^ dirbančiųjų valstybinėje-biudžetinėje
ir 46% — valstybinėje-ūkiskaitinėje (be užsienio kapitalo) at
sakė, kad ..tikimybė labai didelė" prarasti darbo vietą (žr. 3

lentelę). Tačiau karjeros galimybę dauguma jaunų darbuoto
jų mato tik valstybinėje-ūkiskaitinėje įmonėje be užsienio kripitalo (29%) arba valslybinėje-biudžetinėje (57) (žr. 4 len
telę). Jaunuolių kvalifikacija ir pasirengimas atitinka valsty
binių įmonių reikalavimus. Privačioje įmonėje reikalingas žy
miai kvalifikuotesnis pasirengimas. Be to, ir išsivysčiusių šalių

patirtis rodo, jog valstybinėse įmonėse kilti karjeros laiptais
yra didesnės galimybės nei privačiose.
Labiausiai bijo prarasti darbo vietą ir papildyti bedarbių
gretas tie respondentai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos

1992 m. rugsėjo mėnesį sudarė 3000-4000 bendrųjų talonų. Ti
kimybė prarasti darbo vietą lygi nuliui, jei respondentas gau-

4 lentelė
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na 6000 ir daugiau bendrųjų talonų (ir. 5 lentelę). Dideles
pajamas gauna įmonių, firmų, įstaigų vadovai, specialistai,
užimantys aukštas pareigas, verslininkai ir panašiai. Supran
tama, kad tikimybė šiems respondentams prarasti darbo vie
tą yra nedidelė.

Dauguma bedarbių turi aukštąjį (29%) ir specialų vidurini
išsilavinimą (žr. 6 lentelę). Tai priekaištas mūsų atsilikusiai
švietimo sistemai, kuri rengė, o dar ir šiandien teberengia že
mos kvalifikacijos specialistus. Pasikeitus ekonominėms saly
goms, daugelis specialybių tapo iš viso nereikalingos. Kiių

paklausa labai nedidelė Kita vertus, kvalifikuoti specialistai,
turintys aukštąjį ar specialų vidurinį išsilavinimą, ieško dar
bo svetur, nes Lietuvoje mažas darbo užmokestis, 'blogos dar
bo sąlygos ir t. t.

5 lentelė
Darbo vietų praradimo tikimybė pagal pajamų dydį (paja
mos gautos talonais 1992 m. rugsėjo mėn.)
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Vyriausybė imasi priemonių nedarbui sušvelninti: teikia
pagalbą netekusiems darbo piliečiams; organizuoja perkvali
fikavimo kursus, organizuoja viešuosius (laikinuosius) darbus,

skatina individuali;; veiklą ir verslininkystę, rengia jaunimą
profesijai. Visais visuomenės gyvavimo laikais buvo teikiama
pagalba bedarbiams. Tačiau organizuotos pagalbos formos su
sikūrė tik atsiradus niasiniam nedarbui.

Ypatingą dėmesį vyriausybės visame pasaulyje skiria jau
nų žmonių užimtumui. EB šalyse šiuo metu tarp jaunimo iki
25 metų amžiaus nedarbas siekia 16^. Tai dvigubai daugiau
už vidurkį. Vyriausybė mato tik vieną būdą, kaip sušvelninti
šią padėtį — kelti jaunimo kvalifikaciją. Skiriamos milžiniš
kos investicijos jaunimui permokyti, jgyti naują kvalifikaciją ir
t. t. Daugumoje šalių rengiamos viešųjų darbų programos

jaunimui įdarbinti. Vidutiniškai per mėnesį šiose programose
dalyvauja per 20000 jaunuolių, arba 10% šio amžiaus darbo
jėgos.' Lietuvoje viešieji darbai kol kas kelia daug problemų.
Bedarbiai nelabai nori eiti jų dirbti. Apskritai, žmonės nelabai
pasitiki darbo biržų veikla ir linkę patys spręsti savo darbo
problemas. Apklausos duomenimis, 77 respondentai iš 1235 ap

klaustųjų yra bedarbiai. Iš jų tik 31% gauna bedarbio pašal
pą, 69% — negauna. Vadinasi, dauguma nedirbančių respon
dentu nemato prasmės registruotis darbo biržoje, patys ieško

darbo. 82% apklaustųjų bedarbių, gaunančių pašalpą, ir patys
aktyviai ieškojo darbo.
Lietuvoje apstu problemų, susijusių su darbu, darbo santy
kių ir darbo organizavimo pokyčiais. Mes nagrinėjome tik vie
ną iš opiausiųjų -- nedarbą. Nedarbas neišnyks, jei stengsi
mės jį įveikti, vien teikdami paramą bedarbiams, juos permo

kydami ir perkvalifikuodami, organizuodami viešuosius (laiki
nuosius) darbus, skatindami individualią veiklą ir verslinin
kyste. Bedarbių sumažės, kai pašalinsime priežastis, kurios

didina nedarbą. Taigi valstybinė užimtumo politika turėtų bū
ti derinama su struktūriniais ekonomikos pertvarkymais.
'• Užimtumas Europos Bendruomenėje. Santrauka prof. L. Adamso iš Lcnveno universiteto (Belgija) paskaitos, girdėtos per „Socialinės apsaugos ir •
Ižimtumo politikos" seminar^ Vilniuje 1992 m. rugpjūčio 25 d. // Gyveni
niu šaltiniai.— V., 1992.— Nr. 3.
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A. CESNAVICIUS

1AUNIM0 POŽIŪRIS Į SAVIŽUDYBES
ĮVADAS
Savižudybė klesėjo gilioje senovėje, dažniausiai ji būdavo
siejama su religijos kultu. Tik viduramžiais, įsigalėjus krikš
čionybei, savižudybę imta smerkti (šv. Augustinas). Savižu
dybę smerkia žydų, musulmonų religijos. Su panieka apie ją
kalbėjo tokie žmonijos korifėjai, kaip Platonas, Aristotelis, Ci
ceronas, šv. Augustinas, šv. Tomas, R. Descartes, J. Diderot,
1. Kantas, J. J. Roseau ir daugybė kitų. Tik XIX šimtmetyje
prasideda savižudybių mokslinis tyrimas.

Įžymaus prancūzų sociologo Emilio Durkheimo veikalas
„Savižudybė", Prancūzijoje išleistas 1897 m. (Rusijoje —
1919 m., Anglijoje — 1951 m.) [4], ir šiandien laikomas pa
vyzdžiu, kaip, remiantis statistika, derinti logiką su intuicija,
tai, kas bendra, su tuo, kas individualu.

E. Durkheimas įtikinamai atskleidė, kad savižudybė —
sprendimas, kurį priima ne vien konkretus žmogus. Jj veikia
ir aplinka, gamta, kurioje žmogus gyvena. Mokslininkas, ana-

Hizuodamas savižudybių Austrijoje, Danijoje, Prūsijoje, Ita
lijoje, Saksonijoje, Prancūzijoje statistiką 1831-1877 m., api
būdindamas savižudybių priežastis, tvirtino, jog tai, kas atro
do tik individualu, asmeniška, yra subtiliai susiję su socialine
gyvenimo sankloda, su geografinės padėties, klimato ypatu
mais, net su meti} laikų kaita. Nuo jo darbo savižudybė pra
dėta traktuoti kaip socialinė problema. Kiekvienoje visuome
nėje egzistuoja tam tikras savižudybių saikas, ir tai esą visai
normalu. Jis nustatė savižudybių skaičiaus dėsnį ir nemažai

dėsningumų, pasireiškiančių iki šiol.
E. Durkheimo studija remiasi socialinės integracijos hipo
teze, o daugelis jo tvirtinimų — socialinės dezorganizacijos

modeliu. Sis modelis linkęs socialinį pokytį prilyginti sociali
nės kontrolės sulaužymui, tad ir daugelis E. Durkheimo išva

dų apie anomiją kyla iš šio požiūrio į industrinę visuomenę.
Kitas profesorius, M. Halb\vachsas, pasiūlė savižudybės
socialinės psichologijos teoriją 1930 m., išleidęs veikalą „Sa
vižudybės priežastys". Jo modelis, kai kurių šiuolaikinių au
torių nuomone [9], geriau apibrėžia sąlygas, kuriomis nevy

kusi socialinė integracija gali sukelti savižudybę. Psicologiniai
tyrimai patvirtina M. Halbvachso sampratą.

Net šių laikų autoriai tebeieško patvirtinimo E. Durkheimo
savižudžių modelio hipotezei: didesnė socialinė deorganizacija — daugiau savižudybių, arba M. Ilalbvachso modeliu:

didesnė socialinė izoliacija — daugiau savižudybių.
R. Travis (9), Slanfordo universiteto sociologas, primena

žymaus šiuolaikinio sociologo A. Giddenso atliktą E. Durk
heimo egoistinės saviždybės teorijos sintezę su M. Halbvvach-

so socialinės izoliacijos aiškinimu [5], Sie tyrinėjimai atgai
vina socialinės izoliacijos teorij^, ilgą laika vengtą ir atve

ria naujas aukšto savižudybės lygio supratimo galimybes.
Buvusioje Tarybų Sąjungoje iki 1971 m. savižudybė?
centralizuotai nebuvo tyrinėjamos. Šios sąvokos nėra nei Di

džiojoje tarybinėje enciklopedijoje, nei 1983 m. Maskvoje iš
leistame enciklopediniame filosofijos žodyne. Lietuviška tary
binė enciklopedija apibudina savižudybės sąvoką keliais sa
kiniais pagal marksistine-lenininę filosofiją. Didelė dalis savi
žudybių įvykstančios vaikystėje arba senatvėje. J. Pavlovas
tai aiškinęs tikslo reflekso slopinimu. Komunistinė moralė sa
vižudybę smerkianti, bet jos nelaikanti nusikaltimu, ir t. t.

Vėliau susikūrė šias aktualias problemas tyrinėjantis specialus
mokslinis centras. Tačiau jo tyrimų rezultatai buvo įslaptinti
ir visuomenei neskelbiami. 1980 m. buvo išleista šio centro
darbuotojų A. Ambrazovos, S. Borodino, A. Michlino mono

grafija, skirta tik tarnybiniam naudojimui [10].
Suicidologija Lietuvoje turėtų rutuliotis jau vien mūsų sa
vižudybių statistikos skatinama. Ką žinome apie ankstesnes

savižudybės studijas Lietuvoje?
1936 m. dr. V. Vaičiūnas „Medicinos" žurnalo 5 Nr. [2]

savižudybių priežastis suskirstė į 3 grupes: 1) neigiamos so
cialinės aplinkybės, 2) antropologinės priežastys, kai žmogus
žudosi dėl įvairių organizmo anomalijų, 3) psichikos ligos ar
ba įvairus psichikos nukrypimai nuo normos. Socialiniu po
žiūriu, pagal jį, savižudybė yra liga, bet ne individo, o so

cialinio organinio. Tačiau jis pabrėžia, kad iškilus kokiai
nors didelei katastrofai, kaip anlai karui arba badui, žmonijo

je savižudybių skaičius kad ir didėja, bet neproporcingai per
gyvenamai nelaimei.

Pastaruoju metu ir Lietuvoje atsiranda sociologų, psicho
logų, nagrinėjančių suicidų problemas. Susikūrė įvairios psi
chologų organizacijos, anonimiškai padedančios prislėgtam
žmogui. Pirmiausia reikia paminėti ,,Paguodos telefoną" ir
,,Jaunimo liniją". Šios įstaigos padėjo ir padeda ne yjenąm

gyvenimo prasmę praradusiam žmogui. Vilniaus universitete

didelį darbą atlieka psichologės A. Gailienės grupė. Paauglių
problemomis žadėjo domėtis kuriamas mokyklų psichologinės
tarnybos centras (vadovaujamas docento Antano Valantino).
Centras ruošia programas, kaip įveikti įvairias stresines si

tuacijas mokyklose, nustato paauglių supažindinimo, kaip elg
tis ekstremaliais atvejais, programą, galbūt netrukus mokyk
lose patekusiam į bėdą vaikui j pagalbą atskubės greito rea
gavimo komandos.

STATISTIKA
Pagal savižudybių skaičių Lietuva, Latvija ir Estija užima
2-4 vietas pasaulyje. Kol kas pirmauja Vengrija (1992 m. 47
savižudžiai 100 tūkst. gyventojų). Vilniaus psichiatrijos klini
kos generalinis direktorius, Lietuvos vyriausiasis psichiatras,
medicinos daktaras Valentinas Mačiulis' sakė: „Užsienio psi

chiatrai pastebėjo, kad daugiausia žudosi žmonės tų tauty
bių, kurios didžiojo tautų kraustymosi metu labiau nutolo nuo
ankstesnių gyvenimo teritorijų. Buvo stebėtos dvi indėnų gen
tys: viena — nuo senų laikų gyvenanti vienoje teritorijoje,

antra — perkelta į kitą. Paaiškėjo, kad perkeltoje gentyje sa
vižudybės buvo dažnesnės 16 kartų nei kitoje. Taigi galima
suprasti, kodėl daugiausia savižudybių įvykdo ugrofinai: veng
rai, estai, švedai. Bet tai tik prielaida..."".

Pateikiame savižudybių skaičiaus kitimus Lietuvoje per
pastaruosius (1983-1993) dešimt metų:
1 lentelė
S^vižudybių skaičius

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1181
1274
1210
911
1051
972
1000
969
1142
1294

1500

Savižudybių skaičius
100 iukšt. gyventojų

33,5
35,8
33,7
25,1

28,7
26,5
27,0

25,9
30,4
34,4

Prieškario laikais..per metus šj pasaulį savo noru p^likdavo

200 žmonių, 1930-1940 m., n^sižudė apie 8 žmones 100 tūkst.
gyventojų, sovietmečiu savižudybių' skaičius išaugo 5-7 kar
tus. Jau 1936 m. dr. V. Vaičiūnas rašė (2), kad savižudybių
skaičius turi tendencija didėti. Prieškario metais dau^iau sa
vižudybių buvo mieste. 1930-1940 m. daugiau žudėsi miestie

čiai — apie 25/100 tūkst. (kaime — tik apie 5/100 tūkst.). Da
bar dažnai žudomasi kaime .— apie 40/100 tuksi, (mieste —

apie 25/100 tūkst). Didesnį kaimo gyventojų savižudybių skai
čių, anot Vilniaus universiteto psichiatrinės klinikos vadovo
profesoriaus A. Dembinsko, galima paaiškinti išardytomis tra
dicijomis, migracija, tėvų autoriteto žlugimu. Vyrai -tapo so
cialiai silpnesni dėl nestabilios ekonominės padėties.. Nesuge

bėję materialiai aprūpinti šeimos, jie mato vienintele išeitį —
virvę. 80-84% savižudžių Lietuvoje pasikaria. Antroje vietoje
— nusinuodijimai (5%), trečioje — nusižudymai nušokant iš
aukštumos (4%). Kai kurie savižudybės būdai daugiau papli
tę viename ar kitame krašte, pavyzdžiui, Didžiojoje Britani
joje nuodijamasi, Pietų Azijoje susideginama, Japonijoje —
ritualinė savižudybė — charakiris.
Dar E. Durkheimas rašė, kad savižudybės vyrams labiau
būdingos nei moterims [4]. A. Davydovas mėgino nuodugniau

patyrinėti vyrų ir moterų savižudybių kiekybinį santykį (.11).
Lietuvoje neretai šis santykis toks: penkiems vyrams tenka
šešios savižuudybės. Per pastaruosius trejus metus vyrų sa
vižudybių pagausėjo maždaug 6, moterų — 2 kartus.
Vienais atvejais alkoholis yra mirties sąvadautojas, kitais
•— tiesioginis mirties vykdytojas. Pasikorusių savižudžių gir
tum^ ar negirtuma nusižudymo momentu medicinos teismo
ekspertai nustato neklysdami. Tačiau įvairiuose spausdintuo

se šaltiniuose šie skaičiai skiriasi. Viena pagrindinių išėjimo
į nebūtį priežasčių, pasak profesoriaus A. Dembinsko. girtavi
mas .1985-aisiais, kai alkoholio prekyba buvo apribota, savi
žudybių buvo mažiau. Dabar 80% vyrų nusižudo pasigėrę. Ki

tais atvejais teigiama, kad neblaivūs iš gyveninio išėjo 45%
visų savižudžių (ši daiis sumažėja moterų sąskaita, kurios,
matyt, dažniausiai nusižudo blaivios). Lietuvoje 1987 m. pasi

korė 853 žmonės, iš jų 410 (48%) buvo neblaivūs; 1988 m. iš
818 pasikorusių neblaivūs buvo 401 (49%), 1991 m. — 529
(54%) iš 972.
Teigiama, kad visuomet, o ypač pastaraisiais permainų
laikais, rizikingiausias amžius — 30-40 metų. 2 lentelėje pa

rašyta, kiek ir kokio amžiaus žmonių nusižudė .Lietuvoje per

šį dešimtį metų. Savižudybių iki 40 metų amžiaus daugėja.
Tačiau kiekvienais metais gausiausią savižudžių grupę sudaro
40-49 metų amžiaus žmonės, kiek mažesnės grupės — 50-59
metų ar 60 ir vyresnių.

2 lentelė
Lietuvos gyventojų savižudžių amžius

15-19 20-24 25-29

1980
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1208
1181
1274
1210
911
1051
972
1000
969

46
29
54
39
23
35
31
35
26

87
85
75
56
62
53
51
48
36

30-34

128
104
103
128
66
78
84
70
83

108
132
121
133
79
93
90
113
88

:!5-39 40 49 50 59 60 ir v.

149
120
123
114
100
110
96
109
97

265
277
307
300
202
223
232
232
213

220
207
250
216
185
225
177
193
196

195
218
233
219
187
225
205
192
224

3 lentelė
Jaunų savižudžių skaič us 100 tūkst • gyventojų
Amžius
M et ji i

IŠ viso
15-19

20-24

25-29

1980
1983

35,1

16,0

30,4

50,9

33,5

10,0

27,9

39,0

1984

35,8

19,5

25,1

36,8

1985
1986
1987
1988
1989
1990

33,7

14,7

20,0

42,2

25,1

8,7

22,9

21,4

28,7

13,0

20,4

25,1

26,5

11,4

20,1

27,5

27,0

12,6

17,2

22,4

25,9

9,5

13,0

26,9

Tačiau, remiantis D. Lesterio darbu [6], jaunimo savižu
dybių koeficientas didėja 10% daugiau, negu visų gyventojų
savižudybių koeficientas. Jo duomenimis, nuo 1960 iki 1980 m.

paauglių savižudybių Jungtinėse Amerikos Valstijose koefi
cientas padidėjo 287%.
Bandymų nusižudyti būna 10 kartų daugiau nei savižu
dybių: mėginusių nusižudyti buvo apie 15 tūkstančių. Sis san
tykis Lietuvoje yra tpks pat, kaip, pavyzdžiui, ir tarp Amerikos
jaunimo (7). „Bandymų amžius" — 18-30 metų. Tarp jaunų
žmonių iš 100 mėginančių nusižudo 1, brandaus — vienas iš
dešimties. Senyvo amžiaus žmonių vienas bandymas atitinka
vien^ savižudybę. Savižudybė suprantama kaip savavališkas

savosios gyvybės sunaikinimas [10|. Pati sąvoka tyrinėtojų
įvairiai apibrėžiama. Įprasta savižudybę skirti nuo laisvai da
romos gyvybės aukos. Šiandien jau sutinkamas ir „parasuicido" terminas, žymintis veiksmą be fatalinės baigties, kuomet

pats individas be kitų įsikišimo neįprastu elgesiu žaloja save,
nuodija ir pan. [1]. Švedų tyrinėtojai [1] 24 mėnesius 19891990 m. fiksavo pacientų bandymus nusižudyti klinikose (475
individai, 541 atvejis — 1989 m., 382 individai, 426 atvejai —
1990 m.). Daugiausia bando nusižudyti 25-39 metų moterys ir
30-38 metų vyrai. Tarp vienišų vyrų ir moterų išsituoku
sieji, ypač 15-34 metų amžiaus, bandė nusižudyti dažniausiai.

TYRIMAS
Savižudybių ir jų veiksnių statistinę analizę, be abejo, pa
pildo jaunimo nuostatų į savižudybes ir savižudžius tyrimai.
Nemažai tokių nuostatų tyrimų atliko Arizonos universiteto
psichologas George Domino |3|, sukūręs Požiūrio į savižudy

bes klausimyną (SOQ—The Suicide Opiniou Questionaire). Jį
sudaro 100 teiginių ir atsakymai pagal 5 balų skalę (visiškai su
tinku, sutinku, nežinau, nesutinku, visiškai nesutinku). Pagal

šį klausimyną jis tyrė pačias įvairiausias žmonių grupes, pra
dedant vaikais, baigiant psichiniais ligoniais. Mus domino

jo atliktas aukštųjų mokyklų studentų tyrimas. Autorius pri
pažįsta faktorinės ar klastermės analizės tikslingumą, siekiant
sugrupuoti pradinius teiginius, tačiau jis pasirinko tirti kiek
vieno teiginio atsak^mų pasiskirstymus pagal jų vieningumą

(pritarimą ar neigimą). į pirmąją grupę pateko teiginiai, ku
riems pritarė 75% respondentų. Šie teiginiai atspindėjo tą fak
tą, kad jaunimo sąmonėje su savižudybėmis labiausiai susie
jami vienišumo, depresijos ar nelaimės išgyvenimai, ir nėra

moralinės teisės smerkti savižudybių aukas. Nuostatos į savi101

žiidybes yra gana įvairios Jos susijusios su jaunimo požiūriu
į religiją, psichines ligas,, impulsyvumu, morale, žmogaus

teise pasirinkti mirtį ir daugeliu kitų kintamųjų. Tačiau didelė
atsakymų grupė išreiškė jaunimo nuostai;, kad žmogaus sa-

savižudybė — tai jo pagalbos šauksmas, siekimas atkreipti kitų
žmonių dėmesį, nevilties šauksmas ir kad neretai savižudybės

kaip tik todėl ir nesibaigia mirtimi. Didesnė pusė (65%) jau
nimo buvo linkusi manyti, kad dauguma savižudžių iš tikrųjų
nenorėjo mirti. Tik sausa statistika primena, kad dažnai šis
žmogaus dvasios šauksmas lieka laiku neišgirstas ir artimiau
sių žmonių nesuprastas.

Mes pabandėme adaptuoti šį Požiūrio į savižudybes klausimyną ir 1993 metų gegužės mėnesį apklausėme po 100 Vil
niaus miesto vidurinių mokyklų abiturientų, besimokančių lie
tuvių (125 respondentai), rusų (118 respondentų) bei lenkų
(112 respondentų) kalbomis (iš viso 355 abiturientus). Tai
kvotinė atranka. Kartu buvo naudojama sociologinė anketa

apie jų darbo ir šeimos planus bei Kalifornijos universiteto
Los-Andžele mokslininkų (Russell, Peplan, Cutrona, Fergu-

son) sukurtos UCLA vienišumo matavimo skalės modifikacija
[12]. 4 lentelėje pateikiami gauti duomenys.
Keletą dešimtmečių tyrėme gyvenimo orientacijas, patrauk
liausias veiklos sritis tiek jaunimui, tiek įvairių sričių dirban
tiesiems. Bendravimui su draugais, bendravimui darbe papras
tai būdavo teikiama didžiausia reikšmė. Vienišumo skalės tei
giniai, žymintys bendravimo galimybe („Yra žmonių, su
kuriais galiu pasikalbėti", ,,į kuriuos galiu kreiptis", „kurie
iš tikrųjų mane supranta" ir pan.), pasirenkami dažniausiai
(vidurkio reikšmė, neapvertus skalės, daugiau kaip 3 balai).

Visiško vienišumo pojūtį žymintys teiginiai („Jaučiuosi vieni
šas", „Niekas iš tikrųjų manęs nepažįsta" ir pan.) nurodomi
kaip retsykiais arba kartais užplūstančios būsenos.

(vairūs autoriai mini stiprų ryšį tarp vienišumo balų ir
nerimo bei savigarbos matavimų. Sis ryšys kelia vienišumo
matavimo skalės validumo problemą: ar vienišumo matavimo
skalė iš tiesų fiksuoja vienišumą, ar ji taip pat sėkmingai .
matuoja lokius glaudžiai susijusius reiškinius, kaip depresija

bei žemas savigarbos lygis? Galbūt kaip tik pastaruosius ji
matuoja? Tik pritaikius regresinę analizę, kurios metu vieni
šumo balų matavimas buvo derinamas su asmenybės bei nuo

taikų kriterijais, vienišumo matavimo pokyčius geriausiai nu
sakė asmenyDės pasiruošimas socialinei rizikai, negatyvūs aiek-

tai, socialiniai troškimai bei socialinių ryšių sukūrimo moty102

vacija {12, p. 215). Vieniši žmonės neturi stiprins motyvaci
jos sukurti ryšius, nepripažįsta socialinės rizikos. Statistinis
patikrinimas parodė žymų atitikimą tarp žmogaus vienišumo
balų ir laiko, kurj jis kasdien praleidžia vienas; kaip dažnai
jis vienas pietauja ir vienas praleidžia savaitgalius; kiek jis
turi artimų draugų; vedybinių santykių bei meilės pasimaty
mu.

Kaip dažnai Jus patiriate šias būsenas?

1.Manau, kad sutariu su aplinkiniais žmonėmis(3,5)

4 lentelr

1,5.65

2.Man trūksta draugiško bendravimo2,5.89
3.Nėra nė vieno žmogaus. į kurj galėčiau kreipis2,01.0
4.Nesijaučiu vienišas (-a)(2,5) 2,51.20
5.*Manau, kad esu tam tikros draugų grupės narys(3,2)

1,8.97

G. *Turiu daug bendro su aplinkiniais(3,2)

2,2.84

7.Aš stengiuosi neužsisklęsti savyje2,8.99
8.Nei vienas iš aplinkinių žmonių nesupranta mano
interesų ir minčių2,3.93
9.*Ksu žmogus, lengvai nusišalinantis nuo žmonių(2,2)

2,81.01

10.*Yra žmonių, kuriems jaučiu labai gilius jausmus(3,4)

1,6.82

11.Jaučiuosi vienišu(-a)2,0.92
12.Mano socialiniai ryšiai su kitais žmonėmis yra silpni2,3.88
13.Niekas iš tikrųjų manės nepažjsta2,61.06
14.Jaučiuosi izoliuotu (a) nuo žmonių1,7.88
15."Aš galiu susirasti draugų vos panorėjęs(-usi)(3,0)

2.0.95

16.*Y'ra žmonių, kurie iš tikrųjų mane supranta(3,3)

!,6.80

17.Esu nelaimingas (-a), kad taip nutolęs (-usi) nuo
kilų žmonių1,8.92
18.Daug žmonių apie mane, bet ne su manimi2,3.98
19.*Yra žmonių, su kuriais galiu pasikalbėti(3,6)

1,3.69

:)0. *Yra žmonių, į kuriuos galiu kreiptis(3,5)

1.5.!'•',

* Bendras skalės balas yra lygus visų 20 punktų sumai, Punktų.
mėtų žvaigždute, balai prieš skaičiuojant yra apverčiami (t y. 1^4,
•i ^2, 4^-"l). Skliausteliuose yra pateikiamos tiesioginė^, ^ik^i
2—..Retsykiais", 3—„Kartais", 4—„Dažnai".
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Ką žmonės dažniau^iai veikia, ieškodami išeilies, kad ne
būtų vieniši? Jaunimui pateikėme 22 įvairių teiginių sąrašą —
įvairius galimus reagavimo į vienišumą būdus. 5 lentelėje
pateikiamas jų pasirinkimo dažnumas. Dažniausiai klausoma
si muzikos, užsiimama mėgstama veikla (hobiu), žiūrimas te
levizorius ar skambinama draugui, draugei. Cheminių prepa
ratų griebiamasi rečiausiai.

5 lentelė
Ką paprastai darote, kai jaučiatės visai vienišas (-a)?
Ret:sykiais,

Niekada,
1. Klausausi muzikos

%

2. Užsiimu savo hobiu

%

3. Žiūriu televizorių

%

2
11
10
10
10
14
16

4. Paskambinu draugui (-ei) %
5. Sėdžiu ir mąstau

%

6. Einu pasivaikščioti

%

7. Einu į svečius

%

.

8. Skaitau
9. Dirbu fizinį darbą

16

%
%

10. Mokausi

%

11. Sportuoju

%

12. Einu miegoti

%

13. Nieko neveikiu

%

14. Einu valgyti

%

15. Rašau

%

16. Einu apsipirkti

%

17. Skubu išleisti pinigus

%

18. Nueinu į kiną

%

19. Verkiu

%

20. Skambinu pianinu,
groju ir pan.

%

21. Išgeriu ir „atsijungiu"

%

22. Geriu raminančiuosius

%
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8
17
20
21
29
23
30

Kartais,

18
34
41
34
32
34
32
28

36

28
34
36
38
39
39
40
36
53
42
50

31
33
33
31
33
36
26
41
28

68
76
85

16
16
8

34

Dažna i X

72
37
30
35
29
29
22
33

3,0
2,9
2,9
2,8
2,8
2,6

22

27
23
20
18
18
19
19
20

9
9
13
11
10
12
9
8
9
5
6

12

12
15
11
5
5

3,6

•

5
3
2

2,6
2,2
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
1.8
1,8'

1,5
1,4
1,2

atsisky

mo
presiš
atsiskyri
4 fakto
(de

S^visau
5 fakto

7J
fakto

Faktorinės analizės būdu šie teiginiai sudarė 7 grupes ^
faktorius (6 lentelė). „Fizinės iškrovos faktorius" — griebia
masi fizinino darbo arba sportuojama — ryškiausias. Ki;a
vertus, tokia veikla būdinga sveikai, stipriai asmenybei. Gana
platus „Socialinio kontakto" paieškos faktoriaus turinys, la
biausiai atspindintis bendravimo poreikį. Aktyvaus, galėtume
pavadinti — „kūrybinio", atsiskyrimo faklorius taip pat dar

išreiškia stimuliuojanti vienišumo pergyvenimo poveikį, ska
tinantį skaityti, mokytis ar rašyti. Likę keturi faktoriai—prie
šingai,daugiau ar mažiau išreiškia pasyvumo būsenas: depre
siškas nuotaikas (4 faktorius), savisaugos (ar biologinės reak
cijos) (5 faktorius), visiško pasyvumo, nieko neveikimo reak

cija drauge su televizoriaus žiūrėjimu patenka į tą patį fak
torių (6-asis). Dažniausiai (72%) jaunimas klausosi muzikos.
Tačiau tokia reakcija į vienišumą pateko į tą patį faktorių su
„atsijungimo" reakcija (7-asis).

6 lentelė
Reakcijos į vienišu mą faktonnė analize
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Pirmieji trys faktoriai — tai skirtingi vienišumo problenos sprendimo būdai žmonėms, kurie kariais jaučiasi vienii „Aktyvus atsiskyrimas" — vaisingas ir kūrybingas laiko
praleidimas, kai, žmogus yra vienas, gali būti traktuojamas
r kaip savotiška vienišumo alternatyva. „Socialinio kontakto"
aktorius taip pat nesunkiai išsprendžia vienišuumo problemą:
paskambinama draugui ar einant per parduotuves ir leidžiami
pinigai. Beje, pastebėta, kad tarp žmogaus vienišumo ir jo so-
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cialinio-ekonominio statuso yra ryšys: jaunuoliai, turintys
aukštesnį išsimokslinimą ir daugiau pinigų, yra mažiau vie
niši. Tokiems žmonėms vienišumas yra praeinanti būsena.

„Lūdinčio atsiskyrimo" faktorius (4-asis) dažniausiai yra
būdingas tiems, kas būna labai arba beveik nuolatos vieni
šas. Si žmogaus būsena retai kada patraukia kitus žmones.
Pasyvios reakcijos į pergyvenamą vienišumą nepalengvina
šios būsenos, o tik labiau ją užtęsia. C. Rubenstein ir P Sha-

ver tyrime (12, p. 336-337) trankvilizatorių vartojimas pateko
į vieną, faktorių ne tik su verksmu ir apmąstymais, bet ir su
televizoriaus žiūrėjimu, o mūsų tyrime — televizoriaus žiū

rėjimas, — kaip ir nieko neveikimas, sukuria atskirą fakto
rių (6-ąjį).
Vienišumas — sudėtingas reiškinys, kurį kiekvienas žmo
gus pergyvena ir ieško išeičių savaip. Kaip ir daugelį sudė
tingų reiškinių, jį sąlygoja tiek asmenybės nusiteikimas, tiek
situaciniai veiksniai. Vieniši žmonės labiau linkę nemėgti kitų
žmonių. Tai — jų apsauginė reakcija, kuri savo ruožtu užker

ta keli^ naujiems socialiniams ryšiams. Neretai šie žmonės
nemyli ir patys savęs. Jeigu vienišumas tęsiasi labai ilgai —
tokiam žmogui vis sunkiau apkaltinti kitus žmones ar savo

paties nepasitenkinimą kokiomis nors aplinkybėmis. Apkalti
nus pačiam save, kaip pasekmės iškyla apatija, depresija, li

ga ar net priešlaikinė mirtis, [vairiuose požiūrio į savižudybę
tyrimuose, kaip ir mūsų tyrime, gana dažnai manoma, kad
„Nusižudyti .dažniausiai mėginama tada, kai nebėra prasmės
gyventi", kad žmogus, pergyvenantis depresiją, labiau linkęs

nusižudyti". 7 lentelėje pateikiame tuos požiūrio į savižudybę
teiginius, kuriems pritarė per 70% respondentų. Jie pirmiausia

išreiškia humanistines jaunimo pozicijas, savižudybės, kaip
nusižengimo, Dievo ir (arba) Gamtos įstatymams, supratimą.

Tik septyni iš šių teiginių yra to paties stereotipiškumo laips
nio, kaip ir G. Domino tyrime. Tai depresijos, vienišumo įta
kos pripažinimas, nesutikimas, kad savižudybė yra normalus
poelgis, tai — pagalbos šauksmas, gerai, kai kiti spėja pagel
bėti. Mūsų jaunimas neturėjo tvirtos nuomonės apie tai, ar
savižudybė yra bausmė sau, ar būna perspėjama apie norą

nusižudyti ar tiems, kas bandė kartą nusižudyti, nuolat išlie
ka ši mintis. Mūsų jaunuoliai skiriasi nuo G. Domino tirtųjų
studentų — jie nemano, kad kiekvienas žmogus nors kartą yra
pagalvojęs apie savižudybę. Tad Arizonos universiteto studentai

turėjo daugiau įgytų stereotipinių savižudybės vertinimu nei
Vilniaus miesto abiturientai.

7 lentelė
leig iuial, išreiškiantys

/U7o

ar

didesnę nuomonių vienov^

Turiin s

%

Atsakymo
Modalumas

1.Gerai, kai žmogus galvojantis apie

savižudybę, sutinka kitę jautrų žmogų,
sugebantį ji atkalbėti92

Pritaria

2.Nusižudyti dažniausiai mėginama tada,
kai nebėra prasmės gyventi85

Pritaria

3.Žmonėms, kurie mėgino nusižudyti, bet

išliko gyvi, reikėtų padėti suprasti
savižudybės motyvus82

Pritaria

4.Savižudybė yra normalus poelgis79

Pritaria

5.Žmones reikėtų apsaugoti nuo savi

žudybių, nors dauguma tai atlieka
neapgalvoję77

Pritaria

6.Man gaila žmonių, kurie nusižudė77

Pritaria

7.Žmogus, pergyvenantis depresiją, labiau

linkęs nusižudyti74

Pritaria

8.Mėginimas nusižudyti iš tiesų yra
„pagalbos šauksmas"73

9.Savižudybė yra priimtina seniems ir
paliegusiems žmonėms72

Pritaria

Nepritaria

10.Savižudžiai neturėtų būti laidojami tose
pačiose kapinėse su žmonėmis, mirusiais

70

Nepritaria

natūralia mirtimi
11.Savižudybė nusižengiama Dievo ir (arba)
Gamtos įstatymams70

Pritaria

12.Dauguma žmonių, kurie mėgina nusižu

dyti, yra vieniši ir prislėgti70

Nepritaria

G. Domino tyrime studentai pažymėjo tik 10 teiginių, į
kuriuos atsakė „Nežinau" mažiau nei 9% respondentų, o mūsų
tyrime toks buvo tik vienas teiginys — ,,Gerai, kai žmogus,

galvojantis apie savižudybę, sutinka kitą jautrų žmogų, suge
bantį jį atkalbėti". Teiginių, į kuriuos neapibrėžtai atsakė
daugiau nei 40% respondentų, mūsų tyrime buvo du kartus

daugiau (tik 10 teiginių G. Domino tyrime, 25 teiginiai —

mūsų). Sie duomenys pateikiami 8 lentelėje. Abiejuose tyri
muose dauguma šių teiginių siejasi su demografiniais duome
nimis: kas žino, vyrų ar moterų daugiau nusižudė? Gydytojų

ar kitų profesijų žmonių? Kaip savižudybės siejasi su tikėji
mu, tautybe, situacija šeimose, tėvais ir pan.? Nepaisant pa

stovių ir gana stiprių Lietuvos savižudybės statistikos tenden
cijų, jos nėra plačiau žinomos, tad ir viešosios nuomonės ver
tinimai dažnai nesusiformavę.

8 lentelė
Tei^iniai, j kuriuos daugiau nei 40% atsakymų buvo
„Nežinau" (%)
1.Vyrai žudosi dažniau negu moterys67

2.Tarp Lietuvos gyventojų mažumų savižudybių pro
centas didesnis negu tarp lietuvių65
3.Dauguma savižudžių netiki pomirtiniu gyvenimu62
4.Žmonės, kuriems nepavyko nusižudyti, tą pirmą kartą

iš tikrųjų nenorėjo mirti60
5.Gydytojai nusižudo dažniau negu kitų profesijų
žmonės56
6.Daugeliui žmonių mėginimas nusižudyti nepavyksta

56

7.Gausių šeimų vaikai suaugę yra mažiau linkę nusi

žudyti negu vienturčiai55
8.Šiandieniniame pasaulyje savižudybės yra kur kas
dažnesnis reiškinys, negu buvo tokiose senose kultū

rose, kaip Egipte, Graikijoje ar Romos imperijoje53
9.Dauguma savižudžių netiki Dievu53
10.Žmonės ,,be šaknų" ar neturintys šeimyninių ryšių

yra labiau linkę nusižudyti52
11.Žmonės, mėginę nusižudyti, yra labiau rigidiškos asme
nybės ir sunkiau prisitaikantys gyvenime, negu kiti

52

12.Savižudžiai neturi stiprių religinių įsitikinimų51
13.Savižudžiai labai pergyveno dėl blogų santykių
šeimoje50
14.Bandantys nusižudyti bando suvesti kokias nors

sąskaitasS0

15.2.nonės, mėginę nusižudyti, yra mažiau tikintys48

16.Savižudybė yra akivaizdus agresyvios ir destruktyvios
žmogaus prigimties jrodymas45
17.Neviltis, slypinti savižudybėje, prieštarauja daugelio
svarbiausių religijų mokymui44
18.Žmonės, kurių tėvai baigė gyvenimą savižudybe, taip
pat labiau linkę žudytis44
19.Savižudybių skaičius yra tautos stabilumo rodiklis

43

20.Žmonės, kurie susidegina, norėdami atkreipti dėmesj
į kokius nors politinius ar religinius klausimus, yra
netekę dvasinės pusiausvyros41
21.Dauguma žmonių, kurie norėjo nusižudyti, iš tiesų

nenorėjo mirti41
22.Dauguma žudosi dėl šeimyninės nesantaikos40
23.Žmonės, mėginantys žudytis, paprastai trokšta įgyti
kitų žmonių simpatiją40
24.Kaliniai, mėginantys nusižudyti, paprasčiausiai sie
kia geresnio gyvenimo42
25.Jeigu žmogus, mėginęs nusižudyti, liko gyvas, maža

tikimybė, kad jis vėl bandys nusižudyti40

Straipsnio pradžioje paminėjome religijos poveikį savižu
dybėms. Daugumoje kultūrų žmogaus gyvenimo pradžią bei
svarbiausius gyvenimo įvykius, vedybas, mirtį palydi religinės

apeigos. Tai turbūt formuoja tam tikrą požiūrį ir į savavališką
gyvybės nutraukimą, laikantis vienų ar kitų tikėjimo tiesų.
Požiūrio klausimyne -- septyni teiginiai apie tikėjimo, religi

jos įtaką (9 lentelė). Nors dauguma pripažįsta, kad
savižudybė prieštarauja Dievo ir (arba) Gamtos įstatymams

(70%), kaip ir svarbiausių religijų mokymui (50%), bet tik
trečdalis apklaustųjų (kaip ir G. Domino tyrime) įžvelgė tie
sioginį ryšį tarp savižudybės ir tikėjimo jausmų.
Pasisakymai, kad savižudybės yra glaudžiai susiję su psi
chine liga ar psichiniais sutrikimais, yra gana paplitę tiek
populiarioje, tiek mokslinėje literatūroje. G. Domino nuomo

ne, 12 jo klausimyno teiginių siejasi su tokiais vertinimais
(10 lentelė). Mažiau nei trečdalis mūsų apklausto jaunimo
galvoja, kad žudosi psichiniai ligoniai. Užtat apie 70 abi109

9 lentelė
Požiūrio j .savižudyb^ klausimyn,o tei^iniai, susij^ su
religijos vertinimais (%)
Pritaria

Nežino Nepritaria

1.Savižudybė prieštarauja Dievo
ir (arba) Gamtos įstatymams342837
2.Neviltis, slypinti savižudybėje,
prieštarauja daugelio svarbiausių
religijų mokymui

50

44

6

3.Žmonės, mėginę nusižudyti, yra

mažiau tikintys

34

48

18

4.Silpna religijos įtaka sąlygoja
didesnį savižudybių skaičių

34

28

37

5.Savižudžiai neturi stiprių religinių
įsitikinimų

29

51

19

25

62
53

13
22

6.Dauguma savižudžių netiki pomir
tiniu gyvenimu

7.Dauguma savižudžių netiki Dievu

25
25

turientų galvoja, kad tie žmonės buvo vieniši, prislėgti, per
gyveno depresiją arba kad žmogaus vienatvė yra dažna savi

žudybės priežastis (66%). Tokia tendencija konstatavo ir G.
Domino atliktoje studentų apklausoje, nors jo tyrime prita
rimų procentas daugeliui pateiktų teiginių buvo didesni negu
mūsų tyrime. Vos trečdalis (29') miisų abiturientų sutiko, kad
žmogus, mėginęs nusižudyti, iš tikrųjų neatsako už šiuos
savo veiksmus (G. Domino duuomenimis, tokių net 74/o). Ma
tyt, mūsų visuomenėje per mažai diskutuojama apie atsakomy

bę už savo gyvybės nutraukimą, tad kiekviena atsakymo al
ternatyva surinko po trečdalį pasisakymų.
Savižudybės, nepaisant jų santykinio dažnumo, nėra pa

grindinė Lietuvos gyventojų mirties priežastis. Tą pažymėjo ir 62^
apklaustųjų abiturientų. Kiek didesnė pusė šio jaunimo nėra
linkusi savižudybės pateisinti, nes ji — nenormalus poelgis
ir nėra vien žmogaus asmeninis reikalas, nors kiekvienas gali

kada nors nusižudyti. 48% jaunuolių butų gėda, jeigu kuris
nors jo šeimos narys nusižudytų. Tačiau veik tokia pat dalis
(44%) sutinka, kad sergant nepagydoma liga, savižudybė yra
priimtina, bet jokiu būdu ne seniems ir paliegusiems žmonėms
110

10 lentelė
Požiūrio j savižudybės kiausimyno teiginiai, susiję su
psichinės ligos vertinimais (Vilniaus abiturientų atsakymų
pasiskirstymai %)

Pritaria , Nežino N^pritaria

1.Dauguma žmonių, kurie mėgina
nusižudyti yra vieniši ir prislėgti

691813

2.Žmonės, kurie žudosi, dažniausiai

yra psichiniai ligoniai222256
3.Žmogus, mėginęs nusižudyti, iš
tikrųjų neatsako už šiuos savo
veiksmus293338
4.Žmonės, kurie žudosi, yra silpnos

asmenybės521929
5.DaugUma žudosi dėi šeimyninės
nesantaikos"354025
6.Žmonės, kurie susidegina norėdami

atkreipti dėmesį j kokius nors poli
tinius ar religinius klausimus,

yra netekę dvasinės pusiausvyros

434116

7.Žmonėms, kurie mėgino nusižudyti,

bet išliko gyvi, reikėtų padėti
suprasti savižudybės motyvus82162
8.Vienatvė — dažna savižudybės

priežastis662113
9.Žmonės „be šaknų" ar neturintys

šeimyninių ryšių, yra labiau linkę
nusižudyti'285220
10.Žmonės, mėginę nusižudyti, yra

labiau rigidiškos („šaltos") asme
nybės ir sunkiau prisitaikantys
gyvenime, negu kiti3'05218
11.Savižudžiai labai pergyveno dėl
blogų santykių šeimoje42508
12.Žmogus, pergyvenantis depresija,

labiau linkęs nusižudyti74233
UI-

(jų galimybei nusižudyti pritarė 8% apklaustųjų). Ir tokia pat
dalis jauunuolių (41%) sutinka, kad kai kurie žmonės nusi
žudo, nubausdami patys save.
Tirtasis jaunimas demonstruoja stiprius humanistinius ir
altruistinius vertinimus. Lyginant su jais, atskiri veninimai
atrodo mažiau savikritiški (juk, pavyzdžiui, „beveik kiek\ie
nas žmogus kada nors yra pagalvojęs apie savižudybę").

Ne psichinė liga ir ne religija, o vienišumo bei depresijos
pergyvenimai labiausiai, jaunimo nuomone, susiję su savižu
dybe.

Net 77% jaunimo pritarė, kad žmones reikėtų apsaugoti
nuo savižudybių (nesutiko 6%), nors pusė respondentų gal
voja, kad žmogui, kuris mėgino nusižudyti, šis noras neišliks

visam gyvenimui. Veik visi (82%) pritaria, kad žmonėms, ku
rie mėgino nusižudyti, bet išliko gyvi, reikėtų padėti suprasti
savižudybės motyvus. Trečdalis vis dėlto galvoja, kad gyveni
me būna tokių situacijų, kuomet vienintelis protingas spren

dimas yra nusižudyti. Tik nedaugelis (21%) sutinka, kad rei
kėtų įkurti ,,savižudžių kliniką", kurioje žmonės, norintys

mirti, galėtų lai padaryti neskausmingomis ir jiems priimti
nomis

priemonėmis.

G. Domino tyrime tik 28% respondentų atsakė, kad kiekvie
nas iš miisų gali kada nors nusižudyti. Mūsų tyrime -- du

kart dagiau: pusė apklaustųjų (51%) pripažįsta galimybę nu
sižudyti. Ar ne iš tokių nuostatų kyla savižudybių kreivė
Lietuvoje, kai gyvenimo tikrovė pamina humanistines ir alt
ruistines vertvbes?
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P ABAIGA
Dviejų daliu straipsnių rinkinys „Kelias" užbaigia jaunimo
temai skirtų leidinių ciklą. Visuose šiuose leidiniuose buvo
aptariami, visapusiškai nagrinėjami FSTI Jaunimo sociolo
gijos skyriaus pastangomis atliktų tyrimų rezultatai. Šiandien
tokio atskiro skyriaus, nagrinėjanč^o vien jaunimo kaip socia
linės grupės problemas, jau nėra. Abiturientų, studentų, jaunų

šeimų ir kiti panašaus pobūdžio tyrimai ilgainiui tapo pla
tesnių stratifikacijos tyrimų sdėtine dalimi. Iš kitos pusės, es
miniai politiniai ir ekonominiai pokyčiai Lietuvoje lėmė spar
tų etnosouiologijos vystymąsi. Etnosociologinis aspektas ėmė
stelbti vertybinį (universalųjį) jaunimo problemų tyrimo po
būdį. Tai jaučiama ir šiame leidinyje, kurio dauguma straips
nių vienaip ar kitaip nušvietė ir tautybės poveikį jaunimo ver
tybinėms nuostatoms ir elgsenai. Tačiau neteisinga būtų ma
nyti, kad_ jaunimo problemų tyrimai tiesiog išsisėmė, jau ne
beaktualūs. Tokie lemtingi gyvenimo įvykiai kaip socialinisprofesinis pasirinkimas, šeimos sukūrimas, draugų pasirinki
mas, kultūrinis aktyvumas visada domino ir domins visuome

nę ir jai tarnaujančius mokslininkus. Todėl užbaigę vieną
sociologinių tyrimų etapą norėtume priminti, ką nuveikė (ir
ko nespėjo nuveikti) Jaunimo sociologijos skyriaus darbuoto
jai per šešiolika metų.
Lietuvoje platesni jaunimo socialinio-profesinio apsispren

dimo tyrimai prasidėjo 1976 m., kai MA Istorijos instituto Filo
sofijos ir sociologijos skvriuje susikūrė A. Matulionio vadovau
jama Jaunimo sociologinių tyrimų laboratorija, vėliau išau

gusi į FSTI Jaunimo sociologijos skyrių. Sociologiniai tyrimai
rėmėsi skvriuje sudaryta programa „JAUNIMO SOČIAI.IN6S-

PROFESINES ORIENTACIJOS FORMAVIMOSI TENDEN
CIJOS". Šioje programoje buvo numatyta tyrimo strategija ir
taktika, tikslai ir uždaviniai, metodika ir tyrimo bazė. Jaunimo

sociologijos skyriaus darbuotojai programą vykdė tokiomis
pagrindinėmis kryptimis:
1.Besimokančio jaunimo socialinio-profesinio apsisprendi

mo etapai, švietimo bei profesinio parengimo sistemos vaid
muo formojant jaunimo socialinę-profesinę orientaciją.

2.Besimokančio jaunimo socialinė charakteristika, įvairių
tipų vidurinių mokyklų kontingentų formavimo ypatumai.
3.Abiturientų gyvenimo planai, jų sudarymas.
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4. Jaunimo socialinio profesinio apsisprendimo

kriterijai

(profesijų prestižas, darbo ir moksio vertybės, socialinis Sta)'
5.Jaunimo vertybių struktūra. Vertybinės orientacijos ypa
tumai, gyveninio prasmės samprata, jaunimo požiūris j darbą,
šeimą, bendradarbiavimą, kultūr^ ir kitas svarbiausias žmigaus gyvenimo sritis.
6.Duomenų analizės metodika.

Iš viso atliktos šešios masinės jaunimo apklausos, kurio

se dalyvavo nuo 2 iki 9 tūkstančių respondentų (197G, 1979.
1983, dvi apklausos 1989 metais ir 1991 m.). Visų tyrimų at
rankos buvo reprezentatyvios, t. y. respondentų sudėtis atitiko

konkrečios jaunimo grupės (dažniausiai abiturientų) socialinc-demografine sudėtį Lietuvoje. Tyrimų

rezultatai

buvo

apibendrinti ir pateikti sociologija besidominčiai visuomenei
šuose leidiniuose: ,,Besimokančio jaunimo socialinės-profesinės orientacijos" (1979), „Jaunimo socialinio-profesinio apsi

sprendimo etapai" (1981), „Kelio pradžia" (1983), „Jaunimo
gyvenimo orientacijos" (1985), „K^i tau aštuoniolika" (1989),
„Gyvenimo sankirtos" (1992), „Kelias" (1 dalis—1992 m.).

Tai tik keletas svarbesnių Jaunimo sociologijos skyriuje
parengtų leidinių. Visų jų nevardinsiine. Tačiau tikimės, kad
visi mūsų atlikti darbai bus naudingi daugeliui sociologų, pa

siryžusių tęsti 1976 metais pradėtus Lietuvos jaunimo tyrimus.
Linkime jiems sėkmės ir ištvermės.
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