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PRATARMĖ
Jaunimo subkultūrų bruožų analizė reiškia tam tikrų sociokultūrinių kontekstų
atskleidimą, ateities visuomenės bruožų numatymą. Jaunimo grupės - svarbus
istorinio vystymosi subjektas, rodantis visuomenės poslinkių, orientacijų, ateities
pradų būklę, sociokultūrinių reikšmių kaitą.
Jaunimo būklės ir vietos visuomenėje apmąstymas leidžia palyginti Šios kaitos
ir brandaus amžiaus ar senų žmonių gyvensenos bruožus, išryškinti vienų požiūri į
kitus.
Amžiaus veiksnys, vienas svarbiausių sociologinėje analizėje, lemia ir
paaiškina žmogaus elgesį amžius (ir lytis) - universali socialinė skirtybė [1].
Mąstytojai įžvelgė visiems istorijos laikotarpiams būdingus jaunystės bruožus savarankiškumo ir nepriklausomybės siekimą, vidinius prieštaravimus, galimus
konfliktus su artimiausia aplinka. Jaunystė, nors ir kritikuojama, visais laikais
buvo vertinama teigiamai - ne taip, kaip vaikystė ar senatvė. Dar Aristotelis
pabrėžė, jog jaunimui būdinga optimizmas, idealizmas, patiklumas, viltis,
dorumas ir energija [2: 179].
Kita vertus, galime išskirti įvairias skirtingas jaunimo grupių subkultūras,
kuriose bręsta ateities visuomenės sluoksnių bruožai, formuojasi jų skirtumai ir
vertinimai. Šiuolaikinio jaunimo gyvensenos ir vertybių tyrimai leistų palyginti
Šiandienos jaunuolius su praeities visuomenės jaunuomene, t.y. suformuluoti kartų
socialinių skirtumų problematiką. Galime manyti, jog dabar jaunuoliai pakliūva
ne į ideologizuotą terpę, aplinką (kaip pokario metais, kai būdavo priversti

pasirinkti vieną ar kitą politinę kryptį, kovoti net ir ginklu, žūti), o į pragmatinę,
racionalią vartojimo visuomenę, kurioje jiems diegiamos ir atitinkamos vertybes.
Pokomunistinėse Šalyse posocialistiniam ankstyvajam laikotarpiui būdingas
jaunimo įsitraukimas į naujos realybės (materialinio, kultūrinio, idėjinio pasaulio)
kūrimą [3], susidūrimas su brandos amžiaus žmonių sukurtomis vertybėmis.
Iškyla klausimas, kaip vyksta jaunuolių socializacija, kokias naujas gyvensenos
formas jie siūlo ir įkūnija? Ar atsiliepia gyvenimo virsmo laikotarpio netikrumas
jų besiklostančiam tapatumui? Nors jaunimo gyvenimo būdas ir subkultūrų
bruožai nuo seno domina sociologus, deja, dabar jaunimo padėtis, idealai,
vertybių struktūros ypatumai, santykiai su kitomis kartomis mažai betyrinėjami.
Lietuvos jaunimas susiduria su savos visuomenės ir globalios kultūros iššūkiais skurdu, nedarbu, socialine atsiartinti, nusikalstamumu, migracijos trauka,
bendruomenes lydinčia neviltimi, eurointegracijos tendencijomis, pasaulinio
terorizmo pavojais. Kaip rodo ankstesnių laikotarpių visuomenės gyvenimo

apžvalgos, jaunuomenė ir anuomet susidurdavo su pasirinkimo, gyvenimo kelio
paieškos problemomis. 1904 m. „Vilniaus žinios" rase [4]: „Tankiai tenka matyti
jaunus vaikinus, kurie kelias gyvenimo klases išėję, nežino, kur dingti? Ar grįžti
namo, prie tėvų, į sodžių? O ką ten veiksi? Lauko darbų nepratę dirbti, nedaug ką
tepadarysi, nė pusbernio algos neuždirbsi; apie ūkį neišmanydamas, ar gali ką
gero padaryti, nors ir gerą savo žemės gabalą turėdamas? O vėl - ir negražu grįžti

prie ūkio - visi kaimynai juoksis ir tyčiosis iš mokyto vaiko. Ar į raštininkus eiti?
Bet nelabai kas tokio ieško...". Kai kurie šiuolaikinio jaunimo migracinės
elgsenos bruožai panašūs kaip ir ankstesnėse visuomenėse; štai 1905 m. „Vilniaus
žinios" apie jaunimo migraciją rašė: „...nebėra Lietuvoje žmogaus - ūkininko,
kurs neturėtų Amerikoje genčių ir pažįstamų; nebėra jauno vaikino, kurs
nesvajotų iškeliauti į tą aukso žemę, kur žmonės juodos duonos nevalgo, kur
skamba kišenėse sidambriniai doleriai. Ir eina ne vien kampininkų vaikai, eina
vienturčiai pasituria^čių ūkininkų sūnūs..."[4: 1]. Straipsnyje „Dar šis tas apie
inteligentų bėgimą iš kaimo" svarstoma, kodėl ano meto jauni lietuviai advokatai,

gydytojai, inžinieriai iškeliauja svetur - tai aiškinama didesnio uždarbio siekimu:
„...čia daugiau kaip 100-150 rub. per mėnesį negalima tikėtis. Samarkande ar kur
Sibire tai kas kita, ten jis gaus 2-41." [5].
Šio straipsnių rinkinio tikslas - pagyvinti visuomenės diskursą jaunimo

klausimais, pagilinti pačių jaunų žmonių savižiną, palengvinti jų tapatumo
formavimąsi. Visuomenei modernėjant, svarbu, kad kiekvienas sluoksnis,
socialinė grupė turėtų savimonę, savivoką, kuri būtų įtraukta į bendrą kultūrinį ir
istorinį kontekstą, kritiško galvojimo ir išsakymo erdvę. Įvairių subkultūrų
suvokimas ir apmąstymas reikštų socialinio ir kultūrinio pliuralizmo įtvirtinimą.
Sociologinės studijos reiškia intersubjektyvumą - t.y. dialogiŠkumą, supratimą,
susikalbėjimo ir bendravimo, intelektinio atvirumo buvimą. Tai reikštų sąmoningą
dalyvavimą socialinio pasaulio kūrime, sąmoningumo trajektorijos, anot V.
Kavolio, tąsą.
Materialaus ir idealaus pasaulio vertybės jaunimą veikia jau socializacijos
metu, vėliau vienu ar kitu pavidalu tampa jų socialinio pasaulio savastimi, lemia
elgesio modelius. Valios komponentai lemia vertybių virsmą racionalios veiklos ii
elgesio motyvacijos pagrindu. Vertybių karalystę sudaro gerybes ir vertinimai.
Individualaus gyvenimo (asmenybės vertybių) ir visuomeninių normų bei
reikalavimų prieštaravimai skatina socialinius konfliktus. Nuo individo suvokimo,
kas jam vertinga, priklauso individualus jo prasminių orientacijų, nuostatų, ii
tikrovės vertinimo kriterijų pasirinkimas. Asmenybės vertybių sistema tampa kaip
ir subjektyvumo židiniu, kuris koreguoja ir gilina žinias apie tikrovę. Vertybinės
orientacijos gali keisti individualių poreikių, interesų sistemą, sukurdamos jos
hierarchiją. Tad vertybinės orientacijos formuoja visą asmenybės motyvacinę

struktūrą, sąlygoja jos veiklos kryptingumą.
Knygą sudaro 2002 m. birželio 21 d. įvykusios mokslinės konferencijos
"Jaunimo vertybinės orientacijos" (kurią surengė Socialinių tyrimų institutas,
Lietuvos sociologų draugija, Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija) dalyvių
straipsniai, vienu ar kitu aspektu nagrinėjantys jaunimo požiūrius, vertybines

orientacijas, jų gyvensenos bruožus. Straipsnių rinkinyje analizuojami bendrieji
jaunimo vertybinių orientacijų klausimai, požiūris į darbo/bedarbystės problemas,
jaunimo orientacijos į kultūros reiškinius, dalyvavimas kultūros vyksme.

Leidinyje tyrinėjami jaunimo požiūriai į sveikatos problemas bei jų gyvenimo
stiliaus aspektai, disciplinarinei visuomenei priklausančio jaunimo ypatumai.
Lite rato ra:
L.Broom L., Bonjean Ch., Broom D. Sociologija. Kaunas: LVM, 1992.
2.Europos mentaliteto istorija. Vilnius; Aidai, 1998.
3.Abdikeyev R. Sočiai Activity of Azerbaijanian Youfli during the Soviet and Post-Soviet
Periods. Sociological abstracts. Montreal: International sociological aassociation, 1998.
P.280-281.
4.Vilniaus žinios, 1904 m. gruodžio mėn. 14 d.
5.Vilniaus žinios, 1905 m. vasario mėn. 14 d,
6.Vilniaus žinios, 1905 m. vasario mėn. 17 d.
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KLAUSIMAI
MOKSLEIVIŲ VERTYBIŲ STRUKTŪRA IR JOS POKYČIAI
Irena Šutinienė
Socialinių tyrimų institutas

Saltoniškių 58
LT - 2600 Vilnius
irsab@centras.lt
Straipsnyje, lyginant 1996 ir 2002 m. atliktų tyrimų rezultatus, aptariama
moksleivių vertybių struktūra ir jos kitimo tendencijos. Pastebimos tokios
tendencijos kaip jaunimo vertybių hierarchijų įvairėjimas ir individualėjimas, taip
pat mažėjanti visuomeninių (sociocentrinių ir universaliųjų) vertybių svarba kai
kurioms moksleivių grupėms.
Raktaiodžiai: vertybės, vertybių pokyčiai, moksleiviai
Vertybės - vienas svarbiausių socialinio veiksmo motyvacinės sferos
komponentų. Tai kriterijai, kuriais grindžiami socialinio veiksmo pasirinkimai ir
vertinimai. Visuotinai pripažįstama ir šiuolaikinio žmogaus socialinio veiksmo
pasirinkimų laisvės ir individualizacijos didėjimo tendencija. Bet tai nebūtinai
reiškia, kad kiekvienas individas kiekvienam veiksmui konstruoja ar naudoja jau
anksčiau sukonstruotą ar perimtą ir laikomą sava asmeninę vertybių hierarchiją
(nors iš principo tai įmanoma). Pasak sociologo T. Luckmanno, „empiriškai
vertybių sistemos visuomet sudaro socioistorinio a priori, kuriame individai
gimsta, pagrindą. Empiriškai vertybių sistemos visuomet konstruojamos ne
pavieniuose subjektyviuose vertinimo veiksniuose ir subjektyviuose tų vertinimų
prisiminimuose; jos sukuriamos istoriškai ilgose komunikacijų grandinėse " [2:
20]. Todėl tikėtina, kad tam tikros žmonių grupės laikomos savomis vertybių
hierarchijos nėra visiškai individualios ir sudaro tam tikras intersubjektyvias
konfigūracijas ar struktūras.
Šiame straipsnyje, remiantis empirinių tyrimų duomenimis, nagrinėjamos vienai
Lietuvos jaunimo grupei - 15-18 m. amžiaus moksleiviams - būdingos vertybių
konfigūracijos. Analizuojama 2002 m. pavasarį atlikto reprezentatyvaus Rytų
Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių tyrimo medžiaga. Tyrimą atliko
Vilniaus pedagoginio universiteto Sociologinių švietimo tyrimo laboratorija. Jo

išvadas pagrįstai galima taikyti tik Rytų Lietuvos jaunimui; kita vertus,
hipotetiškai ši medžiaga leidžia mastyti ir apie visos Lietuvos moksleiviij
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vertybes, nes, kaip rodo kitų tyrimų duomenys, regioniniai Lietuvos moksleivių

vertybių skirtumai yra nedideli [3: 121-144], Todėl tyrimo duomenis hipotetiškai
lyginsime su 1996 m. Lietuvos moksleivių tyrimo, atlikto pagal tą pačią metodiką
ir reprezentuojančio visos Lietuvos moksleivių nuomones, duomenimis [3: 121].
Apklausoje moksleiviai išreiškė savo požiūrį į šias vertybes: asmeninio
gyvenimo (Šeimos, asmeninių interesų, draugystės), sociocentrines, arba grupines,
(^alies, tautos, religijos) vertybes, ir universalias politines bei socialines
(demokratijos, kovos prieš terorizmą, Europos bendradarbiavimo ir pan.)
vertybes. Vyresniųjų klasių moksleivių vertybių hierarchijas veikia tiek
bendraamžių grupės, tiek seimą ir artimiausia socialinė aplinka, tiek oficialus
vertybių diskursas, perduodamas per žinia sklaidą, švietimą ir pan. Šio amžiaus
moksleivių politinė socializacija dar nepasibaigusi, todė! mažai tikėtina, kad
moksleiviai turi individualias vertybių hierarchijas, tikėtinas tam tikras atsakymų
konvencionalumas, ypač pasirenkant oficialiai skatinamas sociocentrines ir
universalias vertybes; svarbu užfiksuoti ir moksleivių artimiausioje aplinkoje
vyraujančius konvencionalius vertinimus ir moksleivių požiūrį įjuos.
Bendrojoje moksleivių vertybių hierarchijoje svarbiausios (žr 1 diagramą), kaip
ir 1996 m., - asmeninės vertybės. Tai lemia moksleivių amžius - šio amžiaus
jaunimas įtvirtina savo tapatumą bendraamžių grupėse, per asmeninius kontaktus
ir interesus, o visuomeninės - tiek sociocentrines, tiek universalios - vertybės kol
kas mažai susijusios su kasdieniu jų gyvenimu.
1 diagrama
Rytų LMtuvot moktMvtų v*rtyb*t %

Universalios vertybės moksleiviams šiek tiek svarbesnės už sociocentrines, bet
labai nedaug; 1996 m_ tyrime jos buvo aiškiai antroje vietoje. Didesnė
sociocentrinių vertybių, palyginti su universaliomis, svarba gali išreikšti
daugiakultūrės Rytų Lietuvos aplinkos specifiką - čia aktualesnės etnocentrinės
vertybės ir etninis tapatumas.
Vertybių savitarpio ryšio - tam tikrų struktūrų - ieškota faktorių analizės bodu.
Rytų Lietuvos moksleivių vertybėse išsiskyrė trys vertybių struktūros, kurias
sąlygiškai galima įvardyti kaip asmeninių, socialinių ir asmeninių-eurocentrinių
vertybių konfigūracijas (1996 m. tyrimo duomenimis, atskiras struktūras sudarė
asmeninės, sociocentrines, arba grupinės, universalios vertybės; tarp pastarųjų
laisv^s vertybės sudarė atskirą grupę)- Matome, kad daugumos Rytų Lietuvos
moksleivių sąmonėje visos visuomeninės vertybės (jas daugiausia diegia
Švietimas ir kitos institucijos) tarpusavyje labai susijusios. Moksleiviai neskiria ir
nesupriešina grupinių ir universalių vertybių, bet atskiria nuo asmeninių, privačios
sferos vertybių. Kaip tik visuomeninių vertybių faktorius yra pats svariausias
(apima 32% išsibarstymo). Vyraujančios jo vertybės tokios: tautinė grupė (0,71),
demokratija (0,68), kova prieš terorizmą (0,69). Asmeninių vertybių grupė (12%)
apima šeimos, draugų ir asmeninių interesų vertybes. Įdomi yra trečioji
konfigūracija, sąlyginai įvardyta kaip asmeninės-eurocentrinės vertybės (11%):
joje nereikšmingos (turi neigiamus svorius) ne tik visos grupinės, bet ir šeimos
vertybės, o svarbiausia vertybė yra Europos bendradarbiavimas (0,50), kitos
universaliosios vertybės bei asmeniniai interesai (0,35) ir draugai. Ši vertybių
konfigūracija gali atspindėti mažiau integruotų į artimiausią socialinę aplinką
moksleivių pasaulėžiūrą, kuri neturi ryšio su artimesne socialine aplinka - vyrauja
orientacija į didesnius už artimą regioną ar šalį regioninius vienetus ir
universalesnį tapatumą.
Klasterių analizės būdu ieškota moksleivių grupių, kurioms būdingos skirtingos
vertybių konfigūracijos. Trijų grupių variante atsiskyrė didžiausia grupė (51%
moksleivių), kurią sąlygiškai pavadinome integruotąja dauguma; šiuo atveju
„integracijos" sąvoka nusakomas tik požiūris į visuomenei aktualias, institucijų
diegiamas vertybes. Šios grupės moksleiviai labiausiai pritaria visoms vertybėms.
Pažymėtina, kad 1996-siais panaši - pritariančių daugumai vertybių pagal tą pačią
jų svarbos hierarchiją - moksleivių grupė sudarė 77% visų Lietuvos moksleivių;

nors dalį šių skirtumų gali lemti Rytų Lietuvos specifika, hipotetiškai galima
manyti, kad moksleivių vertybių hierarchijos įvairėja, individualėja. Šios grupės

vertybių hierarchija tokia pati kaip vyravusi 1996-siais, bet šiek tiek skiriasi nuo
bendros visų Rytų Lietuvos moksleivių hierarchijos: pirmoje vietoje pagal svarbą
asmeninės, po jų - universalios ir sociocentrines vertybės (žr. 2 diagramą). Ši
grupė skiriasi ir kitais rodikliais. Ji dažniau negu kitos pritaria patriotinėms
vertybėms (pvz., kad svarbu ginti savo Salį, mano 81% šios grupės ir 52%
abejingųjų, 79% šios grupės žmonių norėtų, kad jų įgytos žinios būtų naudingos
Lietuvai, - ir tik 51% abejingųjų ir pan.), jiems būdingas aukštesnis negu kitų
tolerancijos ir pritarimo integracinėms nuostatoms lygmuo, Šiek tiek mažiau šių
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žmonių norėtų ateit^je gyventi ne Lietuvoje. Šioje grupėje šiek tiek daugiau negu
kitose lenkų tautybės moksleivių. Šie rodikliai rodytų, kad socialinė ir politinė

socializacija (visuomeninių-politinių vertybių perėmimas) glaudžiai susijusi su
bendru jaunimo integracijos visuomenėje lygmeniu, o Rytų Lietuvoje Šie procesai
susiję su etninių grupių adaptacijos atkurtoje valstybėje procesais.
2 diagrama (pagal 4 balų skalę: 1 -svarbu, 2 - vidutiniškai svarbu, 3 - nesvarbu, 4 - supkit
pasakyti).
MoKsfvti| vertybių struktūra

Antrąją pagal dydį grupę, atsižvelgdami į požiūrį į visuomenines (sociocentrines
ir universalias) vertybes, sąlygiškai pavadinome mažiau integruotaisiais (32%
moksleivių). Jiems mažiau negu pirmajai grupei svarbios visos vertybės, išskyrus
asmenines, bet universalioms vertybėms jie pritaria labiau negu sociocentrinėms;
šios grupės vertybių struktūra panaši į faktorių analize gautą asmeniniųeurocentrinių vertybių struktūrą. 1996 m. visų Lietuvos moksleivių vertybių
tyrime tokią vertybių konfigūraciją turinti moksleivių grupė nebuvo užfiksuota,
panašiausiai į ją grupei (19% moksleivių) buvo svarbios asmeninės ir
sociocentrines, ypač etninės, vertybės. Pagal kitus tirtus rodiklius šios grupės
moksleivių nuostatos panašios į integruotosios daugumos.

Trečiąją, mažiausią (17% moksleivių) grupę galima sąlygiškai pavadinti
abejingųjų visuomenės vertybėms grupe: jiems svarbios tik asmeninės vertybės,
bet ir jos reikšmingos mažiau negu kitų grupių moksleiviams; panašios vertybių
konfigūracijos grupė buvo užfiksuota ir 1996 m., bet ją sudarė tik 3% visų
Lietuvos moksleivių. Tad bipotetiškai galima manyti, kad įvairėjant moksleivių
vertybinėms orientacijoms bent
šiame socializacijos tarpsnyje mažėja
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visuomeninių (sociocentrinių ir universalių) vertybių svarba^ didėja abejingumas
joms. Abejingieji skiriasi nuo kitų moksleivių ir tuo, kad silpniau pritaria
Lietuvos stojimui į ES (32%, integruotosios daugumos ir mažiau integruotųjų -

po 46% ) ir NATO (atitinkamai 25%, 39%, 37%); jie mažiau tolerantiški lotų
tautybių atžvilgiu ir mažiau patriotiški (52% šios grupės moksleivių norėtų, kad
jų įgytos žinios ateityje būtų naudingos Šaliai, o integruotosios daugumos - 80%,
mažiau integruotųjų - 61% ), tarp abejingųjų daugiau tokių, kurie pritaria
segregacinėms nuostatoms ir jaučiasi svetimi Lietuvoje. Ši grupė skiriasi nuo kitų
tik vienu socialinės pozicijos rodikliu - moksleivių tautybe: joje šiek tiek daugiau
rusų tautybės žmonių (28%, kitose atitinkamai 18% ir 22%). Tad abejingumas
visuomenės vertybėms susijęs su mažesne integracija į šalies gyvenimą ir
daugelyje kitų sričių; tai i^ dalies susiję ir su socialine priklausomybe (šiuo atveju
- Rytų Lietuvos rusų tautinės grupės integracijos šalyje ypatumais). Tyrimų
rezultatai rodo, kad kaip tik rusų tautinei grupei būdingas pilietinis pasyvumas ir
neigiamas savo padėties vertinimas, o lenkai visuomeniniu aktyvumu nesiskiria
nuo lietuvių ir yra geriau integruoti į Lietuvos visuomenę [1: 5-6]. Tad jaunimo
vertybių struktūrų formavimasis ir ypač visuomeninių vertybių svarba
moksleiviams susijusi ir su Rytų Lietuvos tautinių grupių integracijos procesais.
Siekiant patikslinti moksleivių vertybių struktūrų formavimosi ypatumus,
analizuotas ir keturių grupių klasterių analizės variantas. Siame variante išliko dvi
pirmosios grupės, turinčios tas pačias vertybių konfigūracijas, tik į jas pateko
truputį mažiau moksleivių - integruotosios daugumos, labiausiai pritariančios
konvencionaliai skatinamiems atsakymams, grupėje liko 41%, o mažiau
integruotųjų ~ 29% moksleivių). Abejingieji suskilo į dvi grupes: vieną sąlygiškai
galima pavadinti abejingais visuomenei (14% moksleivių) - jiems Šiek tiek
svarbios tik asmeninės ir labai nedaug - universalios vertybės, o sociocentrinės

vertybės nerupi; kitą grupę būtų galima sąlygiškai apibūdinti kaip abejingus
platesniajam pasauliui {17%) - šiems moksleiviams, be asmeninių, šiek tiek (bet
kur kas mažiau negu mažiau integruotiesiems) svarbios sociocentrinės, bet
nesvarbios universalesnės, ypač eurocentrinės, vertybės.
Abiejų pastarųjų grupių moksleiviai priskirtini abejingiesiems todėl, kad jiems
kur kas mažiau negu kitų grupių moksleiviams svarbios visos, tarp jų ir
asmeninės, vertybės. Labiausiai šios dvi grupės skiriasi požiūriu į savo tautinę
grupę, iš dalies - į Lietuvos stojimą į ES ir Europos bendradarbiavimą: tarp
abejingų visuomenei nė vienas moksleivis nenurodė, kad jo tautinė grupė it
tautybė jam svarbi, ir net 60% pažymėjo, kad nesvarbi; tarp abejingųjų pasauliui
23% moksleivių nurodė, kad jiems tautinis tapatumas svarbus, ir 18% - nesvarbus
(daugumos grupėje, kurioje daugiau negu kitose - 40% - lenkų tautybės
moksleivių, tautinė grupė nesvarbi tik 2% žmonių). Bet abejingi visuomenei
moksleiviai labiau už abejingus pasauliui pritaria Lietuvos stojimui į ES
(atitinkamai 39% ir 26% ), t. y. remia eurocentrinės vertybes. Tad vieni i^
abejingųjų labiau linkę tapatintis su savo socialine aplinka ^ šalimi ir tautybe, kiti
šią aplinką neigia ir kiek labiau vertina universalesnį kolektyvinį tapatumą.
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3 diagrama. Keturių moksleivių grupių vertybių konfigūracijos (atsakymas
„svarbu")

Matome, kad faktorių analize užfiksuotas asmeninių-eurocentrinių vertybių
konfigūracijos variantas tinka moksleiviams, kurių vertybių konfigūracijomis
skirtingos, dviem atvejais: ir kaip iŠ esmės abejingų visuomenės vertybėms ir
mažai integruotų į Šalies gyvenimą moksleivių pasaulėžiūros tendencija, kuri
sociocentrines vertybes visiškai atmeta, ir kaip mažiau integruotųjų grupės
vertybių hierarchijos variantas, kuriame greta asmeninių-eurocentrinių vertybių
konfigūracijos išlieka ir sociocentrines vertybės.
Socialinės pozicijos rodikliais - tautine tapatybe ir gyvenamąja vieta moksleivių su Šiomis keturiomis vertybių konfigūracijomis grupės šiek tiek
skiriasi: integruotosios daugumos grupėje daugiau negu kitose lenkų tautybės
moksleivių (40%, kitose grupėse 12%, 16% ir 29%), tarp mažiau integruotųjų
daugiausia lietuvių (67%, kitose grupėse 39%, 51% ir 42%), o rusų tautybės
moksleivių daugiausia abiejose abejingųjų grupėse - po 27%, kitose 18% irl9%);
tarp abejingųjų visuomenei (neigiančių artimesnės socialinės aplinkos vertybes ir
labiau besiorientuojančių į uuiversalesnes) kur kas daugiau negu kitose grupėse
moksleivių, gyvenančių kaime - 47% (kitose grupėse atitinkamai 11%, 16% ir
12%). Menką Šios grupės integraciją į Šalies gyvenimą rodo ir tai, kad kur kas
mažiau moksleivių - tik 27% - pasitiki šalies tautine dauguma - lietuviais (jai

pasitiki apie 80% kitų grupių moksleivių).
Apibendrinant galima hipotetiškai pastebėti, kad moksleivių vertybių struktūra
įvairėja, vienoda jiems svarbių vertybių konfigūracija būdinga tik maždaug pusei
moksleivių (o ne didžiajai daugumai, kaip 1996-siaisį, Šie moksleiviai linkę
daugiau ar mažiau pritarti visuomenės siūlomoms vertybėms tiek asmeninio, tiek
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visuomenės gyvenimo srityse, pastarosiose derindami ir sociocentrines, ir
universalias vertybes.
Vertybių struktūros įvairėjimas aiškintinas vertybių pasirinkimų ir hierarchijų
individualėj imu, bet kartu matoma ir kita tendencija: didėja tam tikras
susvetimėjimas,

abejingumas visuomeninėms - tiek grupinėms,

tiek

universalesnėms vertybėms (šalies, tautos, religijos, demokratijos, Europos
bendradarbiavimo atžvilgiu)- Didėja dalis moksleivių, kuriems svarbios tik
asmeninio gyvenimo vertybės (Šeima, draugai, asmeniniai interesai). Be
išsamesnių tyrimų sunku pasakyti, su kokiais veiksniais susijęs šis visuomeninių
vertybių svarbos mažėjimas ir kiek jis sietinas su Rytų Lietuvos specifika.

Abejingesnivjų moksleivių požiūris į visuomenines vertybes leidžia įžvelgti du jų
ryšio su sociokultūrine aplinka modelius: vieną jų atstovaujantys moksleiviai
labiau vertina Šalies ir grupines vertybes, labiau linkę tapatintis su artimesne
socialine aplinka, kiti labiau linkę priimti eurocentrines vertybes, atmesdami Šią
aplinką su jos vertybėmis. Šių modelių sąsajos su moksleivių tautine
priklausomybe ir gyvenamąja vieta leidžia manyti, kad abejingumas visuomenės
vertybėms gali būti susijęs ir su tam tikrų etninių ar socialinių grupių socialinės
integracijos ar atskirties variantais.
Literatūra:
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Students' Value Structure and its Changes
Irena ^utinienė
Summary
The value configurations and tendencies of change of Lithuanian secondary
school students1 values are analysed in this article. The results of survey
research into students' values conducted in 2002 are analysed in comparison
with the results of the survey conducted in 1996. The main tendencies of the
change of value configurations are as follows: students' value configurations
become more individual and diverse; the importance of sočiai (sociocentric and
universal) values is diminishing in the value hierarchies of the third part of
students.
Keywords: value structure, change of values, secondary school students
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JAUNIMO VERTYBIŲ UGDYMO ASPEKTAI
Marija Jėčiuvienė
Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šilo 5 A, LT-2055 Vilnius
Straipsnyje pateikiami eksperimentinės apklausos apie jaunimo gyvenimo
vertybes duomenys ir jų palyginimas su Lietuvos, JAV, Vakarų Europos
gyventojų. Jungtinių Tautų skelbiamomis esminėmis vertybėmis. Nurodomos
svarbiausios jaunimo vertybinės orientacijos ugdymo problemos ir kryptys.
Raktažodžiai: jaunimo vertybės, ugdymo problemos

Įvadas
Žmogaus esmė, jo paskirtis žemėje jaudina žmoniją jau ištisus tūkstantmečius.
Tai neišsemiama mokslinė problema, turinti didelę praktinę reikšmę
dvasingumo ugdymui, kuris ir yra asmenybės tobulumo matas. Dvasingumą
parodo žmogaus gyvenimo vertybių sistema, išreiškianti jo dvasinį pasaulį.
Asmenybės pasiruošimas pasiaukoti dėl kito žmogaus, šeimos, tautos gerovės ne tik išsiauklėjimo, bet ir dvasingumo kriterijus.
Vertybes ir principai
Egzistuoja nesuskaičiuojama daugybė vertybių. Visos jos atrodo vienodai
svarbios, daugelis iš jų bendros visiems žmonėms. Tačiau bet kuri vertybė
įgauna prasmę tik būdama tam tikroje hierarchinėje sistemoje. Esminės
vertybės, darančios didelę įtaką tarptautinių santykių raidai, - laisvė, lygybė,
solidarumas, tolerancija, pagarba gamtai, bendra atsakomybė. Tai
fundamentalios XXI a. vertybės, visuotinai priimtos „Tūkstantmečio"
aukščiausio lygio susitikime, įvykusiame 2000 m. rugsėjo 6-8 d. Niujorke. Jos

išreiškia 147 šalių atstovų valią ir paskelbtos visam pasauliui Jungtinių Tautų
„Tūkstantmečio deklaracijoje", kurią priėmė Generalinė asamblėja Šioje
deklaracijoje akcentuojama būtinybė kurti klestintį, taikingesnį ir teisingesnį
pasaulį. Už žmogiškąjį orumą, lygybę ir teisingumo principų puoselėjimą
pasauliniu mastu turėtų būti atsakingas ir kiekvienas žmogus, ir visi kartu.
Atsakingumas - būtina žmonių ir tautų vienybės sąlyga. Sąžinę (sugebėjimą
nedaryti to, ką padaręs prarastum save) turinti tauta nenugalima. Kad sąžinė
taptų ateities ištaka, reikia doros, proto ir dvasios. Dora yra gerbti ir mylėti
save, kitą, puoselėti gamtą. Dora, proto paversta į konkrečias elgesio normas, ir
yra moralė. Moralė neatsiejama nuo garbingumo, kuris susijęs su sąžiningumu,
teisingumu, gerumu, pagarba sau ir kitiems. Garbingumas yra kultūringas
elgesys, sąžiningas įsipareigojimų vykdymas, duoto žodžio tesėjimas. Įvairiais
istoriniais laikais garbingumas buvo vertybė, nes tai žmogaus išorinė sąžinė, o
sąžinė ir yra vidinė garbė. Nuo senų senovės garbės žodžio laikymasis buvo
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vienas svarbiausių žmogaus vertės matų. Tai, ką žmogus priskiria tikrųjų
vertybių lobynui, parodo jo padorumą ir supratingumą.
1997 m. Kultūros ir meno instituto mokslininkai, įsitraukę į didžiausią
pasaulyje žmonių vertybių lyginamąjį tyrimą, atskleidė, kad Lietuvos gyventojai

daugiausia reikšmės teikia šeimoje išugdytam darbštumui (84% apklaustųjų).
Europoje darbštumą vertina maždaug 41% respondentų: 92% estų, 90% latvių,
87% lenkų, 7% norvegų, 5,3% švedų, 2,5% danų. Išsivysčiusiose Vakarų šalyse
darbštumas tėra antraeilės svarbos vertybė, kur kas svarbesnės - žmogaus
kūrybiškumas ir kvalifikacija. Be darbštumo, lietuviai daugiausia vertina
sąžiningumą - 86% respondentų, kiek mažiau - savarankiškumą ^ 65%,
pareigingumą - 54%, toleranciją - 37%, taupumą - 29%, geras manieras - 30%,
religinį tikėjimą - 26%, paklusnumą - 22%, nesavanaudiškumą - 22%,
atkaklumą ir loginį mąstymą - 16%, vaizduotę - 6%, norą pirmauti - 3%.
Europoje vaizduotę vertina vidutiniškai 21% žmonių, 42% ispanų, 40% švedų.
Vakarų Europoje noras pirmauti svarbus 10% žmonių.
Kitokia nei lietuvių yra amerikiečių gyvenimo vertybių samprata. Tarp
dvylikos išvardintų vertybių veiklumas ir darbštumas teužima aštuntą vietą.
Pirmą, svarbiausiąją reikšmę, jie teikia aplinkos valdymui, antrą vietą jų
vertybių skalėje užima kaita, toliau atitinkamai laiko kontrolė, lygybė,
individualizmas ir privatumas, konkurencija ir laisvas verslas, orientavimasis į
dabartį ir netolimą ateitį, veiklumas ir darbštumas, neformalus elgesys,
nuoširdumas, atvirumas bei sąžiningumas - ir tik dvyliktoje vietoje yra
materialinė gerovė. Tai būdinga daugumai, bet ne visiems amerikiečiams.
Lietuviai palyginti konservatyvesni, mažiau vertina pokyčius, laiką ir
konkurenciją, daugiau orientuojasi į praeitį, o ne į ateitį. Atliktų tyrimų
duomenimis, lietuviai labiausiai skiriasi nuo Vakarų Europos gyventojų savo
nepasitikėjimu kitais žmonėmis. Be abejo, nepasitikėjimas susijęs su netvirta
ekonomine ir sunkia kriminogenine padėtimi Lietuvoje. Tačiau skaičiai rodo,
kad idealizmas, išryškėjęs kovos už nepriklausomybę metais, nėra išblėsęs.
Ypač jis būdingas jaunimui.
Lietuvos 16m.-20m. jaunuolių (vyresniųjų klasių moksleivių ir aukštųjij
mokyklų antro kurso studentų) vertybės tokios: šeima - 72% respondentų
meilė - 50%, draugystė - 42%, sąžiningumas -35%, sveikata - 21%,
išsilavinimas - 20%, tolerancija -14%, garbė - 16%, karjera - 4%, pinigai 3%, gyvybė - 2%, laisvė ~ 2%, lojalumas - 1%. Nors šie eksperimentinės 22C
respondentų apklausos duomenys neleidžia teigti, kad tokia pati vertybii
sistema būdinga visam Lietuvos jaunimui, bet jie nedaug skiriasi nuo 19992001 m. mano atliktos tokio paties amžiaus ir išsilavinimo jaunuolių apklauso:
duomenų. Nūnai atsirado tik dar daugiau vertinamų dalykų, būtent: garbė
pasitikėjimas, žinios, laisvė, toleranciją, lojalumas. Manau, kad tuo remdamas
galiu teigti, jog Lietuvoje daug puikaus jaunimo, nes jų deklaruojamos
siekiamos ir ginamos vertybės sutampa su Jungtinių Tautų ir popiežiaus Jone
Pauliaus H skelbiamomis vertybėmis.
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1994-uosius Jungtinės tautos paskelbė Šeimos metais. Šeimoje gimsta
žmonijos taika, todėl šeima, kaip pradinė ir svarbiausia auklėjimo bendruomenė,
turi ir ypatingą paskirtį - perduoti religines ir kultūrines vertybes jaunajai
kartai. Vien tik šeima, paremta meile ir pasitikėjimu, laiduoja visuomenės ateitį.
Šeimos vertybės pagrįstos gilia pagarba žmogaus gyvybei, orumui. Jos reiškiasi
kantrybe, atjauta, supratimu, parama, atleidimu.
Kiekvieno žmogaus gyvenime Šeima yra meilės mokykla.Vaikų gražios
asmenybės ir dvasingumas vystosi jiems matant tikrąją meilę ir meilės kupiną
tėvo ir motinos gyvenimo būdą. Tėvai ^ meilės ir etikos mokytojai. Vaikai,
patyrę meilę šeimoje, išsiugdo, be visų kitų dorybių, ir atsakingesni požiūrį į
gyvenamąją bei gamtinę aplinką, jie jautresni gamtai. Ateityje jie turėtų
sąžiningai naudoti šalies išteklius. Istorijoje, literatūroje ir poezijoje labiausiai
išaukštinta yra meilė. „Visata sveikina tuos, kuriems didžiausia vertybė yra
meilė" - taip buvo pareikšta 147 tautų atstovų konferencijoje 1993m. rugsėjo
mėn. svarstant ir priimant Jungtinių tautų „Tūkstantmečio" deklaraciją.
Tiek pat gražių epitetų būtų galima priskirti ir kitai, ypač svarbiai, jaunuolių
vertybei - draugystei. Antikos laikų mąstytojai apie ją daug rašė. Tačiau dabar
apie draugystę mažai berašoma ir veik nekalbama. Betgi kad pažintum kitą ir su
juo susidraugautum, turi būti nuoširdus ir sąžiningas. Šiuolaikinėje visuomenėje
vis mažiau žmonių atskleidžia nuoširdumą ir sąžiningumą, nes bijo būti išjuokti.
Džiugu, kad jaunimui rūpi tolerancija. Ji ypač svarbi dabar, kai aplink mus
daugybė nepagarbos ir nepakantumo pavyzdžių Seime, Vyriausybėje, įstaigose,
įmonėse ir net šeimose. Belieka viltis, kad jaunimas pasimokys iš šių klaidų ir
jų nekartos.
Jaunimo ugdymo problemos ir kryptys
Visi, kurie kada nors susimąstė apie žmonijos valdymo meną, sutinka, kad
imperijų likimas priklauso nuo jaunimo ugdymo. Vertybės - auklėjimo turinio
pagrindas, o vienas iš valdymo tobulumo principų ir yra valdymas remiantis
vertybėmis.
Vertybių formavimo ištakos prasideda šeimoje. Psichologų atlikti moksliniai
tyrimai parodė, kad švelnių, turinčių emocinę pusiausvyrą, jautrių tėvų vaikai
daugiau pasiekia gyvenime, jaučiasi saugesni, tvirtesni ir labiau pasitiki savimi.
Jau paauglystėje laiku neišspręstos Šeimos problemos, neįveikti bendravimo su
draugais sunkumai ir pačios asmenybės nesklandumai palieka sunkiai
išdildomą neigiamą poveikį jaunuolio asmenybės plėtrai, jo požiūriui į
vertybes. Turintys tokių sunkumų jaunuoliai daugiausia vertina tarpusavio
supratimą ir pagarbą.
Labai aktuali ir toliau išlieka asmenybės ugdymo problema vidurinėje ir

aukštojoje mokykloje. Tiek mokytojas klasėje, tiek dėstytojas auditorijoje yra
kūrėjas. Sykiu su žiniomis jaunuoliai ir jaunuolės įgyja galimybes ne tik kurti
naujas materialines vertybes, bet ir rūpintis asmenybės saviraiška, duoti naudą
visai visuomenei. Švietimas ir mokslas didina žmogiškojo kapitalo kokybę. Jei

tas kapitalas veiksmingai panaudojamas praktinėje veikloje, didėja ekonominio
augimo tempai, kartu kyla mūsų visų pragyvenimo lygis.
Tačiau tam reikia veiklą derinti su vertybėmis. Būtina tapti pavyzdžiu ir
veiklos prasmės kūrėju, kad sėkmingai sektųsi formuoti vertybes. Socialinė
ekonominė ir politinė visuomenės struktūra lemia atitinkamą žmonių gyvenimo
būdą, itin reikšmingas socialines vertybes ir nuostatas. Žmogus, kaip asmenybė,
formuojasi veikiant ne tik biologinėms, socialinėms, bet ir įvairioms gaivališkai
besireiškiančioms jėgoms. Asmenybė negali gyvuoti neatgamindama Šeimos,
visuomenės, darbo kolektyvo santykių. Tas priklauso nuo kiekvieno sugebėjimo
ir noro atsirinkti tik jam tinkamas vertybes ir elgesio normas. Juk esama
žmonių, kurių elgesys neatitinka moralės nuostatų: kalbama vienaip, o elgiamasi
kitaip. Dviguba moralė, kurios pavyzdžių aplink mus dažnai pasitaiko, nepadeda
mums, pedagogams, ugdyti dvasiškai turtingo, garbingo piliečio.
Ilgametė pedagoginė praktika parodė, kad didžiausią reikšmę asmenybės
ugdymui turi paties ugdytojo asmenybė. Ugdyti dvasingumą sekasi tiems,
kurie dirba su meile. Iniciatyvų, atsakingą, kūrybišką ir jautrų žmogų gali
išugdyti tik turintis šias savybes pedagogas, galintis patarti jaunuoliams,
besirenkantiems gyvenimo tikslą ir prasmę. Tačiau „vienas lauke ne karys".
Amžinoji globalinė problema, jau persikėlusi ir į XXI amžių, - apleisti ir
beglobiai vaikai, kurių planetoje apie 20 mln., o Lietuvoje per 30 tūkst. Dabar
pasaulyje 800mln. badaujančių žmonių. Numatoma, kad po kelerių metų jų
skaičius padidės dar 15 mln.Taigi skurde gyvenančių vaikų, jaunimo nemažės.
Tai didelės nusikalstamumo augimo rizikos grupės, ir vien tik dvasingumo
ugdymo čia nepakanka. Skurdas, fizinės ir moralinės traumos, nuolat
pažeidinėjamas žmogiškasis orumas - tai terpė, brandinanti būsimuosius
vagišius, prievartautojus, plėšikus ir net žmogžudžius. Šiurpūs mažųjų pabaisų
išpuoliai JAV, Vokietijoje kelia susirūpinimą ir mums. Jų nusikaltimo motyvai:
„...mane pažemino, išjuokė..." Skurdas, nedarbas, narkotikai - dingstis
nusikalsti. Manoma, kad jaunuolių žiaurumui didžiausią įtaką daro vis dar
ryškus skirtumas tarp turtuolių ir vargšų. Kai tėvams nėra vilčių teisėtai
prasigyventi, jų vaikai griebiasi lengviausių būdų, kad išgyventų.
Vienas iš šios problemos sprendimo būdų galėtų būti visuomeninės globos
tokiems vaikams organizavimas. Tai būtų praktinė humanizmo išraiška ir
veiksminga prevencijos priemonė, stabdant ir mažinant nusikalstamumą bei
kitus asocialius reiškinius. Už rūpestį ir gėrį, padovanotą vaikams sunkiu
gyvenimo metu, jie atsilygins tuo pačiu. Ir priešingai - tik blogio, kaip atpildo,
gali tikėtis visuomenė, toleruojanti ir abejingai stebinti savo šalies vaikų ir
jaunuolių skurdą ir vargus. Rūpestis vaikais - investicijos į sveikesnės ir
dorovingesnės visuomenės ateitį, kai iš Lietuvos nenorės bėgti nei vienas
jaunas talentas, kai mūsų valstybę valdys išmintingi jauni žmonės, jaučiantys
meilę kitam. O kad tas tikrai išsipildytų, būtinas ne vien tik jaunimo, bet ir
visos visuomenės ekologinis, ekonominis, etnokultūrinis švietimas, auklėjimas
muzika ir menu, asmenybės savikūra ir vidinis monitoringas bei rinkos santykių
humanizavimas.
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Humanizuoti rinkos santykius, P. Johnsono [1] nuomone, galima tokiais

būdais:
-skatinti smulkiuosius akcininkus, nes jų gausėjimas turi dorovinę reikšmę: kai
žmogus pasijunta savininkas, padidėja jo atsakingumas ir orumas, sustiprėja
saugios ateities pojūtis, noras geriau dirbti, sumažėja konfliktų, pasikeičia
dorovinė atmosfera ir darbe, ir šeimoje (deja, smulkieji akcininkai Lietuvoje

visai ignoruojami ir stambiųjų akcininkų pastangomis jau baigia išnykti);
-didinti savininkų ir įvairių institucijų vadovų suinteresuotumą gerinti švietimą

ir kelti kvalifikaciją, sudaryti lygias galimybes gabumams ir talentams ugdyti,
kad būtų didesnė nauda ir jiems patiems, ir visuomenei;
-sukurti juridinį teisingumą, teisinę valstybę, užtikrinant ne deklaratyvų, o

praktinį dorovinių principų taikymą;
-skatinti smulkų verslą, sudarant

jo vystymuisi palankias teisines ir

ekonomines sąlygas; tai didintų pasitikėjimą, kurstytų pastangas, išradingumą;,
optimizmą ir ugdytų dorovę;
-liberalizuoti tarptautinę prekybą suteikiant vartotojams daugiau galimybių
patenkinti ne tik materialiuosius, bet ir dvasinius poreikius;
-ne subsidijuoti veiklą ar verslą, bet mokyti naujų kompetencijų, reikalingų
sparčiam ūkio vystymuisi.
Belieka sutikti su P. Johnsono nuomone, kad visa, kas gera dorovės požūriu,
naudinga ir materialiuoju. Jeigu mes sugebėsime jaunų žmonių protuose ir
širdyse įžiebti nesavanaudiškumą, atsakingumą, paskatinti juos gyventi dėl kitų,
tausoti aplinką ir gamtą, tobulėti ir keistis, tai bus labai didelis žingsnis
humanizmo, gerovės ir taikos pasaulyje link
Išvados
Eksperimentinės apklausos duomenimis, Lietuvoje aukštųjų mokyklų studentų
antrakursių ir vyresniųjų klasių moksleivių svarbiausios vertybės tokios: šeima,
meilė, draugystė, sąžiningumas, sveikata, išsilavinimas, tolerancija, garbė.
Dauguma Lietuvos jaunuolių yra dori ir sąžiningi. Jų gyvenimo vertybės
sutampa su popiežiaus Jono Pauliaus II ir Jungtinių Tautų skelbiamomis
esminėmis vertybėmis.
Reali praktinė humanizmo išraiška ir veiksminga nusikalstamumo
prevencijos priemonė bei investicijos į sveikesnės ir dorovingesnės visuomenės
ateitį - apleistų beglobių vaikų visuomeninės globos organizavimas.
Siekiant išsaugoti gamtą ateities kartoms, būtinas ekologinis vaikų, jaunimo
ir visos visuomenės švietimas ir auklėjimas.
Ugdant dvasingumą, būtina jaunuolius auklėti menu, muzika, etnokultūra.
Labai svarbų vaidmenį ugdant jaunimo gyvenimo vertybinę orientaciją turi
rinkos santykių humanizavimas, pasireiškiantis smulkaus verslo skatinimu,
naujų kompetencijų mokymu, teisinės valstybės stiprinimu, tarptautinės
prekybos liberalizavimu, lygių galimybių talentams ir gabumams įgyvendinimu.
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Problems of the forming of young people's value system

Marija Jėčiuvienė
Summary
The article presents a trial survey of young people's values. These valties are
compared with values declared by the United Nations and the residents of
Lithuania, the United States, Europe. The problems of developing young
peopie's system of values are examined.

AKADEMINIO JAUNIMO VERTYBINĖS ORIENTACUOS:
AUTORITETŲ IR IDEALŲ KRIZĖ
Gra&na Maniukaitė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58

LT - 2600 Vilnius
Pereinamasis laikotarpis, posovietinės erdvės realijos lėmė tam tikras jaunimo
vertybių struktūros formavimosi tendencijas. Prieš keletą metų atlikti Vilniaus ir
Kauno aukštųjų mokyklų studentų tyrimai atskleidė ypač ryškius pokyčius
vertinant autoritetus bei idealus. Jaunimo autoritetų bei idealų samprata šiame
straipsnyje analizuojama išskiriant du svarbiausius veiksnius - respondentų lytį
ir aukštosios mokyklos tipą.
Raktažodiiai: studentai, vertybės, kartos ir asmeniniai idealai, aukštoji
mokykla, autoritetingi asmenys, patrauklios jaunimo savybės

Pirmąjį atgautos nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvoje žymėjo esminiai
ekonomikos ir socialinės aplinkos pokyčiai. Permainų laikai dažniausiai lemia ir
permainingas žmonių vertybines nuostatas, daugiau ar mažiau pastebimą
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vertybių krizę. Lietuvos visuomenėje bene ryškiausios yra tikėjimo ir
pasitikėjimo krizės apraiškos, kurios kasdieniame gyvenime virsta skeptišku
požiūriu į, atrodytų, tvirtai įsišaknijusius idealus bei visuotinai pripažintus
autoritetus. Kadangi jaunimas^ ypač studentija, - dinamiškiausią, veržliausia
visuomenės dalis, tai ir vertybinių orientacijų pokyčius, visuomenės idealų kaitą
Šios socialinės grupės tyrimų duomenys turėtų atspindėti tiksliau nei kitų
gyventoju sluoksnių apklausų rezultatai.
Vertybių krizės nuojauta kilo jau 1999 m. atliekant Vilniaus studentų
sociologinę apklausą. Vienas iš tyrimo tikslų buvo nustatyti akademinio
jaunimo požiūrio į patriotizmą ypatumus. Tyrimo duomenys parodė, kad
dauguma respondentų pripažino patriotizmo reikšmę, tačiau negalėjo Įvardinti
asmenų, kuriuos būtų galima laikyti Lietuvos patriotais [I: 44-45]. Palankiai
buvo vertinama ir pilietiškumo, ir visuomeniškumo reikšmė šalies gyvenime,
bet visuomeninių judėjimų, organizacijų veikla apklaustųjų studentų visai
nedomino [2: 240-243]. Kadangi tuo metu apklausta palyginti nedaug žmonių
(daugiau kaip šimtas), buvo tikslinga tęsti sociologinius studentų vertybinių
orientacijų tyrimus, apimant daugiau aukštųjų mokyklų ne tik sostinėje, bet ir
kituose didžiuosiuose miestuose.
2000-2001 m. tuometinio Filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos
skyrius parengė išsamią akademinio jaunimo vertybinių orientacijų tyrimo
programą ir atliko studentų apklausą septyniose Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Šiame straipsnyje bandysime apibendrinti trijų aukštųjų mokyklų
auklėtinių nuomones apie jaunosios kartos autoritetus ir idealus. Pasirinkti du
Kauno universitetai (Technologijos universitetas ir Žemės ūkio universitetas)
bei Lietuvos J. Žemaičio karo akademija. Būsimųjų karininkų idealai ir
autoritetai domino todėl, kad anksčiau atliktas tyrimas atskleidė ypatingą šios
aukštosios mokyklos patriotizmo sampratą, patriotinių ir tautinių vertybių
akcentavimą [1: 46]. Kitos dvi aukštosios mokyklos pasirinktos todėl, kad jų
studentai negyveno Vilniuje ir nebuvo humanitarinio ar socialinio profilio
specialybių studentai (priešingai nei ankstesnio tyrimo atveju, kai apklausti
etikos ir sociologijos specialybių studentai). Apklausta per 500 studentų.
Taigi respondentų būrys gerokai išsiplėtė.
Studentų samprotavimų turinio analizė patvirtino aukščiau minėtą tendenciją:
Karo akademijos auklėtiniai labiau akcentavo patriotiškumą, todėl dažniau
Lietuvoje rado tikrų autoritetų (žr.l lentelę). Antra vertus, šiuo pažiūriu
būsimieji kariūnai iš kitų respondentų išsiskyrė neryškiai, nors Jr pastebimai.
Nusivylimas visais autoritetais ypač būdingas Lietuvos Žemės ūkio universiteto
(LŽŪU) studentėms ir KTU studentams. Štai Žemės ūkio ekonomiką
studijuojančios moterys, matyt, nebuvo linkusios sukti galvos dėl autoritetų:
trečdalis jų tokių nepasigedo, o 29% nematė galimybių autoritetams Lietuvoje
rastis. Tuo tarpu LŽŪU besimokantys vyrai (būsimieji miškininkai) autoritetą
turinčius asmenis nurodydavo net dažniau nei apklaustieji kariūnai. Tarp KTU
studentų santykinai mažiau buvo šiuo klausimu pozicijos neturinčių asmenų, t.y.
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visai nieko nepasakiusių (19%), ir ypač daug įsitikinusių, kad Lietuvoje
autoritetų nėra (38%).
1 lentelė. Studentų pažiūris į žymius Lietuvos žmones (%))
Visi
LŽOU
KTU
UCA
Kurie žmonės Lietuvoje yra Jums respon
dentai
autoritetai?

Neatsakė, nežino,
negalvojo apie tai
Tokių išvis nėra
Nurodė vieną ar kelis turinčius
autoritetą Lietuvos veikėjus

Visi

Vyrai

24

19

20

29

20

Mote
-rys
33

30
46

38
43

27
53

26
45

20
60

29
38

Bendriausi tyrimo duomenys kelia nemažai klausimų. Kodėl būtent lytis lėmė
žemės ūkio mokslus studijuojančių respondentų požiūrį į autoritetus, o KTU
vaikinų ir merginų nuomonės iš esmės nesiskyrė? Kodėl techniškas specialybes
pasirinkę studentai taip kategoriškai neigė autoritetingų asmenų buvimą
Lietuvoje? Kaip šios tendencijos susijusios su Kauno aukštųjų mokyklų
kontingento formavimo ypatumais? Konkrečiau atsakyti į kilusius klausimus
galima tik toliau tęsiant sociologinius akademinio jaunimo tyrimus ir išskiriant
kitus duomenų analizės pjūvius, taikant kokybinius metodus. Tačiau remiantis
vien aptariamo tyrimo rezultatais, galima konstatuoti, kad maždaug pusė
studentu nurodė vieną ar kelis Lietuvos veikėjus, kuriuos jie gerbia ar kuriais
pasitiki.
Ką studentai dažniausiai laikė autoritetais, atspindi 2 lentelėje pateikti
duomenys. Akademinis jaunimas labiau buvo linkęs pasikliauti sportininkų
(pirmiausia A. Sabonio ir V. Aleknos) ir pramogų pasaulio atstovų autoritetu, o
ne politikais ar mokslo, meno, kultūros veikėjais, profsąjungų lyderiais. Iš viso
gausaus Lietuvos politikų būrio respondentai išskyrė tik du solidžiausias
pareigas einančius asmenis - prezidentą ir premjerą. Šią tendenciją,
pasireiškusią tarp visų mokyklų studentų, galima laikyti vienu iš būdingiausių
požiūrio į autoritetus aspektų. Išimtį sudarė tik Lietuvos karo akademijos
auklėtiniai, kurie dažniausiai autoritetais laikė kariškius, aukšto rango
karininkus, taip pat daž^iau nei kiti respondentai akcentavo prezidento ir
vyriausio karinių pajėgų vado V. Adamkaus vaidmenį.
2 lentelė. Lietuvos autoritetai apklaustu studentų vertinimais (%)
Paminėtieji autoritetai

Sportininkai (A.Sabonis,V.Alekna,
krepšininkai u kt.)
Prezidentas V.Adamkus

Visi
respon
dentai

KTU

LKA

LZOU
Visi

Vyrai

14

19

6

16

37

Mote
-rys
4

13

10

18

12

13

11

24

Pramogų verslo atstovai, dainininkai
(A. Valinskas, V.Kemagis, R.
Kazlas, M. Mikutavičius,
SPovilaitis, A. Mamontovas ir kt)
A.Brazauskas
J.Kairys
RPaksas
N.Oželvtė
Kariškiai (plk.2ukas, J.Kionkaitis,
Andriškevičius, J.Gecas ir kt.)
Menininkai, rašytojai, kultūros
veikėjai
(J.Marcinkevičius,
Gudavičius, Mainelytė, Varnaitė ii
kt.)
Žurnalistai (Cekuolis, Mildažytė,
Kudabienė ir kt.)
Dvasininkai (Tėvas Stanislovas,
Tamkevičius ii kt)

U

7

10

14

19

11

8
5
4
4
3

7
4
3
1

6
4
4

9
6
4
4

11
9
4

8
4
4
10

3

3

3

3

3

3

2

1

-

3

2

3

16

5
1

4

3

Studentų apklausos duomenų analizė atskleidė ir kitą tendenciją: akademinis
jaunimas, kaip ir daugelis vyresnės kartos žmonių, nelinkęs pripažinti moterų
autoriteto, jų veiklos reikšmės. Skeptiškas jaunuolių požiūris į visuomenės
veikėjus, sporto bei pramogų akcentavimas nenustebino - tokių rezultatų buvo
galima tikėtis. Bet tarp žymių, autoritetingų Lietuvos žmonių studentai nenurodė
nė vienos garsios sportininkės, populiarios dainininkės. O juk tokių moterų
Lietuvoje esama. Iš jų tyrimo dalyviai nurodė tik N. Oželytę (apklausos metu
TV laidos „Arena" vedėją). Bet ir jos autoritetą pripažino išimtinai žemės ūkio
ekonomiką studijuojančios merginos ir viena kita KTU studentė. Beje, kelios
respondentės minėjo ir kitas autoritetą turinčias moteris: verslininkes, dizainerę
S. Straukaitę, feministę A. M. Povilionienę. Matyt, feministėms lemta dar ilgai
darbuotis Lietuvoje, taip pat lygių galimybių tarnyboms ir visoms kitoms
panašaus pobūdžio organizacijoms.
3 lentelė. Jaunosios kartos idealų samprata

(nuomonių tutinto analizės

duomenys, %)
Respondentų nuomonės

Nežino, negalvojo, neatsakė
Idealų laimimas neturi
Materialinės vertybės (turtas, pimgai
„geras1* gyvenimas ir kt)
Sėkmė, karjera, padėtis visuomenėje
Pramogų ir sporto pasaulis, šios srities
žvaigždės
Išsilavinimas, žinių siekis, tobulėjimas
Darni, draugiška šeima

Visi
respon
dentai

KTU

LKA

LŽOII
Visi

Vyrai

Mote
-rys

35
7
27

32
18
27

31
12
29

38
2
26

31
6
28

41

10
9

6
3

16
10

11
12

11
14

11
5

6
3

8
7

8
?

9
7

8
1

25

Meilė, seksas, graži išvaizda
Moralinės nuostatos (žmoni^kumas,
sąžiningumas, tolerancija ir kt.)
Savarankiškumas, principingumas
Laisvė (laisvas pasirinkimas, laisvas
bendravimas)
Draugų kompanija, savas būrelis
Pilnatvė, harmonija (įdomus darbas, gera
alga, gera šeima, ištikimi draugai ir t O
Patriotizmas,
pilietiškumas,
visuomeniškumas

3
S

4
3

4
6

3
7

2
7

4
7

4
4

4
3

2
4

4
4

2
6

5
3

3

7

4
2

3

5

1

2

2

2
1

•
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4 lentelė. Studentų asmeniniai idealai (nuomonių turinio analizės duomenys, %)

Idealai

Neatsakė, ne^alvojo
^moniškumas, altruizmas, tolerancija,
dvasin^umas
Darni seimą, meilė
išsilavinimas, žinios, protas ir
atitinkamas darbas
Sąžiningumas,
principingumas,
atsakomybė
Ištikimi draugai
Pinigai, geras gyvenimas
Patriotizmas, tradicijos, pilietiškumas

Visi
res
pon
dentai

KTU

LKA

LŽOU

28
13

30
16

24
14

27
12

30
11

Mo
-rys
25
12

14
13

U
10

18
12

14
14

15
3

14
18

9

6

8

11

15

9

8
6
3

3
14

10

10
5
1

11

15
2

10

Visi

Vyrai

2

Jaunimo autoritetų įvairovę, konkrečių asmenybių populiarumą turėtų lemi
ypatingas aukščiausio lygio vertybinis darinys - idealai. Lietuvių pedagogą
psichologas J. Vabalas-Gudaitis aukščiausią jaunimo auklėjimo tikslą tapatin^
su ateities meile. Mokslininko nuomone, apskritai ateitis ir jos meilė yr
amžinas žmonijos idealas, prie kurio žmogaus siela veržiasi savisaugos instinkti
skatinama. Ši veikimo kryptis amžina, universali ir absoliuti, o visos kitos - til
laikini nukrypimai nuo jos [3: 99-101]. Tikėtina, kad naujų idėjų stok
visuomenėje glaudžiai susijusi ne tik su skeptišku piliečių požiūriu į autoritetus
bet su pačios idealo sampratos nykimu. Kitaip tariant, jaunuoliai negali tiksli^
apibrėžti, ko siekia, ko nori ir ką realiai gali. Tokiu atveju dažniausi^
pripažįstama, kad idealų nėra.
Studentų vertybinių orientacijų tyrimo metodikoje (atviri anketos klausimai
išskirti du idealų aspektai: jaunosios kartos idealai ir asmeniniai respondent
idealai. Pareikštų nuomonių turinio analizė atskleidė, kad š^e idealai nesutampi
respondentai save vertino geriau negu visą bendraamžių kartą (žr. 3, 4 lenteles
Dauguma apklaustųjų kategoriškai netvirtino, kad jaunimas išvis neturi joki
idealų, tačiau jaunosios kartos idealų sampratą dažniau siejo su materialinėm
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vertybėmis, galimybe plačiai pagyventi, o ne su įprastinėmis idealizmo sąvokos
traktuotėmis. Vardindami savo asmeninius idealus, studentai tiek daug dėmesio
turtams ir pinigams neskyrė, dažniau akcentavo Šeimos vertybes, žmoniškumą,
altruizmą, išsilavinimą ir protą. Būtent tokius požymius įprasta nurodyti kalbant
apie socialinį psichologinį idealisto tipą. Vaizdžiai tariant, bendraamžiai
nemažai daliai studentų atrodė gerokai pagedę, o save jie turbūt laikė vienišais
šviesuliais tamsos karalystėje.
Nors Ši pastaba hipotetinė ir gerokai sutirština spalvas, tačiau verčia atkreipti
dėmesį į kai kuriuos rūpestį keliančius reiškinius. Pirmiausia ^ į jaunuolių
bendravimo, nepritapimo, nesusikalbėjimo problemą. Kaip kitaip būtų galima

paaiškinti kritišką studentų požiūrį į bendraamžius ir bendramokslius. Tikėtina
ir tai, kad tokios neigiamos nuomonės daugelis respondentų nedrįstų pasakyti
viešai. Jie vienaip elgiasi, kitaip galvoja ir nejučia pradeda niekinti kolegas,
jaučiasi esą geresni už juos.

Plėtojant šią prielaidą, svarbu išsiaiškinti, kokia vieta studentų vertybių
struktūroje tenka draugystei, pasitikėjimui ištikimais draugais. Apklausos
duomenimis, draugystę labiausiai vertino moterys ir kariūnai, o pinigų ir
materialinės gerovės siekį dažniau akcentavo KTU ir LŽŪU besimokantys
vaikinai (žr. 4 lentelę). Apskritai draugystė nebuvo hin dažnai akcentuojama

kaip gyvenimo idealas, bet tikėtina, kad kasdienybėje jaunimas Šios vertybės
pasigesdavo. Tokią galimybę patvirtina patraukliausių jaunimo savybių
vertinimai (žr. 5 lentelę).
5 lentelė. Patraukliausios jaunimo savybės (nuomonių turinio analizės
duomenys, %)
Patrauklios savybės

Neatsakė
Nėrajatrauklių savybių
Laisvumas, komunikabilumas, jumoro
jausmas, linksmumas
Veržlumas, veiklumas, iniciatyvumas,
atvirumas naujovėms
Išsilavinimas, žinių, tobulėjimo siekis
Savarankiškumas, atsakomybė, sava
nuomonė
Draugiškumas, nuoširdumas

Visi
respon
dentai

KTU

LKA

LŽOU
Visi

Vyrai

29
6
24

38
12
16

18
8
31

29
2
25

35
6
22

22

20

14

27

26

12
11

20
6

10
8

10
15

16

20

14

14

Mote
rys
26
27
25

7

13
20

15

14

L4

Patraukliausios šiuolaikinio jaunimo savybės dažniausiai buvo siejamos su
bendravimo ypatumais. Tyrime dalyvavę studentai labiausiai vertino laisvumą,
humoro jausmą, jaunų žmonių komunikabilumą. Patrauklia savybe gana dažnai
buvo laikomas ir nuoširdumas, draugiškumas. Tik lieka neaišku, ar tas savybes
respondentai manė esant plačiai paplitusias, būdingas daugeliui jaunuolių. Gal

27

tiesiog išskyrė jas kaip papildančias, konkretizuojančias jų asmeninio idealo
sampratą.
Kita respondentams patraukli jaunosios kartos savybė - atvirumas visoms
naujovėms, veržlumas, iniciatyvumas. Ir šiuo atveju negalima spręsti apie
minėtų savybių paplitimą, ar iš tikrųjų akademinis jaunimas veržlus ir
iniciatyvus. Tačiau atvirumas naujovėms, be abejo, tiesiogiai susijęs su tokiomis
vertybėmis kaip išsilavinimas, žinių siekis, tobulėjimas, t.y. su nemažos dalies
respondentų išreikšta asmeninių idealų samprata.
Apibendrinant galima teigti, kad akademinis jaunimas asmeninius idealus
buvo linkęs tapatinti su jam atrodančiomis patraukliomis šiuolaikinio jaunimo
savybėmis. Antra vertus, patraukliomis laikytinos savybės gali būti tik
pageidautinos, įsivaizduojamos kaip idealios, o ne iš tikrųjų dažnai
kasdieniniame studentų gyvenime pasireiškiančios. Skeptiškas išvadas lėmė
skeptiškas tyrime dalyvavusių studentų požiūris į jaunosios kartos idealus,
asmeninių ir bendraamžių artimiausios aplinkos prieštaringas vertinimas.
Dažnai tvirtinama, kad idealų ir autoritetų krizę, vertybių „generalinę
inventorizaciją" sukelia kartų konfliktas, tėvų ir vaikų gyvenimo prasmės
sampratos skirtumai. Bet aptartieji studentų tyrimo duomenys atspindi ir
jaunuolių tarpusavio santykių problemas. Nesusikalbėjimo ir visuotinio
susvetimėjimo nuojauta skatina ieškoti naujų, mažiau formalizuotų jaunimo
sociologinių tyrimų metodų, labiau pasitikėti kokybiniais tyrimų metodais.
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Academic Yoiith Value Orientations: the Crisis of Authorities and ideals

Gražina Maniukaitė
Summary
In this article the results of investigation carried out in the Kaunas
Technological University, the Agriculture University of Lithuania and Military
Academy of Lithuania in 2000-2001 are surveyed. They reveal the most popular
persons among students (politicians, sportsmen, etc), the academic youth
conception of ideals and the most attractive characteristics of the younger
generation. The attempt is made to make clear the influence of some sočiai
demographic factors (the sex, the type of a higher schoo!) on the formation of
value orientations of students.
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VERTYBINĖS ORIENTACIJOS IR JAUNIMO MARGINALIZACIJA
Monika Urmonienė
Kauno Technologijos Universitetas
K. Donelaičio 20, LT-3000 Kaunas
Straipsnyje aptariamas jaunimo vertybinių orientacijų ir marginalizacijos
proceso tarpusavio santykis bei bendruomenės įtaka jaunimo marginalumo
prevencijai. Vienas iš jaunimo marginalumo prevencijos bendruomenėje
elementų - socialinė parama.
Raktažodžiai: jaunimo vertybinės orientacijos, marginalizacija, bendruomenė,
socialinė parama.

Įvadas
Sociologijoje vertybės traktuojamos kaip vertybinis-nonninis socialinio
reguliavimo mechanizmo sąveikos elementas. Tai reiškia, kad šiame
mechanizme vertybės suvokiamos kaip tikslas, kuris turi būti įgyvendinamas
socialinių sąveikų metu. Šiuo požiūriu vertybės įgauna tam tikrą „energijos
masę", veikiančią žmogaus elgesį. Šis „energetinį" vertybinį poveikį sukelia
interesų, poreikių, nuostatų sąveika su įvairiais aplinkos veiksniais. Sąveikų
vertinimas atskleidžia įvairias aksiologines charakteristikas. Tokiomis
vertinamosiomis charakteristikomis dažniausiai pažymėtos: stratifikacija,
marginalizacija, stigmatizacija, stereotipizacįja ir pan.
Konkretūs stratifikacijos tipai formuojasi dviejų pagrindinių reiškinių socialinės diferenciacijos ir socialinių vertybių standartų - sankirtoje. Viena iš
pagrindinių socialinių vertybių funkcijų - tapti etaloniniu žmogaus elgsenos
matavimo vienetu, pasirenkant tam tikrą veiklos ar pasyvaus elgesio būdą.
Sociologai marginalumo terminu įvardija tarpinę individo padėtį visuomenės
grupėje, klasėje, sąlygojamą jo standartiškai mažesnio ar didesnio socialinio
aktyvumo. Šiuo metu vienas iŠ pagrindinių marginalumo bruožų - socialiai
neapibrėžtas asmens tapatumas, kurį mėgina nustatyti pats asmuo, stengdamasis
prisitaikyti prie tam tikrų visuomenės normų. Toks prisitaikymas (savo
tapatumo paieška) prie visuomenės normų taip pat įgyvendinamas vertybiniu
pagrindu.
Tam tikru socialinės raidos tarpsniu žmogus vienu ar kitu savo elgesio būdu
įtvirtina ir išskiria socialinius norminius prioritetus savo vertybių sistemoje, nuo
kurių priklauso tolesnis jo elgesys ir veikla. Žmogaus elgesio būdas,
reprezentatyviai besiremiantis tam tikromis vertybinėmis orientacijomis, gali
būti glaudžiai susijęs ir su marginaliniais procesais.
Kita vertus, vertybių sistemos radimąsi veikia individą supanti aplinka,

kurioje reiškiasi socialiniai ekonominiai procesai bei individų tarpusavio
sąveika. Tai svarbu suvokti kaip tam tikras metodologines nuostatas,
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leidžiančias nustatyti marginalizuojančių veiksnių įtaką žmogui, jo
marginaliniam elgesiui. Marginalumo pažinimo ir jo kontrolės požiūriu svarbi
nuostata, kad žmogaus asmenybės tapsmas tęsiasi visą gyvenimą. Tai ne tik tam
tikro socialinio elgesio išmokimas bei socialinio vaidmens modeliavimas, bet ir
asmenybės tam tikro socialinio psichologinio brandumo raiška.
Jaunuoliai bręsdami patiria tam tikrą elgesio vertybinių standartų pasirinkimo
konkurenciją, dažnai pasireiškiančią asmenybės raidos krize: jaunuolis - jau
nebe vaikas, kurio elgesiui didelę įtaką daro jį supančių suaugusių žmonių
elgesio formos, vertybės ir požiūriai. Jis dar nėra nė socialiai brandi asmenybė,
turinti susiformavusią vertybių sistemą, todėl jam reikalinga parama, kurią
pirmiausiai turėtų suteikti artimiausia aplinka ^ šeima ir bendruomenė.
Šio straipsnio tikslas - remiantis literatūros analize ir empirinio tyrimo
„Jaunimo marginaUzacija ir resocializacijos galimybės bendruomenėje", atlikto
straipsnio autorės 2002 m., atskleisti jaunuolių vertybinių orientacijų ir jų
marginalizacijos proceso tarpusavio santykį bei bendruomenės įtaką jaunimo
marginaiumo prevencijai.
Socializacijos institutų įtaka jaunimo marginalizacijai
Psichologas K. Levinas jauno žmogaus padėtį lygina su būsena, kuri apima
atvykus į nežinomą miestą [7:39]. Jaunuoliui vertybiniu požiūriu neaišku, kokį
elgesio variantą jis turi pasirinkti, kaip orientuotis į savo, artimųjų ar kitos
referentinės aplinkos siekius, kokiu būdu turėtų elgtis su galimų elgsenos
variantų visuma, kad pasiektų savo tiksią. Šis vertybinis apsisprendimo
neaiškumas, tiksliau, vertybinė dezorientacija ir lemia jaunuolio asmenybės
charakterio nepastovumą. Todėl galima teigti, kad jaunystė - tarsi marginalinė
būsena žmogaus amžiaus tarpsnių struktūroje. Šiuo atveju margjnalumas
suvokiamas kaip stimulas, socialinius ieškojimus sąlygojantis reiškinys, jauno
žmogaus asmenybės formavimasis ir savojo „aš" paieška. Tačiau šiame
straipsnyje dėmesys kreipiamas į neigiamus marginalizacijos padarinius,
siejamus su jaunimo socialine atskirtimi.
Žmogaus vertybių sistemos tapsmui didelę įtaką daro socializacija ir šiame
procese dalyvaujantys socialiniai institutai. Analizuojant jaunuolių socializacija,
daug reikšmės teikiama mikroaplinkai - šeimai ir bendraamžiams.
Kaip pati mažiausia, pirminė socialinė ląstelė, šeima yra pagrindinė
visuomenės dalis. Su Šeima susiję visuomenės gyvenimo laimėjimai, sunkumai
ir prieštaravimai. Šeima - vienas iš svarbiausių socialinių institutų, nuo kurio
priklauso jaunimo gyvenimiškojo apsisprendimo vyksmas. Šeima užtikrina

fizinį ir emocinį individo vystymąsi. Šiuo metu plačiai paplitęs požiūris, kad
deviantinio elgesio formavimuisi daro įtaką ankstyvosios vaikystės patirtis, kai
vystosi kūdikio emocinis prieraišumas prie suaugusiųjų. Atskyrimas nuo
motinos, nenuolatinė motinos globa ar emocinis atstūmimas gali skatinti
prieštaringas reakcijas - nesaugų prieraišumą, agresyvų savarankiškumą.
Ryškiausios emocinio atstūmimo pasekmės pastebimos tais atvejais, kai vaikas
emocinį atstūmimą patiria būdamas 2-12 metų amžiaus [5: 23]. Tada asmuo
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neturi atitinkamo elgesio modelio, kuris skleistų emocinę Šilumą. Kad
apsisaugotų nuo papildomų psichologinių traumų, bendraudamas su žmonėmis
išlaiko psichologinį atstumą. Tokie žmonės užsidaro savyje, nesugeba užmegzti
artimų ryšių ir išreikšti savo jausmų^ tampa abejingi, nepasitiki savimi. Jie
mažiau tikisi iš gyvenimo. Jų nuomone, gyvenimas - nedraugiška, priešiška,
nepatikima, nemaloni ar net žiauri aplinka, kurios reikia vengti. Todėl galima
daryti išvadą, kad marginalines asmenybės formavimuisi ypač svarbią reikšmę
turi individo santykis su artimiausia aplinka vaikystėje.
Ne mažiau svarbus soeializacijos aspektas - bendraamžių įtaka, kadangi
jaunuoliams nebeužtenka bendravimo Šeimoje. Jie norėtų priklausyti jaunimo
grupei, kur galėtų atsiskleisti Tačiau jaunimo būrimasis į grupes turi ne tik
teigiamų bruožų. Dažnai jaunimo grupės gali būti traktuojamos kaip
kontrlcultūrinės organizacijos, Kontrkultūra apibūdinama kaip ^ultūros modeliai,
neigiantys vyraujančią kultūrą [2: 35]. Kontrkultūrinės organizacijos - žmonių
grupės, įgyvendinančios socialines-kultūrines nuostatas ir tikslus,
prieštaraujančius visuomenei priimtinoms normoms ir taisyklėms.
Kontrkuttūrinė organizacija susikuria remdamasi išskirtinumo principu. Šiuo
atveju išskirtinumas suprantamas kaip veikla ar požymis, skinantis šią
organizaciją nuo kitų (pavyzdžiui, nusikalstama veikla). Šis išskirtinumas
leidžia organizacijos nariams susiburti į grupę, vadinamą „mes", padedančią
formuotis neigiamiems socialiniams vaizdiniams apie kitus visuomenės narius.
Kontrkultūrinėse institucijose Žmogus traktuojamas ne kaip asmenybė, bet kaip
socialinės grupės narys, kurio veiklai ir elgesiui daro įtaką grupės lyderiai.
Priklausymas kontrkultūrinei grupei ir dalyvavimas šios grupės veikloje lemia
įvairias asocialaus elgesio formas: nusikaltimus, narkomaniją, alkoholizmą [6].
1997-1998 m. atlikto sociologinio tyrimo, skirto vaikų neužimtumo bei jų
nusikalstamumo problemoms tirti, duomenimis, 51% respondentų nusikaltimo
padarymo priežastimi nurodė draugų, pažįstamų bei suaugusiųjų poveikį [4: 53]
Apibendrinant galima daryti išvadą, jog artimiausioje aplinkoje vykstantys
socialiniai procesai turi lemiamą reikšmę jauno žmogaus socializacijai. Nuo
artimiausioje aplinkoje susiformavusių vertybinių nuostatų, elgesio stereotipų
priklausys, kaip jaunuolis bus priimamas bendruomenėje: ar kaip žmogus,
sugebantis savo veikla ir idėjomis praturtinti bendruomenės gyvenimą, ar kaip
atstumtas, nereikalingas, savo elgesiu keliantis bendruomenės narių baimę ir
nepasitikėjimą. Juk, kaip rašė E. Frommas: „Kai nutrūksta ryšiai, suteikdavę
žmogui pasitikėjimą savimi, kai žmogus tampa svetimas jį supančiam pasauliui,

kai jam būtina įveikti bejėgiškumą ir vienatvę, prieš jį atsiveria du keliai:
pirmasis iš jų veda individą link pozityvios laisvės Pasirinkęs šį kelią žmogus
gali spontaniškai susieti save su pasauliu per meilę ir darbą, atskleisdamas savo
intelekto, jausmų ir emocijų gebėjimus. Tokiu būdu jis neatsisakydamas savojo
„aš" gali pajusti vieningumą su kitais žmonėmis, pasauliu ir pačiu savimi.
Antrasis kelias - tai kelias atgal. Laisvės atsisakymas, kai mėginama sumažinti
savo vienišumą didinant atstumą tarp savęs ir pasaulio. Šis bėgimas - tai ir
savojo „aš" atsisakymas" [8: 20].
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Bendruomenės reikšmė marginsiumo prevencijoje
Bendruomenė - šeimų ar žmonių grupė, kurią jungia tam tikros bendro
naudojimo vertybes, vieningos tarnybos, įstaigos, interesai ar geografinis
artumas [1: 24],
Analizuojant bendruomenės įtaką jaunimo marginalizacijai ir jos prevencijai,
svarbu išsiaiškinti, su kokiomis problemomis jaunimas dažniausiai susiduria
bendruomenėje ir kaip šias problemas bandoma spręsti.
2002 m. anketinio tyrimo būdu analizavau jaunimo marginalizaciją ir
resocializacijos galimybes bendruomenėje. Tyrimo metu daugiausia dėmesio
skyriau bendruomenės organizacijų: apskričių administracijų, rajonų ir miestų
savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų, veiklai marginalinių grupių
resocializacijos srityje. Tyrimo respondentai - apskričių administracijos,
rajono/miesto savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai^
teikiantys socialines paslaugas 16-25 metų amžiaus klientams. Tyrime dalyvavo
318 respondentų.
Nurodydami svarbiausias jaunimo marginalizavimosi priežastis, net 90%
respondentų pabrėžė prastą ekonominę padėtį, 61% respondentų nuomone,
marginalizavimosi priežastis - netinkamas laisvalaikis, o 60% - vertybių
pokyčiai (dauguma respondentų nurodė keletą priežasčių). Jaunuoliai pagalbos į
tyrimo respondentus dažniausiai kreipiasi dėl bedarbystės, skurdo,
piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis. Tad galima teigti, kad
jaunuolių asmenybės formavimuisi ypač didelę reikšmę turi poveikis, susijęs su
visuomenės požiūriu ir suteiktomis galimybėmis darbo ir išsimokslinimo srityje.
Tačiau analizuojant konkrečius jaunimo įdarbinimo faktus, pastebimas
didėjantis atotrūkis tarp jaunimo lūkesčių ir realios padėties. Darbdaviai,
priimantys jaunuolius į darbą, pageidauja, kad Šie turėtų aukštesnįjį, o labai
dažnai ir aukštąjį išsilavinimą. Antra vertus, remiantis sociologinių tyrimų
duomenimis nustatyta, kad daugiau kaip 50% nedirbančio jaunimo neįgijo
profesijos dėl materialinių sunkumų. Trečia, tyrimų duomenimis, dauguma

aukštųjų mokyklų absolventų kilę iš miesto, o tai leidžia daryti prielaidą, kad
kaimo jaunimui sunkiau siekti aukštojo mokslo diplomo.
Neturintys reikiamo aukštesniojo ar aukštojo išsilavinimo bei profesinių
žinių jaunuoliai turi didesnę galimybę tapti bedarbiais. Lietuvos darbo biržos
duomenimis, kas ketvirtas besikreipiantis į darbo biržą yra jaunas žmogus. Šie
žmonės darbo biržoje tikisi sulaukti kvalifikuotos pagalbos, kurią suteikti galėtų
jos darbuotojai, turintys specialių žinių bei įgūdžių, reikalingų dirbant su
jaunimu.
Tačiau ir dirbantys jaunuoliai susiduria su sunkumais. Tyrimų duomenimis,
jaunimo uždarbis 40% mažesnis nei vidutinis visų amžiaus grupių uždarbis. Šie
faktai leidžia daryti prielaidą, jog susidaro tarsi užburtas marginalinės lemties
veiksnių ratas: jaunuoliai patiria ekonominį nepriteklių, kuris vėliau paveikia ir

jų vaikų ateitį.
Kas gi galėtų padėti jaunuoliams bendruomenėje?
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Remdamasi savo tyrimo „Jaunimo marginalizacija ir resocializacįjos
galimybės bendruomenėje" duomenimis nustačiau, kad daugiausia socialinę
pagalbą bendruomenėje jaunimui suteikia žmonės, turintys pedagogo (53%) ir
socialinio darbuotojo (12%) profesijas. Svarbią reikšmę teikiamų paslaugų
kokybei turi ir darbo su jaunimu stažas. Net 61% tyrimo respondentų darbo su
jaunimu stažas buvo 7 ir daugiau metų. O kokios socialinės pagalbos gali

sulaukti jaunuoliai bendruomenėje? Dažniausiai jiems pasiūlomas individualus
konsultavimas (šią paslaugų formą nurodė 87% respondentų), materialinė

parama (42%), įdarbinimas (11 %), pagalba persikvalifikuojant ir įgyjant
profesiją (11%). Taigi jaunuoliams teikiama pagalba bendruomenėje apima tik
du svarbius aspektus: individualią konsultaciją ir materialinę pagalbą, bet stinga
paslaugų, kurios skatintų jaunimo įsitraukti į visuomenės socialinę struktūrą
Sąvoka jaunimo įsitraukimas į visuomenės socialinę struktūrą apibūdina
visuomenės socialinės struktūros (klasių, socialinių profesinių grupių, tautų,

teritorinių bendrijų, socialinių demografinių grupių) atsinaujinimą jaunimu [3:
7].
Dirbant socialinį ir resocializacinį darbą su jaunimu, iškyla daug problemų.
Didžiausi sunkumai, tyrimo respondentų nuomone, ^ abejingas jaunuolių
požiūris į teikiamas paslaugas (57%), trumpalaikis teikiamų paslaugų poveikis

(52%) ir įvairių organizacijų bendradarbiavimo stoka sprendžiant jaunimo
problemas (48%).
Apibendrinant tyrimo rezultatus, galima pateikti marginalumo prevencijos
bendruomenėje modelį.
Jaunimui turėtų būti teikiama pakankamai informacijos apie galimas
socialinės pagalbos formas bendruomenėje. Socialinę pagalba bendruomenėje
turėtų teikti specialistų būrys: pedagogai, socialiniai darbuotojai, medikai,
teisininkai, psichologai, darbo biržos specialistai. Jų veikla turėtų būti suderinta.
Socialinės pagalbos rūšys ir formos, taikomos atsižvelgiant į individualius
jaunuolių poreikius, turėtų skatinti juos įsitraukti į visuomenės struktūrą
Išvados
Analizuojant bendruomenės įtaką jaunimo marginalizacijai ir jos prevencijai,
svarbu atskleisti realias jaunimo problemas bendruomenėje ir numatyti, kaip
šias problemas galima spręsti.
Jaunimo marginalizacijos tyrimai rodo, jog jaunuolių asmenybės
formavimuisi didelę reikšmę turi poveikis, susiję su visuomenės požiūriu ir
suteiktomis saviraiškos galimybėmis darbo ir išsimokslinimo srityje. Neturintys
reikiamo aukštesniojo ar aukštojo išsilavinimo bei profesinių žinių jaunuoliai
lengviau tampa bedarbiais.

Profesionalią socialinę pagalbą bendruomenėje jaunimui daugiausia teikia
žmonės, turintys pedagogo ir socialinio darbuotojo profesijas. Geresnę teikiamų
paslaugų kokybę lemia ilgesnis darbo su jaunimu stažas.
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Jaunuoliams teikiama pagalba bendruomenėje apima tik du pirmaeiliu ^
dalykus: individualią konsultaciją ir materialine pagalbą. Stinga paslaugų,
kurios skatintų jaunimą įsitraukti į bendruomenės socialinę struktūrą.
Darbo su jaunimu praktika rodo tam tikrus abipusio abejingumo simptomus
jaunuoliai abejingi teikiamoms paslaugoms, paslaugų teikimas turi trumpalaik
pobūdį, įvairios organizacijos per mažai bendradarbiauja, spręsdamos jaunime
problemas.
Geresnę jaunimo integraciją į bendruomenę gali temti didesni:
informuotumas apie galimas socialinės pagalbos formas bendruomenėje. Teikt
socialinę pagalba bendruomenėje turėtų įvairūs specialistai: pedagogai
socialiniai darbuotojai, medikai, teisininkai, psichologai, darbo birža:
specialistai.
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Value Orientations and Youth Marginalization
Monika Urmonienė
Summary
The artiete discusses the relations between youth value orientations ar
marginalization, analyses the influence of community on prevention <
marginalization. Sočiai support is one of the possible ways of you
marginaUzation prevention in the community.
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DARBO/NEDARBO PROBLEMOS
AKADEMINIO JAUNIMO POŽIŪRIS Į DARBĄ
Antanas Čiuias
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių 58, LT-2600 Vilnius
Straipsnyje nagrinėjama darbo, kaip vertybės, problema. Tyrime remtasi kai
kurių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų sociologinės apklausos ir jų
kontrolinių darbų analizės duomenimis. Atskleidžiamas šeimos ir mokyklos
vaidmuo studentų požiūrio į darbą formavimosi procese, parodomi jų siekiai

įgyti specialybę aukštojoje mokykloje ir atskleisti savo sugebėjimus būsimajame
darbe.
Raktažodžiai: darbo sociologija, darbo sąlygos, darbo rinka, vertybinės
orientacijos, saviraiška, socializacija, integracija
Darbas, kaip vertybė, suvokiamas dėka įvairių šaltinių. Ankstyva socializacija
suteikia pačius pagrindus darbo suvokimui. Šeimoje, draugų aplinkoje ugdomas

vaiko požiūris į darbą, jis pats būna įtraukiamas (arba ne) į kokią nors darbinę
veiklą^ išmoksta atlikti tam tikras užduotis, išmoksta prisiminti tam tikrą
atsakomybę. Augdamas vaikas išmoksta vertinti savo elgesį, išgirsta kitų
vertinimus ir taip pamažu formuoja savo gyvenimo kelią. Tad vaikas šeimoje
ruošiamas suaugusio žmogaus vaidmenims; šį darbą tęsia mokykla. Taip
įsisavinamos ir perimamos vertybės, nulemiančios darbo vietą ir vaidmenį
individo gyvenime, išmokstama pareigingumo, atsakomybės.
Jaunimas ^ tai ateities karta, kuri pakeis dabartinius politikus, mokslininkus,
mokytojus, gydytojus, kultūros darbuotojus, firmų vadovus, verslininkus ir pan.
Nuo jaunimo pastangų, siekių, požiūrio į darbą ir kitus visuomeninio gyvenimo
reiškinius priklausys mūsų valstybės gyvenimas gana netolimoje ateityje.
Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto (šiuo metu Socialinių tyrimų
instituto) sociologai kartu su Latvijos Daugpilio universiteto dėstytojais 20002002 m. atliko tyrimą Lietuvos ir Latvijos aukštosiose mokyklose. Pagal
parengtą anketą „Vertybinės akademinio jaunimo orientacijos" buvo atliktos
Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus Pedagoginio
universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto
studentų apklausos (N=600). Pateiktų klausimų tikslas - atskleisti akademinio
jaunimo požiūrį į darbą, Seimą, mokslą, religiją, politiką, kultūros vertybes,
laisvalaikį ir pan. Tyrime taip pat panaudotos studentų referatuose ir
kontroliniuose darbuose išdėstytos mintys apie darbą, pasirengimą darbui, jo
reikšmę asmenybei ir visuomenei. Šiuos darbus studentai rašė studijuodami
darbo sociologijos kursą. Didžioji dalis studentų nedirbo apmokamo darbo -
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juos išlaikė tėvai. Tačiau kiekvieną iš jų buvo paveikęs minėtas socializacijos
procesas šeimoje ir mokykloje, be to, visi turėjo tam tikrą teorinį pasirengimą.
Todėl kiekvienas turėjo tam tikras nuostatas, savitą požiūrį į darbą, savo
lūkesčius, ateities perspektyvas. Tyrimas atskleidė tam tikrus dėsningumus,
būdingus daugumai studentų.
Tyrinėtojams buvo svarbu nustatyti, kodėl studentai

siekia aukštojo

išsilavinimo. Pasirodė, kad svarbiausias šio siekio veiksnys - galimybė lengviau
susirasti darbą. Taip manė apie 80-90% apklaustųjų studentų. Tokį studentų
požiūrį, matyt, lėmė sunki padėtis šalies darbo rinkoje: darbo vietų paklausa
didelė, o pasiūla maža, tad didesnes galimybes įsidarbinti turi baigusieji
aukštąsias mokyklas. Kitas svarbus motyvas - noras įsigyti bet kokį aukštojo
mokslo diplomą Tai taip pat susiję su įsidarbinimu Turintiems diplomą
įsidarbinti lengviau. Kur kas mažiau studentų svarbiais motyvais laikė šiuos,

norą įsigyti išsvajotą profesiją (apie 30 %) ir pajusti studentiško gyvenimo skonį
(apie 20 %).
Atsakydami į klausimą, kurio lygmens studijas numato baigti, apie 55%
apklausoje dalyvusių I-IV kursų studentų nurodė, kad norėtų siekti aukštesnės
kvalifikacijos, t.y. baigti magistratūros studijas.
Referatuose bei kontroliniuose darbuose studentai atviriau ir išsamiau išdėstė
savo požiūrį į darbą, nurodė jo ištakas, atskleidė lūkesčius.
Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos specialybės IV kurso studentė
Jūratė savo požiūrį į darbą išdėstė taip (tyrimas atliktas 2002 m.): „Darbas man
yra vertybė, išpildami daugybę žmogaus būtinųjų poreikių: ekonominių,
socialinių, psichologinių. Kiek daug gražių dalykų, susijusių su darbu! Galbūt
mano tokį teigiamą požiūrį į darbą lemia ir tai, kad aš gimiau ir gyvenu
Lietuvoje, šalyje, kurioje darbas turi senas ir gražias tradicijas. Galbūt darbo
vertę man įskiepijo mano šeima, pirmiausia mano seneliai, kurie visą gyvenimą
gyveno kaime. Per visą gyvenimą aš nė karto nesu išgirdusi jų buraojant ir
keiksnojant darbą, kurio kaime nuolat pilna. Būdavo net gražu žiūrėti, kaip jie
mokėjo suplanuoti įvairius darbus ir planus įvykdyti laiku. Ir ne bet kaip
atmestinai, o su meile ir kantrybe. Ką bedarytų močiutė, ar gamintų valgį, ar
dirbtų kokį lauko darbą, ji man kartodavo: „neskubėk, niekur nenubėgsi, o nuo
to tik darbas nukentės".
Truputį kitoks darbas supa mano tėvus. Jie dirba gana stambioje gamykloje ir
jau ne kartą yra susidūrę su darbo netekties grėsme. Jie taip pat labai vertina
darbą, tačiau jau kitaip: jiems darbas labiau kaip pragyvenimo šaltinis. Ir,
kalbant apie pasitenkinimą darbu, jie jau išvardintų daugybę neigiamų to darbo
aspektų: per didelis darbo krūvis, monotoniškumas, neskatinamas žmogaus
kūrybingumas ir 1.1. Tačiau nepaisant to, kad mama, grįžusi iš darbo, kartais
pasiskundžia, aš neįsivaizduoju jos nedirbančios ar dirbančios kitokį darbą.
Tad, kadangi aš darbinės patirties dar neturiu, mano požiūris į darbą eina iš
mano artimųjų santykio su darbu, yra paveiktas jų požiūrio. Aš nuo mažens
įsisavinusi pagarbą bet kokiam darbui ir jį atliekančiam žmogui, ar jis būtų
fizinis, ar protinis, ar tai žemės ūkio darbai, ar namų ruošos, ar reikalauja
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aukščiausios žmogaus kvalifikacijos, ar ji nebūtina, vis viena tai darbas, jis turi
būti atliktas, todėl reikia gerbti ir vertinti tą žmogų, kuris stengiasi to darbo imtis

ir atlikti jį.
Dabar, jau beveik baigiant studijas, nors ir toliau norėčiau studijuoti, bandysiu
ieškoti darbo. Bet aš nenoriu griežtai apibrėžti, kokio darbo, nes kol dar neturiu
patirties darbo srityje, būtų naudingas bet koks darbas, tiek fizinis, tiek protinis,
bet geriausia, kai darbas jungia abu šiuos faktorius, tada jis nebus nuobodus ir
varginantis. Galbūt mano požiūris pasikeis jau po pirmojo mano darbo, bet
tikiuosi, kad darbas niekada nenustos būti man vertybe".
Gana vaizdingai socializacijos vaidmenį požiūrio į darbą formavimuisi, taip
pat reikalavimus darbui, darbo vaidmenį individui ir visuomenei išreiškė VDU
sociologijos specialybės IV kurso studentė Jurgita: „...Kiekvienas žmogus
pasirenka įvairų darbą. Dar vaikystėje vienam patinka piešti, kitam dainuoti,
trečias vaikas svajoja būti policininku, o ketvirtam gal gerai sekasi matematika.
Jau būdamas vaiku žmogus formuoja tam tikrus tolimesnio gyvenimo lūkesčius,
kurie susiję su darbu. Vėliau, mokykloje, vaikai renkasi tam tikrą mokymosi
kryptį: humanitarinius, tiksliuosius ar gamtos mokslus. O dar vėliau, baigę
mokyklą, jaunuoliai renkasi, į kokią specialybę stoti.
Jau nuo Šio etapo prasideda tikrasis gyvenimas, kai žmogus įžengia į suaugusių
pasaulį ir supranta, jog darbas yra labai svarbus, ir siekti jo, ypač įsigyti gerą
išsilavinimą, tampa savotišku žmogaus tikslu. Tokioje stadijoje esu ir aš. Aš
dabar dedu visas pastangas mokslui ir turiu gana aukštus lūkesčius, kurie susiję
su būsimu darbu ateityje. ...Negali būti pateisinama tinginystė, alkoholizmas ir
priemonės užsidirbti pinigų nelegaliai, morališkai smerktinais būdais, tokiais
kaip vogimu, korupcija, išnaudojimu. { darbą aš žiūriu kaip į vertybę, kūrybą,
gėrį, savęs išraišką, savo ir visuomenės poreikių patenkinimo galimybę".
Kai kurie studentai, žinodami, kokia reali padėtis darbo rinkoje, su nerimu
žvelgė į ateitį, abejojo, ar jų lūkesčiai išsipildys susidūrus su tikrove.
VDU sociologijos specialybės IV kurso studentė Ana (kilusi iš Visagino) savo
požiūrį į darbą, savo lūkesčius ir perspektyvas atskleidė taip: „AŠ norėčiau dirbti
pagal savo specialybę, daryti tyrimus, kad man pačiai būtų įdomu. Turbūt labai
malonu būna, kai ryte atsikeli ir džiaugiesi, kad dabar eisi į darbą, susitiksi su
kolegomis, užsiimsi įdomia veikla! Gaila, kad ne visiems sekasi susirasti darbą
šiuolaikinėje visuomenėje. Yra nuostabu, jeigu turi bet kokį darbą. Svarbiausia,
kad bus už ką pavalgyti ir sumokėti už butą. Kokia tada yra gyvenimo prasmė?"
Kai kurie studentai labai realiai vertino šiuolaikinę padėtį darbo sferoje. Jų
požiūris į darbą neromantiškas. Jie atskleidė problemas, su kuriomis susiduria
Lietuvos žmonės ieškodami darbo, nurodo darbdavių ir darbuotojų tarpusavio
santykių pobūdį. VDU sociologijos specialybės IV kurso studentas Dainius, jau
sukūręs šeimą ir dirbąs vienoje iš Kauno organizacijų, savo požiūrį į darbą
Šiuolaikinėje Lietuvoje atskleidė taip: „Mano požiūris į darbą šių laikų
visuomenėje yra objektyvus, nes Lietuvoje esant bedarbystei, kiekvienas
žmogus darbo ieško kaip duonos. Be darbo yra sunku įsivaizduoti žmogaus
savirealizacijos procesą, nes darbas padeda žmogui išmėginti savo jėgas naujoje
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savirealizacijos sferoje. AŠ pats esu dirbantis ir kadangi turiu šeimą, tai mano

gyvenime darbas yra būtinybė, norint turėti šiek tiek pinigų ir išlaikyti šeimą. Su
pinigais atsiranda daugiau galimybių apsirūpinti maistu, drabužiais ir kitais
svarbiais, gyvenime reikalingais dalykais. ...Atsiradus laisvai rinkai, vis daugiau
steigiasi mažų firme^ių, kurios dažnai dirbančius vilioja pasiūlymais ir pažadais,
tačiau už sunkų darbą moka tik minimalų atlyginimą. Darbo sąlygos būna
baisios, nes siekiama kuo daugiau atlikti užsakymų ne tik Lietuvos užsakovams,
bet ir užsieniečiams. Galėčiau paminėti tokius darbus kaip siuvimas, kur
moterys, būdamos pagrindine darbo jėga, yra išnaudojamos, joms net
nesuteikiamos sąlygos darbo metu nors truputį pailsėti. Tokioje ir panašiose
firmose vyksta intensyvi darbuotojų kaita, per metus, priklausomai nuo
darbuotojų skaičiaus, gali pasikeisti nuo 100 iki 1000 darbuotojų. Tai yra viena
iš problemų, kurias aš įžvelgiu šiomis dienomis. Jau tapo įprasta, kad darbdaviai
sako: „Jei nepatinka darbas, išeik. Už durų daug norinčių laukia". Tada žmogus
yra nuvertinamas, jis negali per trumpą laiką parodyti darbdaviui, ką moka ir
sugeba. Kita vertus, yra žmonių, kurie visomis jėgomis yra įsikibę į gerą ir
pelningą darbo vietą, tačiau gerai neatlieka jam priskirtų funkcijų. Dar viena
problema, tai darbdavių manipuliavimas priimant į darbą žmones pagal pažintis
ar net kyšį, kas, beje, Lietuvoje taip pat įgauna tradicijas. Žinoma, visos Čia
mano paminėtos problemos tik parodo įstatymų bei nutarimų, kuriuose kalbama
apie darbą, trūkumus. Vis tik noriu pabrėžti, kad darbas yra vienas pagrindinių
žmogaus savirealizacijos būdų. Todėl visiems retkarčiais primenu, kad darbas
žmogų puošia..."
Apibendrinant galima pasakyti, kad apie 90% studentų darbą laikė labai didele
vertybe ir su juo siejo saviraišką, galimybę kurti, „investuoti savo jėgas ir
mintis" (pasak studentės Loretos), gyventi iš jo. Dauguma buvo įsitikinę, kad jei
kas nors jų paklaustų, kas aš esu, pasakytų ne savo tautybę ar pomėgį, bet tai,
kuo dirba ar yra išmokytas dirbti (t.y. kokią aukštąją mokyklą baigęs ir kokią
turi specialybę).
Studentai gerai žinojo, kad Lietuvoje didelis nedarbas. Gauti darbą gana sunku.
Todėl šiame tyrime buvo pateiktas klausimas, ar jie sutiktų išvažiuoti padirbėti į
užsienį. Atsakymai parodė, kad didžioji dauguma (daugiau kaip 90% studentų)
norėtų išvykti. Tiesa, daugelis (apie 65-70%) norėtų padirbėti tik kurį laiką, o
paskui sugrįžtų į Lietuvą (apie ketvirtadalis apklaustų studentų norėtų iŠ
Lietuvos išvykti visam laikui).
Dauguma visų apklaustųjų važiuotų į Vakarų valstybes, nes, jų manymu, tai
didelės, stabilios ir labiausiai išsivysčiusios valstybės, ten didžiausios galimybės
gauti gerą darbą ir užsidirbti pinigų. Be to, jų kultūra artimesnė mums, ten
labiau rūpinamasi žmonėmis. Kai kurie teigė, kad išvyktų todėl, kad ten gyvena
giminės, draugai ir šiaip daug emigrantų iŠ Lietuvos.
Maždaug trečdalis apklaustųjų manė, kad ne tiek jau svarbu, į kokią Šalį vykti.
Svarbiausia, kad ten būtų geras darbas, pakenčiamos darbo sąlygos ir normalus
darbo užmokestis. Tačiau labiausiai jaunimas norėtų išvykti į Europos Sąjungos
valstybes, nes jose aukštas gyvenimo lygis, stabilumas, sutvarkyta teisingumo

38

sistema, gerbiamos žmogaus teisės. Nurodė ir konkrečios valstybės - Angliją,

Italiją, Prancūziją, Ispaniją, Švediją, Vokietiją. Dalis studentų norėtų išvykti į
JAV, Kanadą.
Studentai suvokė, kad tai jų svajonės, jos gali būti įgyvendintos arba ne. Bet
jie taip pat žinojo, kad tikslų, norų įgyvendinimas - tai gyvenimo sėkmė, o ją,
kaip patys nurodė, labiausiai lemia pasitikėjimas savimi, darbštumas,
išsilavinimas.
Du trečdaliai studentų pritarė šalies integracijai į Europos Sąjungą. Nepritarė
tik apie 10%, kiti dar neturėjo savo nuomonės. Pritariantieji integracijai manė,
kad atsivers geresnės galimybės įsidarbinti ES šalyse.
Uvados
Vertybinės orientacijos ^ tai dorovinių, socialinių, estetinių nuostatų sistema,
turinti svarbią reikšmę žmogaus gyvenime. Šios orientacijos lemia esmines
žmogaus elgesio kryptis, poelgius. Nuo to, kaip įgyvendinami vertybiniai
asmenybės siekiai, priklauso jos dvasinis sveikatingumas, socialinis aktyvumas.
Viena iš svarbiausių jaunimo vertybinių orientacijų - darbas. Čia pasireiškia
jaunimo požiūris į darbą, o per jį - atsakomybė žmonėms, visuomenei. Svarbią
reikšmę turi akademinio jaunimo požiūris į darbą. Tai ateities karta, kuri pakeis
dabartinius politikus, mokslininkus, mokytojus, gydytojus, firmų vadovus ir t.t.
Nuo jų požiūrio į darbą priklausys mūsų valstybės ateitis.
Jaunimas siekia aukštojo išsilavinimo daugiausia todėl, kad ateityje būtų
lengviau gauti darbą. Kai kuriems studentams ne tiek svarbu žinios, kiek noras
įsigyti bet kokio aukštojo mokslo diplomą.
Du socializacijos Šaltiniai - Šeima ir mokykla - lemia, kad darbas suvokiamas
kaip vertybė. Seimą tr mokykla suteikia darbo pažinimo pagrindus. Čia
susiformuoja požiūris į darbo vietą ir vaidmenį individo gyvenime, išmokstama
atsakomybės, pareigingumo.
Daugumai studentų darbas yra vertybė - su juo sieja saviraiškos lūkesčius,
jame nori atskleisti sugebėjimus, per darbą patenkinti pagrindinius materialinius
ir dvasinius poreikius.
Studentai gerai suvokia situaciją darbo rinkoje. Tie nurodo negeroves,
atsiradusias privataus ūkio sąlygomis, kuomet darbuotojai priversti dirbti
sunkiomis darbo sąlygomis už menką atlyginimą.

Didžioji dalis studentų svajoja baigę studijas išvykti padirbėti į užsienį,
daugiausia į Vakarų šalis - Angliją, Prancūziją, Italiją, Ispaniją, Vokietiją,
Švediją. Kai kurie norėtų išvykti į JAV, Kanadą. Jų nuomone, tos Šalys

labiausiai išsivysčiusios, ten didžiausios galimybės gauti gerą darbą ir užsidirbti
pinigų.

Du trečdaliai apklaustųjų norėtų išvykti į užsienį laikinai. Tačiau apie
ketvirtadalis studentų norėtų išvykti iŠ Lietuvos visam laikui.
Du trečdaliai studentų pritaria integracijai į ES. Jų nuomone, narystė sudarys
palankesnes sąlygas įsidarbinti ES šalyse.
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Studente' Attitude towards VVork

Antanas Čiužas
Summary
This paper presents the analysis of work as sočiai vahie. The research is based
on the sociological survey of some Lithuanian high schools. There is revealed
femily and school role in formation of students' attitude towards vvork.
Students' specialization preference in high school and striving for realization of
their abilities in ruture occupation are revealed as well.

JAUNIMO PADĖTIS DARBO RINKOJE
Arūnas Pocius
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Rinktinės g. 48, LT-2OO5 Vilnius
arunas@dsti. ot. lt
Straipsnyje aptariamos besiregistruojančių teritorinėse darbo biržose jaunų bedarbių,
kuriuos 2000 m. tyrinėjo Darbo ir socialinių tyrimų instituto darbuotojai, užimtumo
galimybės. Tyrimas leido objektyviau įvertinti jaunimo padėtį darbo rinkoje,
numatyti pagrindines užimtumo didinimo kryptis bei priemones. Remiantis tyrimo
rezultatais, šiame straipsnyje įvertinama jaunų bedarbių padėtis darbo rinkoje, darbo
netekimo ir neįsidarbinimo priežastys, aptariamos jų socialinės demografinės

charakteristikos. Straipsnio autorius didesnį dėmesį stengėsi sutelkti į mažiau
tyrinėtus jaunimo nedarbo problemos aspektus.
Raktažodžiai: darbo rinka, jauni bedarbiai, darbo netekimo ir neįsidarbinimo
priežastys, profesinis pasirengimas
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(vadas
Jaunimo darbo, bedarbystės ir kitos socialinės problemos ypač išryškėjo ekonominės
krizės metais. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į nevyriausybinių
jaunimo organizacijų kreipimąsi, 1999 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. VIII - 1271
2000-uosius paskelbė jaunimo nedarbo metais. Daugelį jaudina, kas laukia vis labiau

į bedarbystę grimztančių jaunų žmonių - narkotikai, alkoholis ar perpildyti
kalėjimai. Norint sėkmingai išspręsti jaunimo nedarbo problemą ir sušvelninti jo
pasekmes, reikalingos visų valstybinių institucijų sutelktos pastangos. Jaunuolių
elgsena darbo rinkoje priklauso nuo daugelio socialinių, ekonominių, demografinių
ir kitų tarpusavyje glaudžiai susijusių veiksnių. Jaunimo nedarbas, kaip socialinisekonominis reiškinys, yra ypač nepalankus šių veiksnių tarpusavio sąveikos
rezultatas.

Tyrimo apibūdinimas
Jaunų bedarbių tyrimas buvo atliktas 2000 m. liepos-spalio mėn IŠ viso apklausti
2239 bedarbiai iki 25 metų amžiaus. Tyrimo rezultatai pakankamai patikimi ir
realiai atspindi jaunų bedarbių padėtį šalies darbo rinkoje. Vienas iš svarbiausių
tyrimo uždavinių - įvertinti jaunimo elgseną darbo rinkoje. Tyrimo aktualumą

sąlygoja tai, jog daugelio jaunimo elgsenos darbo rinkoje rodiklių įprastinės
statistinės apskaitos būdu gauti neįmanoma. Tyrimo rezultatai atspindi: 1)
bendrąsias demografines jaunų bedarbių charakteristikas; 2) jaunų bedarbių padėtį
bei konkurencijos darbo rinkoje galimybes, 3) jaunimo profesinio mokymosi
problemas; 4) jaunų bedarbių dalyvavimą aktyviuose darbo rinkos politikos
renginiuose; S) jaunų bedarbių vertybių orientaciją, lūkesčius, požiūrį į nedarbą ir
darbinę veiklą.
Teoriniai statistinių tyrimų patikimumo nustatymo pagrindai bei įvairių atliktų
tyrimų patirtis rodo, jog daugiau nei 2000 respondentų (tai sudaro 7,5 proc'
Lietuvoje užregistruotų jaunų bedarbių) ^ pakankamas skaičius, daugeliu atvejų
(analizuojant konkrečius atsakymus į klausimus) leidžiantis gauti patikimus
rezultatus - galima 5% paklaida.
1999 m. Lietuvoje atlikti darbo jėgos tyrimai rodo, jog apklausus 8 tūkst. žmonių
bei norint užtikrinti apklausos rezultatų tikslumą, respondentų dalis gali būti ne
mažesnė kaip 0,025% bendro tiriamos (generalinės) populiacijos visumos skaičiaus2.

Nors jaunų bedarbių tyrime apklaustųjų dalis, palyginti su tiriamos populiacijos
skaičiumi, buvo gerokai didesnė, tačiau atrankiniuose tyrimuose galioja taisyklė:
kuo mažesnė tiriama populiaciją tuo daugiau asmenų reikia apklausti, kad tyrimo
rezultatai būtų patikimi. Atliekant 2000 m. gegužės mėn. darbo jėgos tyrimą, buvo

1 i tyrimą patekusių respondentų ir 2000 m. vidutyje visose šalies TDB užsiregistravusių
jaunų bedarbių procentinis santykis.
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nustatytos gana plačios paklaidų ribos. Šiame tyrime įverčiai laikomi tiksliais, jeigu
jų paklaida neviršija 8%, jeigu jų santykinė paklaida yra nuo 8% iki 30%, įverčiai
laikomi patenkinamais, o jei didesnė negu 30% - nepakankamai tiksliais [2: 9]. 2002
m. darbo jėgos tyrimuose informacijos apie paklaidas nepateikiama [3].
Remiantis standartinėmis paklaidų lentelėmis nustatyta, jog bendras mūsų tyrime
dalyvavusių jaunų bedarbių skaičius formaliai užtikrina visų į apklausą patekusių
respondentų bendrųjų pasiskirstymų rodiklių svyravimus ne didesnius kaip 5% [4:
68]. Tačiau paklaidų reikšmės objektyviai išauga, analizuojant tuos atvejus, kai į
atskirus klausimus atsako dalis į tyrimą patekusių respondentų. Be to, paklaidos
didėja analizuojant ir kryžmines (koreliacines) lenteles, todėl vengiama nepagrįstai
detalizuoti tyrimo rodiklius.
Atranka atlikta pagal regionus ir išsilavinimą. Atrenkant regionus, buvo
atsižvelgta į nedarbo lygį. Regionai atspindi skirtingas jaunimo dalyvavimo darbo
rinkoje galimybes priklausomai nuo teritorinių darbo biržų (TDB) aptarnaujamų
regionų urbanizacijos lygio. Tyrime buvo sumanyta atlikti proporcinę atranką, tačiau
apklausą atliekančiose TDB nebuvo nuosekliai laikomasi nustatytos apklaustųjų
struktūros pagal išsilavinimą. Kad būtų išvengta rezultatų iškraipymų pagal
regionus, buvo atlikti perskaičiavimai3. Apklausėjams buvo rekomenduota nustatyti,
kas kelintą bedarbį reikėtų apklausti4. Taip būtų išlaikytas respondentų atrankos
atsitiktinumo principas, bet Šio užmojo visiškai įgyvendinti nepavyko: anketas su

apklausėjo, TDB dirbančio tarpininko, pagalba geriausiai pildė aukštąjį ir aukštesnįjį
išsilavinimą turintys bedarbiai, o nekvalifikuoti žmonės jas pildė nenoriai, daugelis
atsisakė. Todėl teko atlikti pakartotinę apklausą - taip gauta daugiau analizei
tinkamų anketų. Manome, jog būtinas glaudesnis bendradarbiavimas tarp apklausą
atliekančių praktikų, atrankos metodų specialistų sociologų, matematikų (statistikų)
bei mokslininkų analitikų.
Jaunų bedarbių socialinė demografinė charakteristik^
Ji atskleidžia svarbiausias problemas: prastą jaunų bedarbių ir jų šeimų materialinę
padėtį, sudėtingas būsto sąlygas, menką išsilavinimą- Tyrimo duomenimis, jaunų
vyrų nedarbas didesnis nei moterų, o kaimo jaunimo - didesnis nei miesto. Bendras
jaunimo nedarbo lygis visuose į tyrimą patekusiuose regionuose apklausos metu
buvo 14%, vyrų - 15%, moterų - 12%, kaime - 16%, mieste - 13%. Didžiąjąjaunų
bedarbių dalį (58%) sudaro 21-24 m. žmonės, daugiau nei kas dešimtas jaunas
bedarbis (11%) neturi 18 ra., beveik kas trečiam (31%) - 19-20 ra. Tarp TDB
užsiregistravusio jaunimo daugiau vyrų (59%) nei moterų (41%).

3 Perskaičiavimo koeficientai — TDB duomenimis nustatytų ir apklausos būdu
įvertintų atitinkamų rodiklių santykiai pagal išsilavinimą regionuose. Sie koeficientai buvo
įvesti į pirminio tyrimo duomenų masyvą, padauginus visų apklausos duomenų
pasiskirstymus pagal išsilavinimą ir regionus i^ atitinkamų perskaičiavimo koeficientų. Taip
gerokai sumažinta atrankos rezultatu iškraipymų galimybė.
* Pvz., tuo metu TDB aplankė 500 jaunų bedarbių, o numatyta apklausti 100. Tad
reikėjo apklausti kas penktą bedarbį (500/100=5).

42

Nepaisant to, jog dauguma jaunų bedarbių yra vyresni (21-24 m.) Žmonės, įgijęs
žinių ir darbo patirties vyresnio amžiaus jaunimas darbą randa lengviau. Darbo jėgos
tyrimai rodo, jog didžiausias nedarbo lygis yra tarp jaunesnio amžiaus asmenų. 1419 m. amžiaus grupės nedarbas 1999 m. siekė net 31% [5].3
Jauni bedarbiai mažai išsilavinę. Pusė visų TDB registruotų į tyrimą patekusių

jaunų bedarbių nekvalifikuoti. Tai žymiai daugiau nei vidutiniškai tarp visų
bedarbių. Tik 2% jaunimo turi aukštąjį, 7% - aukštesnįjį, o 41% jaunuolių profesini išsilavinimą.
Dauguma respondentų (daugiau nei keturi penktadaliai) gyvena kartu su tėvais,
9% šių žmonių nuomoja butą. Mažiau nei dešimtadalis (tik 9%) turi atskirą
nuosavą būstą. Taigi jaunų bedarbių materialinės ir būsto sąlygos sudėtingos.
Daugelis respondentų ekonomiškai priklauso nuo tėvų. Ypač sunku jaunoms
bedarbių šeimoms, nepajėgiančioms savarankiškai spręsti savo finansinių ir
būsto problemų.
Darbo netekimo ir neįsidarbinimo priežastys
Analizuojant jaunų bedarbių konkurencijos darbo rinkoje galimybes, paaiškėjo,

kad:
•Rimtos kliūtys siekiančiam įsidarbinti TDB jaunimui - silpna profesinio

tobulėjimo motyvacija, menka kvalifikacija (išsilavinimas), mažas teritorinis
mobilumas.
•Jauni bedarbiai ankstesnės darbo vietos praradimą daugiau linkę aiškinti ne
profesinio pasirengimo stoka, bet bloga ekonomine situacija ir darbo vietų stoka
susijusiomis aplinkybėmis.

•Didelė dalis apklaustųjų profesinį pasirengimą (išsiiavinimą) suvokia tik kaip
abstrakčią priežastį, lemiančią jaunimo įsidarbinimą, mažiau susietą su tyrime
dalyvavusio konkretaus individo profesinio tobulėjimo galimybėmis. Tad keldami
didesnius reikalavimus jaunimo įsidarbinimui apskritai, apklausti žmonės profesinio
tobulėjimo požiūriu mažiau reikalauja iš savęs.
Tyrimo duomenys rodo, jog daugiau nei kas trečias anksčiau dirbęs jaunas
bedarbis darbo neteko pasibaigus darbo sutarčiai, kas penktas - pasibaigus
laikiniems ir sezoniniams darbams (žr. 1 diagramą). Kas penktas netekęs darbo
apklaustas žmogus buvo nepatenkintas darbo užmokesčiu, kas septintas sąlygomis. Gana daug - ketvirtadalis - jaunuolių darbo neteko dėl naikinamų etatų
ir įmonės likvidavimo.
Vos 3 proc. iki registracijos darbo biržoje dirbusių jaunų žmonių darbo netekimo
priežastimi laikė nepakankamą profesinį pasirengimą. Šių bedarbių požiūriu
nepakankamas profesinis pasirengimas nėra reikšminga darbo netekimo priežastis,
nors respondentų išsilavinimas (kvalifikacija) labai menkas. Šis
liūdnas faktas

5 Vėlesniuose (2000-2001 m.) statistiniuose rinkiniuose duomenų apie šią amžiaus
grupę nepateikiama,
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liudija^ jog anksčiau dirbę jauni bedarbiai dar neįsisąmonino didelės pakankamo
profesinio pasirengimo reikšmės įsitvirtinant darbo rinkoje.

1 diagrama. Kodėl neteko darbo anksčiau dirbę bedarbiai? (apklaustųjų nuomonių
pasiskirstymas, proc.)

Baigėsi darbo sutartis
Dirbo laikina, sezoninį darbų
Netenkino darbo užmokestis
Netenkino darbo sąlygos
Etatą mažinimas
Įrooae likvidavosi
Dėl susidariusių unt)k)ų si
daitodaviu
Netenkino darbas ne pagal
spec.
Dėl nepakankamo prof,
pasirengimo
Del pablogėjusios sveikatos
+
Del dransm^^ pažeidimų H

Kokios gi nedirbusių jaunų bedarbių neįsidarbinimo priežastys? Daugiau kaip kas
trečias iš jų nurodė neturėjęs profesinio pasirengimo (žr. 2 diagramą). Beveik tiek
pat (36%) apskritai nerado jokio darbo. Tai dvi svarbiausios neįsidarbinimo
priežastys. Mažiau nei trečdalis (arba apie 30%) apklaustųjų manė, jog darbdaviai
nepasitiki jaunimo sugebėjimais, tiek pat žmonių nurodė nepakankamą darbo
patirtį. Gana daug - 14%, arba kas septintas nedirbęs jaunuolis nerado darbo pagal
specialybę, kas aštuntas - nerado darbo arti namų. Nepakankamą darbo užmokestį
nurodė vos 6% jaunuolių - tai nėra svarbus jų neįsidarbinimo veiksnys. Kitos
apklaustųjų nuomonės palyginti nereikšmingos.

Analizė pagal lytį rodo, kad didžiausia nedirbančių vyrų dalis (40%) nurodė
neradę jokio darbo, kiek mažesnė (34%) - neturėję profesinio pasirengimo. Pasak į

klausimą atsakiusių vyrų (32%), darbdaviai nepasitiki jaunų žmonių sugebėjimais.
Moterų požiūriu pagrindinės neįsidarbinimo priežastys pasiskirsto kiek kitaip.
Didžiausia moterų dalis (40%) neįsidarbino dėl profesinio pasirengimo stokos,
mažiau (32%) moterų neįsidarbino todėl, kad nerado jokio darbo. Mažesnė moterų

dalis (29%) manė, kad darbdaviai nepasitiki jaunų žmonių sugebėjimais.
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pasiskirstymas, proc.)

Išskirdamos pagrindines neįsidarbinimo priežastis, moterys labiau pabrėžė
profesinio pasirengimo trūkumą, vyrai - darbo vietų stoką. Kitų nuomonių skirtumai
nedideli.
2 diagrama. Kodėl neįsidarbino bedarbiai? (nedirbusių apklaustųjų nuomonių

Neturėjau profesin
pasi rengimo
Neradau jokio darbo I
-jDarbdaviai nepasitiki L
jaunimo sugebėjimais P
Nepakankama darbo |
patirtis (stažas) f
Neradau darbo pagal įgytą
spec.
Neradau darbo arti namų
Netenkino darbo
užmokestis
Neieškojau darbo
Negalėjau gauti kredito ^
versluiP

Analizė rodo, jog daugiausia (33-39%) visų išsilavinimo grupių anksčiau dirbusių
respondentų darbo neteko pasibaigus darbo sutarčiai. Be tos priežasties, aukštojo ir
aukštesniojo išsilavinimo žmonėms didelę reikšmę turėjo blogos darbo sąlygos. Tokį
atsakymą nurodė 24%, o per mažą darbo užmokestį - 15% Šios grupės žmonių (žr. 1
lentelę).
Mažesnio išsilavinimo žmonių reikšmingesnės darbo netekimo priežastys

pasiskirsto kiek kitaip. Santykinai daug iki registracijos TDB dirbusių ir profesinį
išsilavinimą turinčių jaunuolių nurodė, kad jų netenkino darbo užmokestis (24%),
netenkino darbo sąlygos (15%), prarado darbo vietą pasibaigus sezoniniam darbui
(17%). Pastaroji priežastis dar svarbesnė nekvalifikuotiems asmenims (ją išskyrė net
22% anksčiau dirbusių asmenų be profesijos).

Kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo didesnė dėl blogų santykių su darbdaviu bei darbo
sąlygų netekusių darbo jaunuolių dalis. Santykinai daugiau aukštesnio išsilavinimo
jaunuolių, nepatenkintų darbu ne pagal specialybę (sumažėja galimybės atsiskleisti
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jaunuolių sugebėjimams bei pritaikyti sukauptas žinias). Mažesnio išsilavinimo
žmonės Šias priežastis nurodė rečiau. Kuo mažesnis išsilavinimas, tuo didesnė dalis
netekusių darbo jaunuolių kreipėsi į darbo biržą pasibaigus darbinės veiklos
laikotarpiui (terminuotam ir sezoniniam darbui). Mažiau išsilavinę asmenys šiek tiek
dažniau netekdavo darbo dėl įmonės likvidavimo.
Tyrimas rodo, jog siūlomas žemas darbo užmokestis nėra svarbi jaunimo
neįsidarbinimo priežastis. Nepakankamą darbo užmokestį nurodė vos 6 proc.
nedirbusių respondentų. Pastarąjį faktą galima greičiausiai paaiškinti sudėtinga
ekonomine situacija bei ypač dideliu darbo vietų stygiumi. Absoliutinė dauguma
nepatenkintųjų nenurodė konkretaus darbo užmokesčio, todėl darbdavių siūlomo
darbo užmokesčio pasiskirstymas iš 13 atsakymų yra statistiškai nepatikimas. Tačiau
logiška būtų manyti, jog didžiosios daugumos darbdavių siūlytas darbo užmokestis,
kuris netenkino apklaustųjų buvo ypač žemas (net neviršijo minimalios algos - 430
litų). Tyrimo duomenimis, minimalų arba aukštesnį negu minimalų atlyginimą
darbdaviai siūlė vos 3 nepatenkintiems siūlomu užmokesčiu respondentams^ likusiems
10 buvo siūlomas mažesnis atlyginimas. Jų dalies nustatyti negalima dėl
nepakankamo atsakiusiųjų skaičiaus apie konkretų darbo užmokestį.
1 lentelė. Anksčiau dirbusių apklaustųjų pasiskirstymas pagal
išsilavinimą ir darbo netekimo priežastis (%)6
Darbo netekimo priežastys
1. Įmonė likvidavosi
2 Etatų mažinimas
3. Netenkino darbo sąlygos
4. Netenkino darbo užmokestis
5. Netenkino darbas ne pagal turimą speci!
6 Dėl nepakankamo profesinio pasirengiu
7. Dėl pablogėjusios sveikatos (invalidum^
8. Dėl drausmės pažeidimų
9 Dėl susidariusių santykių su darbdaviu
10. Baigėsi darbo sutartis
11. Dirbau laikiną sezoninį darbą
12. Kita
Nenurodė
IS viso

Aukštasis ir
aukstesnysis
10
11
24
15
7
0
1
0
10
33
14
11
0

Išsilavinimas
Nekvalifikuoti
Profesinis
žmonės
13
10
17
11
12
15
15
24
2
5
4
1
2
1
1
1
6
7
34
39
22
17
6
6
2
1

15 viso
12
14
14
19
3
3
2
1
7
36
19
6
2

Ryškios priklausomybės tarp neįsidarbinimo priežasčių ir išsilavinimo
nenustatyta (žr. 2 lentele), išimtį sudaro trys atsakymai („neradau darbo pagal
pasirinktą specialybę", „neradau jokio darbo", „neradau darbo arti namų").
Tyrimo duomenimis, aukštesnis išsilavinimas gerokai sumažina apskritai jokio
darbo nerandančių jaunuolių dalį - kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo mažesnis tokių
jaunuolių lyginamasis svoris. Neradę jokio darbo respondentai tarp asmenų.

6 Respondentai galėjo pasirinkti keletą atsakymų variantų į šios ir kitos lentelės
klausimus.
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baigusių aukštąjį lT aukštesnįjį mokslą, sudaro tik 20%, tarp nekvalifikuotų - 43%.
Kuo mažesnis išsilavinimas, tuo daugiau nedirbusių jaunuolių linkę ieškoti darbo
toliau nuo namų. 7% aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčių ir net 14%
nekvalifikuotų žmonių nurodė nerandą darbo arti namų.
Paradoksalu, kad tarp profesinį išsilavinimą turinčių žmonių santykinai mažiau
nedirbusių bedarbių, nerandančių darbo pagal specialybę (19%) negu tarp aukštojo ir

aukštesniojo išsilavinimo respondentų (41%). Keblu paaiškinti, kodėl į aptariamą
klausimą atsakė ir 3% asmenų, priskyrusių save nekvalifikuotiems. Manome, jog šie
netikslumai susiję su neoficialiu užimtumu. Dėl šios priežasties anksčiau arba
apklausos momentu neoficialiai užimti asmenys galėjo prisiskirti iki
užsiregistravimo TDB dirbantiems bei pateikti netikslius duomenis apie specialybę.
Be to, neturintys diplomo žmonės dažnai specialybę tapatina su praktine veikla.
Pavyzdžiui, pardavinėjantis prekes nekvalifikuotas asmuo nurodo prekybininko
specialybę, dirbantis statybose - statybininko (tokių žmonių buvo nedaug).
Profesinio pasirengimo nebuvimas - aktualesnė nekvalifikuotų žmonių

neįsidarbinimo ir darbo netekimo priežastis. Nekvalifikuotų jaunuolių požiūris į Šį
veiksnį darbo netekimo ir neįsidarbinimo atvejais prieštaringas. Štai tik 4% iki
registracijos TDB dirbę nekvalifikuoti respondentai manė netekę darbo dėl
nepakankamo profesinio pasirengimo, o neįsidarbinimo priežastį „neturėjau
profesinio pasirengimo" įvardijo net 60% anksčiau nedirbusių nekvalifikuotų
asmenų. Taigi nepakankamą profesinį pasirengimą, kaip neįsidarbinimo priežastį,
gerokai dažniau nurodė nedirbę asmenys. Dauguma dirbusių jaunuolių vis dar
gyvena iliuzijomis, jog tai nėra svarbi darbo praradimo priežastis. Toks požiūris
būdingas visoms be išimties išsilavinimo grupėms.
2 lentelė. Nedirbusių apklaustųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
ir neįsidarbinimo priežastis (%)
Neįsidarbinimo priežastys
1. Neturėjau profesinio pasirengimo
2. Nepakankama darbo patirtis (darbo staž
3. Netenkino darbo užmokestis
4. Darbdaviai nepasitiki jaunų žmonių sug
5. Neradau darbo pagal specialybę
6. Neradau jokio darbo
7 Neradau darbo arti namt^
8. Negalėjau gauti kredito savo verslui pra
9. Neieškojau darbo (maži v^ikai, bloga sv
10. Kitos
Nenurodė
ISviso

Aukštasis/
aukštesnysis
18
36
S
34
41
20
7
0
3
23
1

išsilavinimas
Nekvalifikuoti
Profesinis
žmonės
60
12
21
4!
9
37
19
32
12
2
5
21
1

5
25
3
43
14
2
5
16
1

B viso
37
30
6
31
14
36
12
2
5
19
1

Profesinis pasirengimas. 55% šiame tyrime dalyvavusių jaunų bedarbių mano, jog
jaunimo įsidarbinimas daugiausia priklauso nuo išsilavinimo ir profesinio mokymo,
57% nurodo, kad darbdaviams reikalingi kvalifikuoti specialistai, tačiau kai
kalbama apie konkrečių respondentų nesėkmių darbo rinkoje priežastis, gerokai
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mažiau atsakiusių respondentų savo profesin^ pasirengimą sieja su darbo netekimo

(3%) arba neįsidarbinimo (37%) priežastimis. Tai greičiausiai susiję su didelės
dalies jaunų bedarbių psichologija - nesugebėjimu tinkamai įvertinti susiklosčiusios
padėties ir per dideliu pasitikėjimu savo galimybėmis varžytis darbo rinkoje.
Būtina pabrėžti, jog kvalifikacinio tobulėjimo požiūriu jauni bedarbiai gana pasyvūs.
Antai esant galimybei, į TDB organizuojamą profesinį mokymą norėtų įsitraukti
palyginti nedaug respondentų (15 %)7, o anksčiau dalyvavo šiame darbo rinkos
renginyje 11% žmonių, nors kas antras TDB užregistruotas jaunas bedarbis
nekvalifikuotas. Todėl manome, jog jaunų bedarbių profesinio tobulėjimo motyvacija
gana silpna. Būtina formuoti rimtesnį jaunų ieškančių darbo žmonių požiūrį į
kvalifikacijos kėlimą, stiprinti jų profesinio mokymo motyvaciją. Greičiausiai
didesnė dalis jaunų bedarbių profesinį pasirengimą suvokia tik kaip abstraktų

diplomą, mažai susietą su konkrečių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių pritaikymo
galimybėmis darbinėje veikloje.
Jaunimo nedarbo problemos kaimo regionuose
Čia iškyla kita problema - ieškančiam darbo jaunimui mokymasis sunkiau
prieinamas. Blogesnius kaimo regionų bedarbių profesinio mokymo rodiklius
sąlygoja nuo darbo biržų veiklos nepriklausomos priežastys. Tarp kaimo bedarbių
daugiau tokių žmonių, kurie nesiekia toliau mokytis ar persikvali^^kuoti, o

pasitenkina tik viešaisiais darbais. Tai sąlygoja didesnį pigesnių TDB aktyvių
renginių lyginamąjį svorį kaimo regionuose, o kaimo žmonėms toliau mokytis
neleidžia mažos pajamos. 2000m. jaunų bedarbių tyrimas parodė, jog TDB
užsiregistravę asmenys iš šeimų, kur pajamos menkos, neturi galimybių laisvai

rinktis mokymosi įstaigos [6: 35]. Mažos pajamos riboja keliones į mokymosi
centrus, apsigyvenimo išlaidas.
Kaimo jaunimas integruojasi į darbo rinką anksčiau. Daug nerandančio darbo
miestuose menkai kvalifikuoto kaimo jaunimo pragyvenimui užsidirba greitai
įsitraukdami į tuos žemės ūkio darbus, kuriems nereikia papildomos kvalifikacijos,
o pakanka turimų sugebėjimų ir fizinės jėgos. Miestuose, ypač stambesniuose,
didesnė dalis gyventojų į darbo rinką įsitraukia vėliau. Paklausios specialybės

įsigijimas atitolina jų darbinės veiklos pradžią, tačiau jų kvalifikacija, palyginti su
kaimo jaunimu, tampa gerokai aukštesnė, o darbas geriau apmokamas. Ši aplinkybė
ypač reikšminga aprūpinant Šeimas bei užtikrinant aukštesnį jų gyvenimo lygį.
Jaunimo tyrimas rodo, jog mažiau urbanizuotose regionuose anksčiau dirbusių jaunų
bedarbių dalis didesnė. Tai rodo apčiuopiamas atvirkštinis koreliacinis ryšys tarp
regionų urbanizacijos masto ir iki registracijos dirbusių bedarbių dalies (r = -0,653).
7 Bendro respondentų skaičiaus dalis. Šis rodiklis apibūdina 36% atsakiusių žmonių.
Toks skirtumas susidarė todėl, kad santykinai daug respondentų (net 58%) nenurodė,
kokiuose darbo biržos organizuojamuose renginiuose norėtų dalyvauti. Didelis
neatsakiusių žmonių lyginamasis svoris rodo, jog dalis jaunuolių savo perspektyvų
nesieja nei su profesiniu mokymu, nei su kitais darbo rinkos rengimais ir į juos žifiri
gana abejingai (galbūt šie respondentai tikisi, kad greitai susiras darbą ir jų registracija
darbo biržoje bus trumpalaikė).
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Manome, jog jaunų žmonių, siekiančių įsigyti paklausią specialybę, miestuose turėtų
būti daugiau negu kaimuose
Labiausiai urbanizuotuose miestuose vyrauja stambus ūkio potencialas, todėl
sėkmingai įsitraukti į darbo rinką bedarbiams lengviau. Tačiau ši taisyklė tarsi
netinka jauniems bedarbiams jų buvusio užimtumo atžvilgiu. Mažesnė negu vidutinė
anksčiau dirbusių bedarbių dalis buvo labiausiai urbanizuotuose regionuose, šiek
tiek didesnė negu vidutinė arba artima šalies vidurkiui - kaimiškuose regionuose.
Labiausiai tikėtina, jog jaunų bedarbių ankstesnį užimtumą stipriau paveikė tai, jog
kaimuose (kaimo regionuose) į darbinę veiklą jaunimas įsitraukia anksčiau
Didmiesčių jaunimui formalios sąlygos integruotis į darbo rinką yra palankesnės.
Geresnė šių jaunuolių mokymo kokybė vidurinėse mokyklose. Blogesnė padėtis
mažiau urbanizuotose miestuose, kadangi čia labiau stinga darbo vietų. Blogiausia
situacija kaimo regionuose, kuriuose darbo vietų neagrariniame sektoriuje ypač
trūksta.

Išvados
Tyrimas atskleidė jaunimo padėties darbo rinkoje problemas. Apklausos
duomenimis, kas antras jaunas bedarbis savo veiklą darbo rinkoje pradeda nuo darbo
biržos. Darbinės veiklos patirtį turi tik 53% apklaustųjų. Analizuojant TDB
duomenis, išryškėjo nedirbusių bedarbių skaičiaus sezoninis svyravimo pobūdis.
Pradeda formuotis ištisos bedarbių kartos. Kelia nerimą tai, jog gana daug

respondentų tėvų ir motinų yra bedarbiai (apie 18%) Didelės dalies jaunų bedarbių
profesinio tobulėjimo motyvacija silpna. Kas antras TDB užregistruotas jaunas
bedarbis nekvalifikuotas (t.y. neturi specialybės).
Siekiant padidinti jaunimo konkurencijos darbo rinkoje galimybes, svarbu
tobulinti besimokančių asmenų skaičiaus struktūrą pagal studijų (mokymo)
programas. Tokiu būdu pamažu galima koreguoti visų gyventojų profesinę struktūrą
ir geriau ją pritaikyti rinkos poreikiams. Tačiau So veiksmo galimybes gerokai
sumažina dėl ekonominio nuosmukio pasekmių sumažėjęs pastovių darbo vietų
skaičius. Į TDB apklausą patekęs jaunimas darbo netekimo ir neįsidarbinimo
priežastis daugiau linkęs aiškinti natūraliomis, nuo jų pačių tiesiogiai
nepriklausančiomis ekonominėmis priežastimis, o ne savo profesinio pasirengimo ir
darbo patirties stoka. Būtina ugdyti rimtesnį ieškančių darbo jaunuolių požiūrį į
kvalifikacijos kėlimą, stiprinti jų profesinio mokymo motyvacįją.
Tyrimo rezultatai rodo, kad išsilavinimas (kvalifikacija) yra svarbesnis gyventojų
padėties darbo rinkoje formavimo veiksnys negu amžius. Bedarbių tėvai yra labiau
išsilavinę už savo vaikus, nors užimti gyventojai - priešingai, labiau išsilavinę už
tėvus. Išsilavinimo požiūriu jauni bedarbiai - problemiškas darbo rinkos
kontingentas, kuriam siekti aukštesnio išsilavinimo gerokai sunkiau negu
nepatenkantiems į darbo biržas asmenims.

Kvalifikacinio tobulėjimo požiūriu jauni bedarbiai gana pasyvūs. Dauguma
apklaustųjų profesinį pasirengimą (išsilavinimą) suvokia tik kaip abstrakčią
priežastį, lemiančią jaunimo įsidarbinimą, bet mažiau susietą su tyrime
dalyvaujančio konkretaus individo profesinio tobulėjimo galimybėmis. Keldami
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didesnius reikalavimus jaunimo įsidarbinimui apskritai, mažiau profesinio mokyme
požiūriu jie reikalauja iŠ savęs. Būtina pabrėžti, kad daugumos jaunų bedarbhj
nuostatos kvalifikacinio tobulėjimo požiūriu jokiu būdu nesutampa su viso jaunime
nuostatomis. Juk pastebima tendencija, kad jaunimas atsisako dirbti mažai
kvalifikuotą darbą dėl svarbesnių strateginių tikslų, būtent - nori įsigyti ^aklausi^

specialybę ir taip sustiprinti galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje [7; 38]. Sie tikslai
svarbūs ir tam tikrai daliai jaunų bedarbių.
Ypač aktualios jaunimo integracijos į darbo rinką problemos kaimo regionuose.
Jų sprendimą apsunkina Šios aplinkybės: darbo vietų stoka neagrariniame sektoriuje,
menkas kaimo jaunimo teritorinis mobilumas, išsilavinimo ir profesinio pasiruošime
stoka, silpnai išvystytas gamybinis potencialas, didesnė jaunimo dalis tarp darbinge
amžiaus gyventojų dėl santykinai didesnio gimstamumo kaimo regionuose.
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Youth's Situation in L&bour Market
Arūnas Pocius
Summary
During recent years the number of young people who apply to Labour Exchange ii
inereasing. Therefore the Institute of Labour and Sočiai Research has carried out th<
complex research (ordered by the Republican Labour Exchange) into youti
unemployment. The goal of this research is to evaluate youth's situation in labour
market and to develop the trends to inerease the employment of young people. Thi
research allows to evaluate youth's situation in labour- market more deeply and t<
plan the basic trends and measures to inerease the employment of young people
According to the results of the research, in this article young people's situation ii
labour market is evaluated, their sočiai demographic characteristies are discussed
The author pays attention to the youth unemployment aspects that are les
investigated tUi now.
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JAUNŲ ŪKININKŲ POŽIŪRIS Į ŪKININKAVIMĄ
Valentina Ratkevičienė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentų g. 39, LT-2004 Vilnius
Straipsnyje pateikiamos jaunų kaimo ūkininkų požiūris ir nuostatos į
ūkininkavimą, analizuojama jų gyvenimo ir veiktos sajygos, atskleidžiamos
pagrindinės ūkininkavimo problemos.
Raktažodžiai: Europos Sąjunga, nuostatos, vertybės, ūkininkai, žemdirbiai
Bendra ūkininkavimo būklė
Nors jau prabėgo ištisas nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, bet dar iki šiolei
nėra pagrįstų kaimo ateities gairių. Ūkininkai baiminasi dė! savo Ūkimo,
nerimauja, kad smulkiems ūkiams bus sunku arba visai neįmanoma varžytis su
užsienio rinkų tiekėjais. Dauguma Lietuvos ūkininkų dirba labai sudėtingomis
sąlygomis, todėl vyrauja smulkūs ir neefektyvūs ūkiai.
Tyrimo tikslas - ištirti kaimo jaunimo vertybines nuostatas šiuo integracijos į
ES tarpsniu. Tyrimo hipotezė: dėl sudėtingos Šalies ekonominės padėties ir
neaiškios agrarinės politikos sunku užtikrinti veiksmingą ūkininkavimą.
Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos bei Lietuvos agrarinės
ekonomikos instituto Kaimo plėtros skyriaus 2001 m. duomenimis, ūkininkai,
turintys iki 10 ha, pagal amžiaus grupes pasiskirstę taip: 1) iki 40 m. - 10%
ūkininkų, 2) 40-60 m. - 17%, 3) per 60 m. - 2%; ūkininkai, turintys 10-50 ha: 1)
iki 40 m. - 8%, 2) 40-60 m. - 14%, 3) per 60 m. - 2%; ūkininkai, turintys per
50 ha: 1) iki 40 m. - 2%, 2) 40-60 m. - 2%, 3) per 60 m. - 1%. Taigi jaunų, iki
40 m., ūkininkų tėra apie 20%, kur kas didesnė 40-60 m. amžiaus grupės
ūkininkų dalis - net 33%.
Sociologinės apklausos metu sužinota respondentų nuomonė apie tai, ką
daryti, kad atjaunėtų Lietuvos kaimas? Jų atsakymai pasiskirstė taip: 23%
ūkininkų nuomone, reikėtų kurti darbo vietas, 9% - skirti paramą jaunimui
įsikurti kaime, 6% - gerinti švietimą kaime, 6% - gerinti darbo ir gyvenimo
sąlygas kaime, 6% - skirti lengvatinius kreditus jauniems žmonėms, 5% didinti valstybės paramą žemės ūkiui, 4% - skatinti verslų kūrimą, 3% - steigti
daugiau žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių, 2% - remti jaunus

ūkininkus, 2% - keisti kainų politiką, 2% - sukurti aiškią žemė ūkio politikos
strategiją, 2% - didinti Žemės ūkio produkcijos realizavimo kainas.
2001 m. atlikti tyrimai 10 Lietuvos rajonų. Taikytas anketinės apklausos
metodas. Be to, kartu su kitais mokslininkais bei tyrinėtojais dalyvauta trijose
ekspedicijose Marijampolės raj. Kazlų Rūdos, Širvintų raj. Musninkų ir Šilalės
raj, Laukuvos apylinkėse, kur sukaupta Žinių apie ūkininkų gyvenimo ir veiklos
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sąlygas, jų vertybines nuostatas bei požiūrius, svarbiausias ūkininkavimo
problemas.

Iš bendro tiriamųjų ūkininkų skaičiaus tik labai nedidelę dalį sudarė
palyginti jauni ūkininkai (maždaug iki 45m. amžiaus). Atlikti tyrimai atskleidė
gana sudėtingą kaimo būklę, ypač jaunesnių ūkininkų. Daugelis ūkininkų iŠ

pradžių turėjo viltį, kad žemės ūkio padėtis pagerės, kad jie galės pritaikyti
tikrovėje savo sugebėjimus ir taip prisidėti prie žemės ūkio kilimo. Tačiau teko
nusivilti. Dabar ūkininkai perspektyvų nebemato. Padėtį komplikuoja visiškas
žemės ūkio padėties neapibrėžtumas; ūkininkams primetamos griežtos rinkos
sąlygos, o tai trukdo ūkininkauti ir toliau plėsti ūkį. Ūkininkai nurodo tokias
svarbiausias problemas per didelės degalų kainos, per žemos žemės ūkic
produkcijos supirkimo kainos, brangus technikos įsigijimas, trūksta valstybės
paramos, sunku realizuoti produkciją ir t.t. Ūkininkai turi palyginti nedideliu;
žemės plotus: daugiau kaip pusė ūkininkų (65%) - nuo 3 ikilO ha žemės, api*
30% ūkininkų turi nuo 11 iki 20 ha žemės, kiti ūkiai yra stambūs.
Kiekvienas paklaustas ūkininkas turėjo galimybę įvertinti, koks jo ūkic
pelningumas: pelningas, vidutiniškas ar nuostolingas. Daugiausia ūkininkai save
veiklą vertina vidutiniškai - vidutiniškai besivystantys ūkiai sudaro apie 60%
Gana nemažai, apie 37%, žmonių mano, kad jiems ūkininkauti nuostolinga.
Ūkininkų nusivylimą rodo ir tai, jog didžioji dalis - apie 70% respondentų nenorėtų, kad jų vaikai ūkininkautų, nes tenka skursti. Taigi ūkininkavimo ji<
nelaiko vertybe. Jie linkę šią veiklą mesti ir imtis kitokios, jei tik būti
galimybių. Tad ūkininkai nemato geresnės ateities. Lietuvos ukininki
atsakymai į klausimą „Kokios Jūsų ūkininkavimo perspektyvos?" pateikti
lentelėje.
Tad didžiausią ūkininkų grupę (145, arba 55%) sudaro tie, kurie norėtų mesi
ūkininkauti, tačiau neturi galimybių keisti gyvenimo sąlygų. Jų perspektyvo
svyruoja ant ribos - ūkininkauti ar neūkininkauti. Tai susiję su tuo, kad ukininki
pajamos nestaDilios, sunku rasti savo vietą rinkoje, labai neapibrėžta politik
ūkininkaujančių žmonių atžvilgiu. 17 ūkininkų, arba 6%, nurodė nusprend
nebeūkininkauti.
Anketinės apklausos būdu Šilalės rajone, Laukuvos seniūnijoje, nustatėme
kad iš 35 apklaustų ūkininkų 22 buvo jauni žmonės, iki 45 m. amžiaus. Tačia
jų išsakytos mintys apie ūkininkavimą, jo perspektyvas nesiskiria nuo kit
ūkininkų nuomonių. Mesti ūkininkavimą norėtų, bet neturi galimybių keis
gyvenimo sąlygų 13 (60%) jaunų ūkininkų, 2 ūkininkai nurodė nusprend
atsisakyti šios veiklos. Toliau ūkininkauti ir plėsti ūkį nurodė norį 7 ukininki
(apie 32%). Iš to galima spręsti, kad Lietuvoje ir jaunų, ir kitokio amžiau
ūkininkų sąlygos vienodos, todėl jų nuostatos mažai skiriasi.
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3.

Marijam

Nuspren

1 lentclė.Ūkiniiikavimo perspektyvos Lietuvoje

Rajonas

1.
2.

Alytaus
Kauno

4.
5.
6.
7.
8.
9.

polės
Plungės
Prienų
Pasvalio
Šakių
Šilutės
Šiaulių

10. ^v.kt.Lietuvos
rajonai
Išviso

Ūkininku atsakymų variantai
Norėčiau mesti
ūkininkauti, bet džiau
Manau
atsisakyti
plėsti
neturiu
galimybių keisti ūkininkavi
ūkį
gyvenimo
-mo
sąlygų

6
9
8

12
25
10

5
8
7
10
7
3
15

11
10
7
30
11
12
17

78

145

Kita

-

2
2
2

4

-

2

2
5
6

_

1
2
2
2
4

3
1

17

23

Svarbus ir aktualus klausimas ūkininkams - Lietuvos stojimas į ES. lis sukelia
tam tikras emocijas ir susidomėjimą, kokios pasekmės ir nauda laukia Lietuvos,
kaip ES narės (2 lentelė).
2 lentelė. Laukuvos jaunų ūkininkų gyvenimo ir veiklos

sąlygos integruojantis į ES
Ūkininkų gyvenimo
ir veiklos sąlygos
Pagerės
Pablogės
Sunku pasakyti
Iš viso

Atsakiusiųjų
ūkininkų skaičius

%

2
e
14
22

9
27
64
100

Kaip matome, tik 2 ūkininkai (9%) manė, kad įstojus į ES ūkininkų
gyvenimas pagerės. 6 (27%) ūkininkų požiūris į ES narystę neigiamas. Šie

žmonės teigė, kad ūkininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos pablogės. 14 ūkininkų
(64%) neturėjo aiškios nuomonės. Tyrimai rodo, kad žmonės dažnai pasigenda
išsamios, reikalingos informacijos, galinčios išsklaidyti netikrumą.
Vertindami gyvenimo lygį, ūkininkai nurodė, kuriam socialiniam sluoksniui
jie, jų manymu, priklauso. Sis vertinimas matyti 3 lentelėje.
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3 lentelė. Laukuvos jaunų ūkininkų prisiskyrimas tam tikram
socialiniam sluoksniui savo nuožiūra
Ūkininkų
socialiniai
sluoksniai
Turtingi
Pasiturintys
Neturtingi
Skurdžiai
Išviso

Apklaustųjų
ūkininkų
skaičius

Struktūra

41
9
45
10
14
3
100
22
Tad didžiąją dalį ūkininkų sudarė priklausantys neturtingų ir skurdžių
sluoksniui - 13 (60%) iš 22 apklaustų ūkininkų. Ūkininkai ypač skundėsi, kad
dirbti reikia sunkiai, o pelno jokio nėra, „esame tik ant gyvenimo ribos", tuo
patvirtindami, kad ūkininkavimo sąlygos prastos, todėl sunku prasigyventi.
„Kokie gali būti turtai, galo su galu negalima sudurti, vos išsilaikom. Mes ne
ūkininkai, o varguoliai. Vargstame nuo saulės patekėjimo iki saulės laidos. O
kai paskaičiuoji viską - tai nulis". Taip samprotavo vos ne kiekvienas
apklaustas Žmogus. Ūkininkai turėjo galimybę įvertinti savo ūkio pelningumą:
pelningas, vidutiniškas ar nuostolingas ūkis. Deja, pelningai ūkininkaujančių
nebuvo nė vieno. Daugiausia ūkininkų veikią vertino vidutiniškai -net 13 iš
22 atsakiusiųjų ūkiai buvo vidutiniški pelningi, o 8 ūkininkai, arba (36%),
savo ūkininkavimą manė esant nuostolingą.
Jaunų ūkininkų požiūrių ypatumai
Straipsnio autorė pasitelkė kokybinį metodą, siekdama giliau atskleisti jaunų
kaimo žmonių būklę, jų ūkininkavimo aplinkybes, eigą ir motyvus. Čia
pateikiame kelių jaunų ūkininkų pasakojimus.
Edvinas J a na n s kas, Kernavė. (Pasak kema viskių ūkininkų, kito tokio stipraus
ūkininko aplink nėra). Ūkininkauju nuo to laiko, kai iširo kolūkiai. IŠ pradžių
penkios šeimos buvome bendriją sukūrę, o paskui išsiskirstėm. Dirbu 60 ha.
Neturiu nuosavos žemės. Yra 3 ha, bet negali pamatuoti valstybė^ nėra lėšų.
Nuomojama žemė randasi už 7 km. Visko po truputį auginam - kiaules, miežius
sėjam, bulvių sodinam. Laikome paršavedės, kai pavasarį atveda, rudenį
parduodame paršiukus. Daugiau veislininkyste užsiimam.
Klausimas: Dauguma žmonių sako, kad yra blogai ūkininkauti, o kaip Jūs?
Man trūksta Žemės, važiuoju pas ūkininką, Čia toks yra Banuliauskas. Kažkada
jo tėvas turėjo apie 100 ha. Sakau, išnuomok man apie 20 ha žemės, man reikia
pasėti žieminį rapsą. O jis - kiek duosi? Sakau, daug neduosiu 35 Lt nuo ha.
Žmogus sako, taip tu mano žemę išnaudosi ir paliksi. Pasakykit tokį dalyką:
miršta žmogus ar visi organai išeina iŠ rikiuotės? Antra, mašina lengvoji,
variklis užkala, padangos dyla, stiklai, ar viskas išeina iš rikiuotės? Taip ir su
žeme. Svarbu žmogaus požiūris į darbą. Dabar yra sugadintas žmogus. Jei ateina
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dirbti pas mane, ūkininką^ jis mano, kad jis man dirba. Jis geriau už 200 Lt eina
prie seniūnijos, taką Šluoja, eina į bendrovę patenkintas, viskas gerai, o pas
žmogų tiesiogiai dirbti negali, nes jis yra pripratęs prie kolektyvinio darbo. Toks
subjektyvus požiūris į savininką. Tai sovietinių laikų sugadintas žmogus.

Klausimas: Ar ES išgelbės ūkininką?
Gali užversti ūkininką pigia produkcija ir mes bankrutuosime. Jei ES būsim ir
suvienodins sąlygas, tai bus gerai. Pvz., Vokietijoje vidutiniškas ūkis turi
nemažai apyvartos. Svarbu Šiandien, kad duotų paskolas. Pvz., 200 tūkst. Lt,
100 tūkst. lengvatinių, daugiau nieko nereikia. Šiandien pragyvenu galima,
tačiau trūksta pinigų, reikia plėstis, reikia pastatų. Sunku pasakyti, čia apsimoka
ar neapsimoka ūkininkauti. Kita vertus, kiek čia mes dirbame, mes nedirbame
ištisus metus. Gamykloje Žmonėms yra darbo įtampa, bendrai, bet kokiame
darbe yra įtampa. Tokio

fizinio darbo čia nėra, reikia viską kiek įmanoma

mechanizuoti.
Klausimas O Jūs patys ar norėtumėt, kad jūsų sūnus ūkininkautų?
Ne, ne (žmona atsako), o vyras sako, visai neblogai. AŠ matau, kaip vyras
vargsta ir planuoja, ir dienom ir naktim galvoja. Tai yra sunkus fizinis darbas.
Jis turi ir techniką valdyti. Jis yra ir inžinierius, ir fermos darbuotojas. Ir taip pat
turi būti ekonomistas.
Daiva Verikienė, Musninkai
Klausimas; Kada pradėjote ūkininkauti ir ar apsimoka ūkininkauti?
Baigiau du kursus ekonomikos. Ištekėjau ir mečiau. Dabar mokytis pradėjau
neakivaizdžiai Buivydiškių aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje, nes

Akademijoje per daug brangiai reikia mokėti. Studijuoju dėl to, kad neturiu
jokio diplomo.
Pradėjome ūkininkauti, kai ardėsi kolūkiai. Žemės turėjome kažkiek, paskui
mano tėvuko liko 5 ha, dar nusipirkom. Iš pradžių vertėmės viskuo ir karvių
keletą laikėm, javus ir daržoves auginom. Dabar jau 3-4 metai pradėjom auginti
bulves. 4 ha turime užsodinę bulvėmis. Gyvulių daug nelaikome, kiaulių tiktai
savo poreikiams auginam, karvių nelaikome. Žemė užsėta visa. Bulves bandom
auginti pagal visas technologijas. Per daug sudėtinga produkcijos realizacija.

Klausimas: O kaip į ES?
Ne visi suspėjam į tą Europą, faktiškai turėtų būti dideli ūkiai, verstis viena
kokia Saka, specializuotis vienoje kokioje šakoje.
Klausimas: O toliau ar žadate plėsti ūkį, daugiau Žemės paimti?
Kol kas plotų nežadame plėsti. Tie nuomojami plotai, žemė išsidirba per daugelį
metų, reikia ją prižiūrėti. Kol kas nieko negalvojame, kad mesti ūkininkavimą.
Klausimas: Ar norėtumėte, kad Jflsų vaikai būtų ūkininkais?
AŠ miesto nemėgstu ir negaliu būti jame. Man yra baisu, kaip gyvena viename
name ir gryno oro nėra. Mieste, kai išeini, ne tavo viskas, o Čia aplink namus yra
hektaras žemės, aš pasodinu uogas, yra gėlynas, man gražu, man gera.

Klausimas: Bet dabar daugelis ūkininkų yra nusivylę ūkininkavimu, o kaip Jūs?
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Mes - jauni ūkininkai, anksti pradėjome ūkininkauti, nuo bendrijų,
neišsidatinom turto. Dirbame iŠ pašaukimo. Jei vertinti Musninkų mastu, tai
esam gal vidutiniokai, o jei Lietuvos mastu, tai ga! skurdžiau kiek atrodom. Jei
mes neturėtume darbo, tai faktiškai iš tų bulvių užsidirbę per metus 6000 Lt
pragyventi neįmanoma. Kai abu dirbame tokiomis sąlygomis, atlyginimai
nedideli, bet kaime užtenka. Dejuoti, kad darbo nėra, kad neapsimoka, tai yra
lengviausia. Niekados, nei vienais laikais nebuvo, kad nedirbant kažkas tai buvo
duota. Buvom įdarbinti. Buvo galima parsivežti ir grūdų, ir buroką, ne paslaptis,
visi veždavo. Už tai viskas ir baigėsi.
Anketinės apklausos būdu Šilalės rajone, Laukuvos seniūnijoje, nustatėme,
kad iŠ 35 apklaustų ūkininkų 22 buvo jauni žmonės, iki 45 m. amžiaus. Tačiau
jų išsakytos mintys apie ūkininkavimą, jo perspektyvas nesiskiria nuo kitų
ūkininkų nuomonių. Mesti ūkininkavimą norėtų, bet neturi galimybių keisti
gyvenimo sąlygų 13 (60%) jaunų ūkininkų, 2 ūkininkai nurodė nusprendę
atsisakyti šios veiklos. Toliau ūkininkauti ir plėsti ūkį nurodė norį 7 ūkininkai
(apie 32^). IŠ to galima spręsti, kad Lietuvoje ir jaunų, ir kitokio amžiaus
ūkininkų sąlygos vienodos, todėl jų nuostatos mažai skiriasi.
Virginija Mikutav^ienė, Laukuva
Klausimas: Kaip tapote ūkininke?
Ūkininkaujam dėl to, kad vyras neturi pastovaus darbo, užsidirba tik su
kombainu, išvažiuoja žmonėms kulti. Jei metai geri, kartais pakulią, tai tą
minimalų atlyginimą per metus užsidirba. Vaikystėje keturios mergaitės buvom.
Mama niekur nedirbo, gyvenom užkampyje. Tėvukas ėjo į kolūkį, su arkliais
darbavosi. Sunkiai augom, visos norėjom puoštis. A5 specialybę pasirinkau
nesusijusią su žemės ūkiu. Bėgau iŠ kaimo, šitaip norėjau ištrukti; mano
specialybė dramos režisūra, Marijampolėje kultūros mokyklą baigiau 1973 m.
Esu žemaitė, plungiškė. Vyras pagal profilį mechanizatorius.
Žemę paveldėjau mamos, iš Plungės raj. atsikėliau savo žemę. Viso yra 10 ha.
Žemė labai prasta, daugiau molis. Daug ką neina padaryti, išsiplėsti neina daug,
šienaujam ir viskas.Žemės daugiau turėti nėra tikslo. Jei būtų normalios sąlygos,
normaliai mokėtų UŽ produkciją, tik tada. Dabar pieną atiduodi už 42 et, jei yra
aukščiausios rūšies, už nerūšinį 28 et. Taigi, net už mineralinį vandenį daugiau
moka.
Klausimas: O ES ar negąsdina?
Trupučiuką gąsdina, aišku. Aš taip suprantu, kad mes su 10 ha tikrai
neiŠliksim. Dėti reikia tas žemes į kupetą ir atiduoti vienam, kuris labai gerai
tvarkosi ir galvoja gerai. Aš įsivaizduoju, kad sudėjus tas žemes, tas labai gerai
tvarkysis. Bet iš tos žemės nieko mums neliks, nieko. Buvo pasakyta, kad
Žemdirbių yra per daug, reikia juos sunaikinti, tai jie turės išnykti. Dabar dar
žemdirbys turi kuo išlaikyti savo šeimą, nereikia galvoti, iš kur gauti mėsos ar
pieno. Moka už produkciją prastai, tad neapsimoka ūkininkauti. Šiemet mes
esam grynai ant nulio, netgi dar baisiau, veršis krito, paršiukai trys krito. Jei
šitaip prasideda, bankrotas iš karto. Dar neaišku, kaip su javais, nes jie visi
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išgulę. Jei kainos normalios^ tai būtų visai kitaip. Reikėtų, kad atpigtų kuras nors būtu po 1,5 Lt. Toksai žemės ūkis, mažai yra naudos. Tik tiek, kad žmogus
turi ką veikti.
Petras Gailevifius, Laukuva
Klausimas: Kaip sekasi ūkininkauti?
Žemės yra, bet kad pelno nėra. Kuras brangus. Tėvų žemė, 28 ha, aplinkui yra.
Auginam karves 7, prieauglio 10, gyvuliais užsiimame. Dirbame patys.
Gyvuliams sušeriame viską. Kas prasčiausiai sekasi? Pienas - mažos kainos.
Numažina riebumą, tai pienas rūšinis ir nerūšinis. Kai komisija būna, tai nieko,
o mūsiškiai padaro pieną blogą. Pinigų, pajamų nėra.
Klausimas: O nenorit mesti ūkininkavimo?
Darbo nėra. Vaikai maži. Sovietiniais laikais daug geriau buvo, darbo buvo.
Technikos yra šiek tiek, bet dar reikia preso, bulvių kasamosios. Ir ES mažai
gali padėti, sunku bus. Sunkus gyvenimas ūkininkų. Visi dejuoja. Na kas dar
turi pinigų, iŠ rusų iaikų, tai dar. Bet bankuose kas turėjo, visiems dingo.
Ūkininkaujam 10 metų. Save priskiriame prie vidutiniokų, yra stipresnių dar.
Klausimas: Ar galima atgaivinti žemės ūkį?
Reikia sąžiningų valdininkų Lietuvoje, kad stipriai imtų, tada bus kas nors, o
taip nieko. Pvz., kad už pieną nors daugiau būtų, pinigų tai reikia, jų trūksta,
kainos kartais momentais kyla. Prastai ūkininkams ir niekas negali padėti.
Bvados
Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos bei Lietuvos agrarinės

ekonomikos instituto 2001 m. atliktų tyrimų duomenimis, jaunų ūkininkų iki 40
m. dalis sudaro tik apie 20%. Respondentų nuomone, svarbiausios priemonės,
kurios padėtų atjauninti kaimą, tokios: naujų darbo vietų kūrimas^ supirkimo
kainų didinimas, atsiskaitymas laiku už supirktą produkciją, didesnis valdžios
dėmesys, degalų kainų mažinimas, aiški žemės ūkio ateitis ir t.t.
2001 m. sociologiniai tyrimai 10 Lietuvos rajonų ir jaunų kaimo žmonių
pasakojimai sudarė galimybę gauti žinių apie kaimo jaunimą, jaunų ūkininkų
gyvenimo ir veiklos sąlygas, jų vertybines nuostatas bei požiūrius, pagrindines
ūkininkavimo problemas. Tyrimų konkrečiose vietovėse duomenimis, jaunų
ūkininkų tėra nedaug. Daugiausia - Šilalės raj. Laukuvos seniūnijoje (iš 35

apklaustųjų 22 ūkininkai priklauso jaunų žmonių grupei). Tyrimai atskleidė
gana sudėtingą jaunimo situaciją: dauguma tų, kurie ėmėsi ūkininkavimo
veiklos, labai nusivylė ir jokių perspektyvų nemato. Apie 60% jaunų ūkininkų
norėtų mesti ūkininkavę, tačiau neturi galimybių keisti gyvenimo sąlygų (visos
Lietuvos mastu nebenori ūkininkauti mažiau - apie 55% - žmonių).

Nusivylimą ūkininkavimu rodo ir tai, jog didžioji dalis (apie 70%) ūkininkų
nenorėtų, kad jų vaikai ūkininkautų Netgi patys ūkininkai linkę mesti šią veiklą,
jei būtų galimybių imtis kitokios veiklos.
Taigi ūkininkavimas nebelaikomas vertybe. Tyrimų rezultatai patvirtino,
kad Lietuvoje tiek jaunimo, tiek kitų ūkininkų veiklos sąlygos daugmaž
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vienodos, ir nelabai skiriasi požiūriai tokiais klausimais kaip Lietuvos įstojimas
[ ES ir su tuo procesu susiję ūkininkų gyvenimo, veiklos sąlygų pokyčiai,
ūkininkavimo pelningumas, prisiskyrimas socialiniams sluoksniams, gyvenimo
lygio ir turtinės padėties vertinimas ir pan.
Literatūra:
1.Lietuvos sociologija amžių sandūroje. Ats. red. ir sudarytoja A. Vosyliūtė. Vilnius:
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2001.
2.Konkurencingas žemės ūkis ir jo svarba šalies ekonomikai. Mokslinės konferencijos
pranešimai. Vilnius, 2000 m. gruodžio 21d. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas, 2000.
3.Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos. Mokslinės konferencijos pranešimų
medžiaga. 2001 m. gegužės 29-31d. Kaunas: Technologija, 2001.
4.Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio plėtros dešimtmečiai. Kaunas: Akademija, 2001.
Young Farmers' Attitudes Towards Farming
Valentina Ratkevičienė
Summary
Sočiai researches carried out in 10 Lithuanian districts and 3 local investigations
carried out in the districts of Marijampolė, Širvintai and Šilalė in 2001 gavę us
an opportunity to gather information about young farmers' iife and activity
conditions, theįr values, attitudes, opinions, and to reveal the main farming
problems as well.
The data of these researches show that young people (less than 45 years oldj
make up only a small part of farmers. Most of these young farmers Hve in the
district of Šilalė: 22 of 35 farmers belong to the group of young farmers. The
researches show quite a severe situation in Lithuanian village, especially with
respect to young people. For the most part farmers are disappointed in farming
and they do not see any perspectives. About 60% of young farmers wish to give
up farming, yet they have no possibilities to change their Iife conditions. Al]
over Lithuania there are about 55% of people who want to give up farming
They do it if they have an opportumty to initiate another sort of activity. Mosi
farmers do not want their children to be farmers. So, farming is aimost of ne
value. The results of our researches prove that farming conditions for ai
farmers - young and old ^ are the šame in Lithuania. That is why their opinion;
of some ąuestions (as to European integration, future Iife and activitj
conditions, Iife level evaluation, farming profits, sočiai distribution, vvelfar^
standards etc.) are not very different
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STUDENTŲ PROFESINĖS NUOSTATOS: KUO PATRAUKLI KARJERA

MOKSLE SKIRTINGŲ LYČIŲ ATSTOVAMS
Aurelija Novelskaitė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g.58, LT-2600 Vilnius
Aurelija.novelskaite@smf.ktu.lt
Straipsnyje nagrinėjami studentų požiūrio į karjerą moksle ypatumai remiantis
socialinius mokslus studijuojančių merginų ir vaikinų apklausos (N^335)
duomenimis. Nustatyta, kad Šiandieniniams Kauno technologijos universiteto
Socialinių mokslų fakulteto studentams karjera moksle nėra ypač patraukli, nors
merginoms patrauklesnė nei vaikinams. Šie rezultatai straipsnyje interpretuojami
kaip trijų socialinių kontekstų - lyčių skirtumų, situacinių (mokslo srities bei
institucijos) veiksnių specifikos ir mokslo statuso Lietuvos visuomenėje ypatumų
- tarpusavio sąveikos padarinys.
Raktažodžiai: lytis, mokslinė karjera, studentai
Įvadas
Studentų požiūris į mokslą, kaip profesiją, nėra nauja sociologinės analizės tema.
Šis reiškinys nagrinėjamas profesijų prestižo [23]^ tinkamumo skirtingų lyčių
atstovams [16] ir pan. darbuose. Juose dažniausiai neišskiriami specifiniai
mokslinės veiklos aspektai (jos suderinamumas su šeima, atskirų mokslo sričių
specifika ir pan.), galintys nulemti šios veiklos, kaip busimos profesijos,
pasirinkimą. Atsižvelgiant į XX a. pabaigoje pastebėtas Lietuvos mokslo
bendruomenės siaurėjimo tendencijas [16], Šis studentų požiūris svarbus šalies
mokslo plėtrai ateityje. Šio darbo tikslas - nustatyti, ar šiandienos studentams
pastaroji veiklos sritis atrodo patraukli, įvertinti jos patrauklumą ir įvardyti šios
veiklos pasirinkimą lemiančius teigiamus ir neigiamus vidinius jos aspektus.
Užsienio autorių darbuose karjeros moksle problematika dažniausiai
analizuojama akcentuojant lyčių skirtumus. Tokią tyrimų kryptį primeta
nuomonė, jog dauguma moterų linkusios sąmoningai atmesti karjeros moksle
galimybes [22]. Todėl nukenčia ne tik pati moteris, kuri atsisako saviraiškos
galimybės jai patrauklioje, tačiau socialiai „draudžiamoje" profesinės veiklos
srityje, bet ir mokslo žinių plėtra, nes dauguma moterų ne tik kruopščiau negu
vyrai sprendžia pasirinktus mokslintus uždavinius, taiko kitokius mokslinio
darbo metodus, bet ir geba įžvelgti kitokio pobūdžio mokslines problemas, kurių
vyrai dažniausiai nepastebi ar ignoruoja [3].
Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų šalių, merginų daugiau vidurinėse
mokyklose, jos dažniau renkasi bakalauro ir magistro studijas, bet doktorantūros
lygmeniu vaikinų ir merginų skaičius susilygina, o tolesniais mokslinės karjeros
tarpsniais moterų jau mažiau nei vyrų ir vis mažėja kylant hierarchijos
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pakopomis [20: 99]. Kaip teigia šias tendencijas tiriantys autoriai, tokį lyčių

pasiskirstymą lemia ypač stipri Lietuvos merginų (moterų) orientacija į šeimą
[20: 100; 13: 64] ir lyčių orientacijos į karjerą moksle skirtumai [20: 100].
Tačiau profesinės veiklos srities pasirinkimą gali sąlygoti ir daugybė kitų
veiksnių [19: 480]. Jų poveikis moterų dalyvavimui mokslo veikloje kol kas
išsamiau netirtas. Todėl kitas šio darbo tikslas - išnagrinėti merginų požiūrio į
mokslinę karjerą ypatumus ir palyginti juos su atitinkamais vaikinų rodikliais.

Teorinės tyrimo prielaidos
Pagrindinės šio darbo teorinės prielaidos paremtos racionalaus pasirinkimo
perspektyvos teikiama individo elgesio visuomenėje interpretacija [14] studentai renkasi/nesirenka karjeros moksle, nes ji jiems atrodo
patraukli/nepatraukli, ir feministinės perspektyvos nuostata, kad moteris kitokia socialinė būtybė negu vyras [9]. Remiamasi prielaida, kad pastaraisiais
metais mažėja mokslinę karjerą pasirenkančių jaunuolių; tai atspindi, jog Ši
veiklos sritis neatitinka svarbiausių, darančių didžiausią įtaką studentui renkantis
profesiją, materialaus ir moralinio atlygio vertybių - gero atlyginimo ir prestižo
[19: 481-482]. Darome prielaidą, kad vaikinai ir merginos karjerą moksle (ir su
ja susijusius konkrečius veiksnius) vertina skirtingai, mat tyrimai rodo, jog
įgyjančių mokslo laipsnius moterų šalyje mažėja kur kas lėčiau nei vyrų [11].
Lietuvos moterys stipriau nei vyrai orientuotos į Šeimą, o vyrai stipriau nei
moterys - į profesinę veiklą [1: 150-152], moterims mokslinėje veikloje
labiausiai rūpi kitokie dalykai nei vyrams [3; 5].

Duomenų šaltiniai ir metodai
2000 m. rudenį Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių moksli
fakultete (SMF) buvo apklausta 65% (335 iŠ 516) II-IV kurso studentų. 7(
(21%) apklaustųjų į papildomą klausimą apie karjeros moksle patrauklurm
neatsakė. Tai galėjo nulemti ne tik studentų nuomonė apie šį klausimą, bet ii
apskritai neigiamas požiūris į apklausas, laiko stoka ir pan. \ klausimą atsakė 19'
merginos ir 70 vaikinų - atitinkamai 54% iš fakultete studijuojančių 359 mergini
ir 45% studijuojančių 157 vaikinų.
Papildomas klausimas buvo pridėtas prie studentams pateiktos anketos1
Atskirame lape pateikti 7 veiksniai, iš kurių kiekvieną jie turėjo įvertinti grafini
skale (vertinimai nuo -5, žyminčių ypač stiprų neigiamą veiksnį renkanti;
mokslinę karjerą, iki + 5, žyminčių ypač patrauklų, ypač stiprų teigiamą veiksnį)
respondentams buvo palikta galimybė įrašyti papildomus veiksnius.
Pagrindinis tyrimo nepriklausomas kintamasis - respondento lytis, priklausom
kintamieji - septyni Žemiau pateikti karjeros moksle aspektai:

1 Anketa ~ KTU SMF Sociologijos katedros mokslo programos tyrimo instrumentas. Ši<
straipsnio autorė - viena iš anketos sudarytojų ir tyrimo organizatorių bei vykdytoji;
Daugiau informacijos apie tyrimą galima gauti Sociologijos katedroje^ SMF, Donelaiči
20-313. 3000-LT Kaunas, ei. paštas: sockatf5jsmf.ktu.lt
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1.Mokslinė veikla, kaip socialinių santykių erdvė (SSE);
2.Mokslinės veiklos teikiamas prestižas visuomenėje (P);
3.Mokslinės veiklos teikiamas materialus atlygis (MA);
4.Mokslinės veiklos teikiamos socialinės garantijos (SG);
5.Mokslinė veikla, kaip saviraiškos forma profesinėje veikloje (S);
6.Mokslinės veiklos teikiamos galimybės derinti darbą su Šeimos pareigomis

(ŠP);
7.Mokslinė veikia, kaip galimybė pačiam organizuoti savo darbo dieną (SDO).
Straipsnyje pateikti kintamųjų apraSomųjų statistinių charakteristikų2, dispersinės
analizės (t-testų)3 ir faktorinės analizės4 rezultatai, gauti analizuojant duomenis
SPSS programine įranga.
Merginų ir vaikinų požiūrio į karjerą moksle ypatumai
Bendros tendencijos. Apibendrinti apklausos duomenys rodo, kad dauguma
(86%) apklaustų SMF studentų ir studenčių karjerą moksle vertino teigiamai,
neigiamai - vos 4%, o apytiksliai 10% žmonių nurodė esą šiuo atžvilgiu
neutralūs. Nepaisant to, atskirus karjeros moksle veiksnius apklausos dalyviai
vertino nevienodai (žr. 1 lentelę).
Mokslinės veiklos materialaus atlygio bei socialinių garantijų vertinimas buvo
apytiksliai lygus bendram kitų veiksnių vidutiniam vertinimui (atitinkamai,
t=0,44 p>0,5; t=-0,37 p>0,5). Saviraiška šioje veiklos srityje, jos prestižas, savo
darbo organizavimas vertinama daugiau už vidurkį (atitinkamai t=5,17 p<0,01;
t=3,87 p<0,01; t=2,59 p^0,01), o socialiniai mokslo aplinkos santykiai ir
šeimos pareigos - mažiau už vidurkį (atitinkamai t=-4,82 p<0,01; t=-4,13
p<0,01).
Atskirų mokslo karjeros veiksnių vertinimo vidurkių skirtumai leidžia sudaryti
tam tikrą hierarchiją, kurios viršūnėje - saviraiška, o apačioje - šeimos pareigos
(taip ir pateikta 1 lentelėje). Taigi studentams patraukliausia mokslinės karjeros
saviraiška, prestižas ir savo darbo organizavimas. Mokslinės aplinkos socialiniai
santykiai ir šeimos pareigos - mažiausiai patrauklūs veiksniai. Šeimos pareigų
veiksnį daugiausia apklaustųjų (21%) vertino neigiamai: ši dalis studentų mano,

2Plačiau apie aprašomąsias statistines charakteristikas galima rasti, pavyzdžiui, Triola, M.
F. 1989. Elementary Statistics^ Redwood City, Califomia: The Benjamin/Cummings
Publishing Company, Inc., p. 26-113; Mason, R. D., Lind, D. A., Marchal, W. G. 1988.
Statistics: an Introduction. San Diego; Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, p. 53-131
irpan.
3Plačiau apie t-testų ypatumus žr.: McClave^ J. T., Dietrich, F.H., II, 1985. Statistics.
London: Collier Macmitlan Publishers, p. 407-460; Williams, F. 1986. Reasoning with
Statistics. How to read ąuantitative research, 3 ed., New York, Chicago, eta: Holt,
Reinhart and Winston, p. 73-124 irpan.
4Plačiau apie faktorinę analizę žr.: Kim J.-O., Mueller Ch. W. 1978- Factor analysis.
Statistical methods andpractical issues. Nevvbury Park, London: Sage Publications.
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kad mokslinė veikla nesudaro palankių galimybių derinti darbą ir šeimos
reikalus.
1 lentelė. Karjeros moksle veiksnių vertinimo statistinės charakteristikos

M

Veiksniai

S
P
SDO

2.45
2,28
2,18

MA

1,91
1,79
1,29
1,27
1,88

SG
SSE

ŠP

M:

Mod

SD

3
3
2
2
2
1
2

3
3

1,85
1,81
2,07

2,1

2,6

Md

3

2,20
2,44
1,86
2,28
2,07

2
3
2
2

PASTABA: M - vidurkis; Md - mediana, Mod - moda, SD standartinis nuokrypis
Socialinių santykių veiksnys didžiausiam apklaustųjų skaičiui (23%) atrodė
nedarąs jokio poveikio renkantis mokslinę karjerą (vertino 0). Toks rezultatas
gali reikšti įvairius dalykus: kad daugumai studentų socialiniai santykiai darbe
atrodo apskritai nesvarbus dalykas, kad studentai nieko nežino apie mokslo
bendruomenės santykių savitumą ir kt.
Suporuotų imčių t-testo rezultatai rodo, jog trijų patraukliausių veiksnių
vertinimo vidurkiai statistiškai nesiskiria. Statistiškai nereikšmingas skirtumas ir
tarp dviejų mažiau patrauklių veiksnių - materialaus atlygio ir socialinių
garantijų, ir tarp dviejų paskutinių 1 lentelėje pateiktų veiksnių vertinimo
vidurkių. Tai nurodo tikimybę, kad gali būti tam tikros palyginti vienodai
vertinamų veiksnių grupės. Šią prielaidą patvirtino faktorinė analize, kuri tuos
veiksnius sujungė į tris grupes: 1) saviraiškos, prestižo, socialinių santykių
grupę; 2) materialų atlygį ir socialines garantijas; 3) galimybę savarankiškai
organizuoti darbą ir derinti darbą su šeima.
Šios grupės pavadintos sociopsichologine gerove (SocG), materialia gerove
(MG) ir neapibrėžtomis darbo valandomis (NeapDV) (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Karjeros moksle veiksnių struktūra

Veiksniai

S
P
SDO
MA
SG
SSE

ŠP

SocG
Veiksnys 1
0,540
0,729
0,197
0.178
0,159
0,862
6.0O4E-O2

Veiksnys 2

NeapDV
Veiksnys 3

9.390E-02
0,228
0,160
0,867
0,880
1.236E-02
0,168

0,371
8.669E-02
0,869
0,201
0,165
-9.271E-03
0.887

MG
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PASTABA: Ekstrakcijos metodas: Pagrindinių sudedamųjų
veiksnių analizė;
Rotacijos metodas: Kvartimaks su Kaiserio normalizacija.
Suporuotų imčių t-testas parodė, jog socialinė gerovė apklausos dalyviams
atrodo patrauklesnė nei neapibrėžtos darbo valandos (t=2,07 p<0,05), bet šių
abiejų veiksnių ir materialios gerovės vertinimai statistiškai nesiskiria. Todėl
galima teigti, kad mokslinė veikla pirmiausia patraukia sociopsichologinio
pobūdžio vertybėmis - saviraiška, prestižu, bendravimu.
Lyčių skirtumai. Merginos visus tris veiksnius, (socialinę, materialią gerovę ir
neapibrėžtą darbo dieną) vertino kiek daugiau nei vaikinai (atitinkamai mm=2,08
ir mv=l,78; mm=l,91 ir mv=l,64; mm=l,82 ir mv=l,44). Šie skirtumai nėra
statistiškai reikšmingi, bet nurodo tikimybę, kad merginoms karjera moksle
patrauklesnė nei vaikinams. Sugrį^ime prie anksčiau nurodytų septynių veiksnių.
Apklausti vaikinai vieną veiksnį - saviraišką - vertino kiek daugiau, o visus
kitus - mažiau nei merginos (žr. 3 lentelę). Tačiau atlikus nepriklausomų imčių
t-testą nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tik keliais atvejais: socialinių
santykių erdvės, prestižo ir (santykinai) materialaus atlygio atžvilgiu. Tai tie
mokslinės karjeros aspektai, kurie merginoms patrauklesni nei vaikinams
(atitinkamai, t=2,16 p^0,03; t=2,16 p=0,03; t=l,90 p=0,06).
3 lentelė. Karjeros moksle veiksnių vertinimo statistinės
charakteristikos pagal lytį

S
P
SDO

MA
SG
SSE
ŠP
M:

Vaikinai

Merginos

Veiksniai

M

SD

M

2,42
2,43
2,29
2,07
1,80
1,44
1,36
1,97

1,82
1,75
2,07
2,15
2,19
1,79
2,34
2,02

2,52
1,89
1,87
1,49
1,79
0,89
1,01
1,64

SD
1,95
1,93
2,05
2,28
3,04
1,98
2,09
2,12

PASTABA: M ^ vidurkis; SD - standartinis nuokrypis.
Be to, merginos ir vaikinai veiksnius sudėsto skirtinga mažėjančio patrauklumo
tvarka. Vaikinams patraukliausia saviraiška5, o mažiausiai patraukli - socialinių

5 Statistiškai šis vaikinų rodiklis didesnis nei visų kitų veiksnių, išskyrus socialines
garantijas ir galimybę savarankiškai organizuoti darbą, vertinimai. ISsamūs suporuotų
imčių testo rezultatai čia nepateikiami, juos galima gauti i straipsnio autorės pateikus
asmeninį užklausimą.
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santykių erdvė6. Pastarąjį veiksnį nurodė neturinčiu jokio poveikio 27%
apklaustų vaikinų (plg.: taip pat vertino visus kitus veiksnius 4-17%), o
daugiausia (28%) neigiamų vertinimų buvo pateikta Šeimos pareigų atžvilgiu
(plg.: neigiamai vertino visus kitus veiksnius 6-19% studentų).
Merginos taip pat dažniausiai neigiamai vertino šeimos pareigų veiksnį (18%
visų merginų), o socialiniai santykiai dažniau nei kiti karjeros moksle aspektai
buvo nurodomi neturintys jokio poveikio apsisprendimui (nurodė 22% visų
merginų) (plg.: kitus veiksnius neigiamai ir neutraliai vertino atitinkamai nuo 4%
iki 15% ir nuo 8% iki 14% merginų). Kadangi šiuos du veiksnius panašiai
vertino ir merginos, ir vaikinai, tai tenka atmesti tikimybę, kad vienas
svarbiausių merginų pasirinkimą lemiančių veiksnių - orientacija į šeimą. Šis
rezultatas asocijuojasi su Lietuvoje pastebimomis atidedamų vedybų, vaikii
gimdymo, gimstamumo mažėjimo ir panašiomis šeimos pokyčių tendencijomis
[18]. Kita vertus, tikėtina, kad studentų pateiktas Šeimos pareigų vertinimas rodo,
jog jaunimas įžvelgia viešosios (darbo) bei privačiosios (šeimos) sferų
nesuderinamumą ~ tai vienas nepatraukliausių mokslinės veiklos aspektų ir
merginoms, ir vaikinams.
Nagrinėjant atskirų karjeros moksle aspektų vertinimus, pastebimi ir tam tikri
lyčių skirtumai. Pirma, merginoms vienodai patraukliai atrodė ne vienas
veiksnys (kaip vaikinams - saviraiška), bet keturi - saviraiška, prestižas, darbo
organizavimas ir materialus atlygis. Antra, merginos veiksnius vertino
nuosaikiau nei vaikinai (plg.: skirtumas tarp vidutinių didžiausių ir mažiausių
vertinimų atitinkamai 0,98 ir 1,63). Be to, faktorinė analizė rodo, kad vaikinų
karjeros moksle veiksnių struktūra iš esmės išlieka tokia pati, kokia buvo
anksčiau aptarta (žr. 2 lentelę). Merginų struktūrą sudaro tik du veiksniai,
kuriuos sąlygiškai galima pavadinti: a) socialine gerove, apimančia tik du iš
anksčiau aptartų veiksnių - prestižą ir mokslinę veiklą, kaip socialinių santykių
erdvę, b) darbo sąlygomis (DS), apimančiomis visus kitus veiksnius (žr. 4
lentelę).
3 lentelėje išskirtus veiksnius merginos ir vaikinai vertino vienodai - vidutiniai
vertinimai statistiškai nesiskiria. Tačiau šie faktorinės analizės rezultatai leidžia
teigti, jog vaikinai labiau negu merginos linkę diferencijuoti atskirus su profesine
(moksline) veikla susijusius veiksnius. Merginos iš profesinės (mokslinės)
veiklos veiksnių linkusios išskirti tik socialinius aspektus. Šį rezultatą traktuojant
kaip atspindintį skirtingus vaikinų ir merginų materialaus atlygio, saviraiškos ir
pan. reikalavimus pasirenkamai profesijai, galima manyti, kad jie ir lemia
nevienodą karjeros moksle vertinimą.

6Statistiškai šis vaikinų rodiklis mažesnis nei visų kitų veiksnių, išskyrus materialų atlygį
bei galimybę derinti darbą su šeima, vertinimai.
7Statistiškai šiuos keturis veiksnius merginos vertina vienodai ir daugiau nei kitus tris
veiksnius.
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4 lentelė. ICarjeros moksle veiksnių strukt ūra pagal lytį

DS
Veiksnys 1

S
p
SDO
MA
SO
SSE

Vaikinai

Merginos

Veiks
niai

0,506
0,297
0,869
0,658
0.681
0,165
6,829

SocG
Veiksnys 1

SocG
Veiksnys 2

0,699
0.598
0,207
-0,066
0,215
0,804
-0,020

0,282
0,764
-0,0575
0,412
0,327
0,795
-0,154

NeapDV
Veiksnys 3

MG
Veiksnys 2
0,309
-0,028
0,020
0,807
0,873
-0,068
0,232

0,033
j

0,291
0,884
0,233
0,075
-0,083
0,864

PASTABA: Ekstrakcijos metodas: Pagrindinių sudedamųjų veiksnių analizė;

Kitaip tariant, smukus mokslo prestižui, sumažėjus atlyginimui už mokslinį
darbą, mokslinio darbo sąlygoms tapus sudėtingesnėms [28], vyrai, veikiami
socialinio racionalumo, pasitraukia iš šios veiklos sferos. Tuo tarpu moterims
(vis dar) vyrų dominuojama mokslinės veiklos sritis išlieka patraukli (prestižo,
materialaus atlygio ir kitais požiūriais) kaip „ne moters erdvė". Šios srities
užėmimas gali būti traktuojamas kaip vienas iš moters tapatinimo(si) su
(aukštesniu) vyru patriarchalinėje visuomenėje tikslų.
Išvados ir aptariamosios pastabos
Tyrimo rezultatų analizė leidžia padaryti kai kurias išvadas. Pirma, nustatyta, kad
šiandieniniai socialinių mokslų (KTU SMF) studentai karjerą moksle vertina
teigiamai. Tas vertinimas palyginti mažas, nes mokslininko profesija nepatenka
tarp tų, kurias Lietuvos jaunimas linkęs pasirinkti dažniausiai [12:136; 6:343].
Be to, paprastai vienas svarbiausių veiksnių, į kurį atsižvelgiama renkantis
būsimą profesiją, - materialus atlygis [19:482], o Šio tyrimo respondentų
manymu, patraukliausi mokslinės veiklos aspektai - moralinis atlygis (prestižas)
ir saviraiškos galimybė, kuri, kaip profesinė vertybė, kitų autorių nuomone [19],
yra vienas mažiausiai svarbių veiksnių renkanti profesiją.
Gana didelė studentų dalis (beveik 30%) iš viso neįvertino karjeros veiksnių
arba visus vertino neutraliai. Tokį rezultatą sudėtinga aiškinti, nes kai kurie
panašius studentų požiūrio aspektus tyrinėjantys autoriai teigia, kad „93% visų
apklaustųjų turi savo gyvenimo ir karjeros tikslą" [19: 482], o kiti rašo, kad
„profesinis kryptingumas būdingas tik nedidelei akademinio jaunimo daliai" [8:
212]. Manome, kad labiausiai tikėtina, jog vertinimų nepateikę jaunuoliai iŠ tiesų
neturėjo savo nuomonės apie karjerą moksle, nes socialinių mokslų studentas
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susidomi moksline veikla dažniausiai tik tada, kai pradeda rašyti magistro tezes

[5].
Antra, nustatyta, kad socialinius mokslus studijuojančios merginos ir vaikinai
karjerą moksle vertina skirtingai. Merginoms visi tos karjeros aspektai, išskyrus
saviraišką, atrodė patrauklesni nei vaikinams. Nors reikėtų išskirti kelių veiksnių
(socialinių santykių erdvės4 šios veiklos teikiamo prestižo ir materialaus atlygio)
vertinimus, tokį rezultatą galima interpretuoti kaip trijų socialinių kontekstų lyčių skirtumų, tirtos aplinkos (socialinių mokslų ir institucijos) specifikos bei
mokslo statuso šalies visuomenėje ypatumų - tarpusavio sąveikos pasekmę.
Taigi mokslininko profesija šiandien dažniausiai priskiriama išskirtinai
vyrams [16: 74-75]. Nesigilinant į visas feministines lyčių statuso visuomenėje
susiformavimo mechanizmų interpretacijas, reikėtų atkreipti dėmesį bent į vieną
teiginį, kad „vyrų dominuojamoje patriarchalinėje kultūroje ... moteris verčiama
save įsivaizduoti kaip „mažiau nei" vyras arba „nelygią" vyrui" [9: 491]. Logiška
manyti, kad ir mokslinė veikla, kaip ta profesinės veiklos sritis, kurioje (vis dar)
dominuoja vyras, (ypač jaunai) moteriai atrodo turinti aukštą prestižą, o todėl
patraukli. Tačiau XX a. paskutiniu dešimtmečiu mokslinė veikla prarado
prestižinį tarybinės sistemos palaikytą statusą [2:240]. Panašius reiškinius
užsienio visuomenėse tyrinėjantys autoriai pastebi, kad kintant mokslinės veiklos
statusui (būtent tokia linkme kaip Lietuvoje) vyrai iš jos pasitraukia užleisdami
vietą moterims [15]. Tad galima teigti, kad smukęs mokslo prestižas nulėmė tai,
jog vaikinams Ši veiklos sritis (ypač materialaus atlygio, prestižo atžvilgiu)
mažiau patraukli nei merginoms. Tai atspindi ir statistiniai duomenys [10; 11],
rodantys pamažu didėjančią moterų dalį tarp visų mokslininkų.
Tikėtina, kad didesni vaikinų nei merginų saviraiškos galimybių mokslinėje
veikloje vertinimai atspindi skirtingas profesinės veiklos rinkimosi strategijas.
Kur kas daugiau merginų nei vaikinų studijų programas pasirenka patariamos
tėvų ir mokytojų [7: 111], daugiau merginų nei vaikinų jaučiasi teoriškai
nepasirengusios savarankiškam darbui pagal specialybę, stokojančios praktinių
įgūdžių profesinei veiklai ar mokslinio tyrimo darbui [7: 112]. Tai rodo ne tik
didesnę merginų baimę siekti profesinės saviraiškos, bet ir tai, kad rinktis
profesinę karjerą jas dažnai gali skatinti ne jų pačių interesai, polinkiai,
sugebėjimai ir pan., bet kitų socialiai reikšmingų žmonių - tėvų, mokytojų,
draugų įsitikinimai, nuomonės. Todėl galima manyti, kad Šiandieninių merginų
apsisprendimą daugiausia sąlygoja ne tik jų tapatinimas(is) su (būsimos/esamos]
žmonos ir motinos vaidmeniu, bet ir daugybė kitų kontekstų, konstruojamų
privačiuosiuose bei viešuosiuose diskursuose.
Manoma, kad socialiniai mokslai - viena iš vadinamųjų „moteriškų" moksle
sričių [21]. Remiantis feministinėmis moters tapatinimosi su „panašiu į save''
nuostatomis [9], galima kelti prielaidą, jog būtent šis tirtos mokslo srities
„moteriškumas" sąlygojo didesnį mokslinės karjeros patrauklumą merginoms, c
ne vaikinams. Tokią tikimybę pagrindžia ir statistiniai duomenys, rodantys, kac
1990-2000 m. Lietuvoje pirmąsias disertacijas socialinių mokslų srityje

sėkmingai apgynė daugiau moterų (iŠ viso 222) nei vyrų (iš viso 165). Tuo tarpi
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fizikos mokslų srityje beveik tris kartus daugiau pirmųjų disertacijų apgynė vyrai
(iš viso 329) nei moterys (iš viso 132)8.
Apklausoje dalyvavo tik vieno iš trijų Lietuvos universitetuose (KTU, VDU,
VU) esančių SMF studentai (-ės), pasirinkę techninės pakraipos universitetą.
Nors studentų skaičiumi, veiklos rodikliais Šie fakultetai gana panašūs [4],

skirtingą studentų požiūrį į karjerą gali ugdyti ir aukštoji mokykla, kurioje jie
studijuoja [8]. Be to, lyčių vaidmenims formuoti gali būti svarbu tai, kad dviem
iš tirtų SMF vadovauja dekanai vyrai, ir tik vienam - dekanė moteris. Sėkminga
moters akademinė karjera gali tiesiogiai skatinti merginas siekti karjeros moksle
[17]. Kadangi buvo apklausti būtent moters vadovaujamo fakulteto studentai,
tikėtina, kad dekanės vaidmuo galėjo daryti tam tikrą įtaką apklausoje
dalyvavusių žmonių, ypač merginų, vertinimams.
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Professional Attitudes of Studente: why Career in Science is Attractive te
the Student^ of Different Gender
Aurelija Novelskaitė
Summary
The paper aims to reveal students' attitudes towards career in science and to
examine the differences of these attitudes that are predetermined by gender. The
analysis of students' opinton survey data (N=335) shows that career in science
does not seem very attractive field of professional activity and that it is relativelv
more attractive for femate than for malė students. These results are interpretec
basing on the interrelation of three sočiai contexts: gender differences.
specialities of the investigated field of science and institution, and peculiarities
of science status in general in Lithuania.
Key words: gender, career in science, students
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Remiantis literatūros Šaltinių analize, statistiniais bei kai kurių Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų sociologinės apklausos duomenimis, tekste atskleidžiamas
jaunimo požiūris į nedarbą ir bedarbių padėtį Lietuvoje, nagrinėjama, su kokiais
ekonominiais, socialiniais, psichologiniais reiškiniais jaunuoliai sieja nedarbą.
Raktažodžiai: jaunimas, nedarbas, bedarbiai, darbo rinka
[vadas
Viena iš pagrindinių žmogaus teisių - teisė į darbą. Kiekvienas žmogus gali
laisvai pasirinkti darbą, turi turėti galimybę užsidirbti pragyvenimui, teisę dirbti
tinkamai sutvarkytomis, sveikomis darbo sąlygomis. Tačiau rinkos ekonomikos
šalyse ne visi žmonės gali naudotis šia teise: nedarbo, su juo susijusių problemų
esama visur. Dar prieš dvylika metų Lietuvoje nedarbo klausimas buvo
neaktualus, bet privatizacija, įmonių bankrotai, didėjanti konkurencija, mokslo ir
technikos pažanga ir kiti ekonominiai, socialiniai veiksmai lėmė vis didėjantį
nedarbo lygį. Ir Šiandien, kaip rodo pastarųjų metų Lietuvos gyventojų
apklausos, nedarbas yra viena didžiausių bei opiausių ekonominių, socialinių
problemų, kurios skaudžiai paliečia daugelio žmonių gerovę.
Pastaraisiais metais nedarbas tapo vienas iŠ svarbiausių ekonominių,
socialinių, psichologinių tyrinėjimų objektų. Jau keleri metai nagrinėjama
nedarbo įtaka mūsų visuomenei, apžvelgiami užimtumo ir nedarbo pokyčiai
Lietuvoje [8; 11; 14; 18; 20]. Taip pat yra vertinamos darbą netekusių asmenų
konkurencijos darbo rinkoje galimybės [6; 19; 22], tyrinėjama jų psichologinė,
socialinė savijauta [2; 3; 9; 16]. Vis daugiau atsiranda publikacijų, kuriose
nagrinėjama ne mažiau opi problema - jaunimo nedarbas ir su juo susiję

reiškiniai [3; 22; 24].
2000-2002 m. Socialinių tyrimų instituto darbuotojai atliko Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų vertybinių orientacijų tyrimą, kurio tikslas - atskleisti jaunimo
požiūrį į mokslą, šeimą^ darbą, religiją, politiką ir pan. Šiame tekste panaudojami
Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos karo
akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos Žemės ūkio universiteto bei
Klaipėdos universiteto 211 studentų apklausos duomenys apie požiūrį į nedarbą.
Šio darbo tikslas - aptarti, kaip jaunimas suvokia nedarbo reiškinį^ kaip
vertina, su kuo sieja bedarbių rūpesčius mūsų valstybėje.
Tyrimo rezultatai
Atliekant tyrimą, respondentams buvo pateiktas klausimas Kaip Jūs
vertinate bedarbių problemą? ir 3 atsakymų variantai: 1. Darbo ieškojimas yra
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nemalonus dalykas^ 2, Darbo birža lepina bedarbius, todėl dauguma jų neskuba

įsidarbinti, 3. Kita nuomonė (parašykite). Pusė aukštųjų mokyklų studentų
pritarė pirmajam variantui, 7% antrajam, o 40% jaunuolių parašė kitokius
atsakymus. Pastarieji turi brandesnę nuomonę apie nedarbą ir bedarbių
problemas sieja su keliais reiškiniais: dabartine mūsų šalies ekonomine
situacija, netinkamai vykdoma valstybės valdymo politika, darbo
netekusių žmonių psichologine krize, tam tikrais reikalavimais
išsilavinimui, amžiui (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Nedarbo aiškinimas ekonominiais, politiniais,
socialiniais, psichologiniais reiškiniais (%)
Atsakymų
nuošimčiai

Studentų nuomonė
įsidarbinimo

U

galimvbes
Nedarbas - opiausia nūdienos problema
Dėl nedarbo kalta valstybė
Trūksta laisvų darbo vietų
Nedarbas sukelia streso būseną
Bedarbiai nori gauti lengvą darbą ir solidų

10
6
4
3
3

atlyginimą
Nedarbas susijęs su amžiaus cenzu

2

Darbo visada yra

1

Aukštasis

išsilavinimas

lemia

Apžvelkime respondentų požiūrius į nedarbą ir bedarbius.
Darbo ieškojimas - nemalonus dalykas. Pusė tyrime dalyvavusių
respondentų (51%) konstatavo, jog darbo ieškojimas yra labai nemalonus
dalykas. Dažniausiai taip manydavo Lietuvos žemės ūkio universiteto (79%) ir
Klaipėdos universiteto (73%) studentai.
Šią studentų nuomonę galima motyvuoti tuo, kad daugelis darbo netekusių
asmenų nepraranda vilties įsidarbinti ir įvairiais būdais ieško darbo. Darbo
paieškos procesą sąlygiškai sudaro du tarpsniai: paruošiamasis ir aktyvusis [4;
631- Paruošiamuoju tarpsniu bedarbis apmąsto įsidarbinimo motyvaciją, renka
įvairias žinias apie darbo vietas, kuria darbo paieškos strategiją. Aktyviuoju
tarpsniu jis jau tiesiogiai pradeda ieškoti darbo: kreipiasi į darbo biržą^
darbdavius, gimines, pažįstamus, žiniasklaidą ir pan. Tačiau reikia pripažinti, jog
darbo ieškančių žmonių galimybės įsidarbinti skirtingos. Tai lemia bendra

padėtis darbo rinkoje, pačių bedarbių socialinės demografinės bei kitokios
charakteristikos. Vieni žmonės susiranda darbą, kiti - ne; tiksliau būtų sakyti, jog
nemalonus dalykas yra ne pats darbo ieškojimas, o jo neradimas. Kiekvienas
nesėkmingos darbo paieškos mėnuo daro didelę įtaką žmogaus psichinei būsenai
ir dažnai neigiamai atsiliepia jo sveikatai. Ypač darbo neradimas neigiamai
veikia žmogaus savęs ir savo profesinių galimybių vertinimą^ o tai trukdo jam ir
toliau aktyviai ieškoti naujo darbo ir taip integruotis į darbo rinką.
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Darbo birža lepina bedarbius. 7% apklaustų studentų bedarbių padėtį sieja
su darbo biržos veikia bei teisės aktuose numatyta socialine parama bedarbiams.
Jų manymu, darbo birža per daug rūpinasi netekusiais darbo žmonėmis, todėl
dauguma neskuba įsidarbinti.
Darbo rinkos specialistų teigimu, pastebima keista tendencija: dauguma
žmonių registruojasi teritorinėse darbo biržose vien tam, kad gautų pažymas nemokamam moksleivių maitinimui, būsto Šildymo, karšto bei šalto vandens
išlaidų kompensacijai, mokesčio už vaikų darželį nuolaidai, įvairioms
socialinėms išmokoms gauti [1:4]. Neretai galima išgirsti žmogų kalbant: „Kam
vėl galvą džiovinti, naujos profesijos mokytis, man geriau bedarbio pašalpą
gauti, įvairiomis lengvatomis naudotis". Šiandien taip pat niekas nesistebi, kai
bedarbių šeimos gimdo vaikus tik dėl to, kad gautų papildomą šimtą litų per
mėnesį. Tėvai nepagalvoja apie tai, kad jų palikuonys gali taip ir užaugti
neturėdamos jokio supratimo, jog reikia įsigyti profesiją ir dirbti. Panašių
pavyzdžių iŠ kasdienio gyvenimo tikrai daug. Tiksliai nustatyti, kiek Žmonių
gauna socialinę paramą, anot darbo rinkos tyrinėtojų, gana sunku, nes tai susiję
su socialinės paramos sistemos apskaitos ir atskaitomybės nepakankamu
standartizavimu ir sutvarkymu. Vien Vilniaus darbo birža pernai bedarbiams
išdavė daugiau kaip 100 tūkst. pažymų, skirtų įvairioms lengvatoms, išmokoms
gauti [25: 16]. Reikia pripažinti, jog mūsų valstybės teisės aktuose numatytos
lengvatos ir išmokos bedarbiams skatina juos ne išeities ieškoti, ne profesiją
keisti, ne darbo, kaip pagrindinio pragyvenimo šaltinio, ieškoti, o laukti
valstybės teikiamos paramos. Kam dirbti, vargti, jei surinkus reikalingas
pažymas, garantuotos tam tikros mažesnės ar didesnės pašalpos, kompensacijos?
Aišku, tikėtis pagalbos iŠ kitų yra lengviausia. Lietuvos darbo biržos generalinio
direktoriaus pavaduotojos J.Gaižutytės žodžiais, tokios pačios tendencijos
devintojo dešimtmečio pradžioje buvo pastebimos ir Europos Sąjungos Šalyse.
Šiuo metu ES rekomendacijos, Amsterdamo ir Lisabonos direktyvos dėl
užimtumo vienareikšmiškai ragina pertvarkyti išmokų bedarbiams sistemą taip,
kad skatintų juos įsidarbinti, o ne pasyviai gyventi iš bedarbio pašalpos ir
lengvatų [1: 4]. Todėl galima tikėtis, jog ir Lietuvai įstojus į ES ši problema
mūsų Šalyje sulauks protingo, apgalvoto sprendimo.
Nedarbas ^ opiausia nūdienos problema. Pastarųjų metų apklausos rodo,
kad svarbiausia šių dienų bėda, Lietuvos žmonių požiūriu, yra nedarbas. Tokią
nuomonę pareiškė ir didžioji dalis - net 74% - aukštųjų mokyklų studentų.
Dešimtadalis jaunuolių neapsiribojo konstatuodami, kad šiuo metu mūsų
valstybei pavojingiausias reiškinys yra nedarbas. Jie nedarbą nusakė kaip
neišvengiamą šių dienų reiškinį, bedarbių padėtį vertino atsižvelgdami į
abstraktesnes aplinkybes: „Tai yra labai rimta problema ne tik Lietuvoje, bet ir
Europoje", „Tai yra opi 5ių laikų visuomenės problema", „Tokia šiandieninė
Lietuvos ekonominė padėtis", „Lietuva išgyvena gilią ekonominę krizę..."
PrieS dvylika metų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas žmonėms
sužadino geresnio gyvenimo viltis, įkvėpė tikėjimą, jog bus įmanoma sėkmingai
pertvarkyti ekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius ir kt. visuomenės
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santykius bei greitai pereiti prie rinkos ekonomikos ir civilizuotos bendruomenės
gyvenimo principų. Tačiau susidūrus su konkrečiais šalies pertvarkos reiškiniais
paaiškėjo, kad sunku įveikti šalies ūkio griūtį, moralinį, kultūrinį nuosmukį,
apėmusį įvairius gyventojų sluoksnius, kad nepajėgiame susidoroti su
paūmėjusiais socialiniais reiškiniais (turto grobstymu, korupcija, alkoholizmu ir
kt). Ypač skaudžiai Lietuvos žmones paveikė užimtumo mažėjimas ir nedarbo
augimas. Šiuos procesus pereinamuoju laikotarpiu lėmė įvairios priežastys. Tai
valstybės nuosavybės privatizavimas, žemės ūkio bendrovių, bankų
bankrutavimas, veikiančių įmonių modernizavimas, nekvalifikuotos ir mažai
kvalifikuotos darbo jėgos paklausos mažėjimas darbo rinkoje, valstybinės kalbos
nemokėjimas ir kt [17: 56]. Visos šios objektyvios ir subjektyvios priežastys
nulėmė nedarbo augimo tendencijas Lietuvoje 1990-2001 metais (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Lietuvos gyventojų nedarbas

(Darbo biržos duomenys [26; 27])
Metai

Bedarbiai, tūkst.

Nedarbo lygis,

%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

5,2
24,1
81.1
65,7
109,0
124,5
104,5
113,7
148,7
204,9

0,3
1,3
4,4
3,8
6,2
6,9
5,9
6,4
8,4
11,5

223,5

12,5

183,1

10,5

Nedarbas iŠ esmės yra socialinis ekonominis reiškinys, sąlygojamas rinkos
dėsnių, ir jo padariniai pirmiausia paliečia žmogų. Jau pats nedarbo egzistavimo
faktas paveikia kiekvieno žmogaus gyvenimą- stiprina pastovumo poreikį, kelia
nerimą dėl savo ir Šeimos ateities. Tačiau nedarbas - svarbus ne tik asmenybės,
bet ir visuomenės rūpestis. Nedarbas turi poveikį šalies ekonominiam gyvenimui,
iškyla sunkumų profesinio mokymo sistemoje, keičiasi demografiniai procesai,
stiprėja degradavimo (alkoholizmo, nusikalstamumo ir pan.) galimybės. Tyrime
dalyvavę aukštųjų mokyklų studentai nurodė, jog Lietuvoje šiuo metu ypač
paplitę tokie pavojingi reiškiniai kaip nusikalstamumas (51%), skurdas (45%),
alkoholizmas (37%) ir narkomanija (35%). Tai kelios skaudžiausių tiesioginių
nedarbo pasekmių, kurios trukdo visaverčiam mūsų visuomenės gyvavimui ir
kurių neišsprendus artimiausioje ateityje gali iškilti grėsmė jos raidos
perspektyvoms.
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Nedarbas sukelia streso būseną. Darbas reiškia ne tik pragyvenimo šaltinį^
bet ir saviraiškos galimybes, teigiamo savęs vertinimo šaltinį, garantuotus
socialinius ryšius, tam tikrą stabilumą bei galimybes planuoti savo ir šeimos
ateitį. Tad kiekvienas netekęs darbo žmogus tampa pažeidžiamas ekonominiu,
socialiniu ir psichologiniu atžvilgiu. Nutrūkus profesinei veiklai, staiga
pasikeičia žmogaus socialinė aplinka, jis netenka įprastų bendravimo galimybių,
nutrūksta jam svarbūs socialiniai ryšiai. Dažnai žmogus pernelyg jautriai
reaguoja į darbo praradimą. Tai skatina stiprius neigiamus jausmus, sukelia
streso būsenas. Dalis tyrime dalyvusių aukštųjų mokyklų studentų į nedarbą
žvelgia per asmens psichologinę būseną: „Žmogui darbo praradimas - didelis
stresas, juk darbas yra ypač svarbi gyvenimo dalis", „Tokia situacija išsekina
žmogų psichiškai ir fiziškai...". Streso tyrimai rodo, jog darbo netekimas iš
tikrųjų gali būti stiprių emocinių išgyvenimų šaltinis. Tyrinėtojai išskiria keturis
tokių išgyvenimų tarpsnius. Pirmiausia darbo netekęs žmogus gali išgyventi
stresą, šoką, kartais net negali patikėti, kad jam taip atsitiko. Šiuos išgyvenimus
keičia emociškai priešingas optimizmo tarpsnis, kai ieškoma teigiamo nedarbo
situacijos pusių: galima susitvarkyti buitį, daugiau laiko skirti poilsiui, šeimai.
Tuo metu žmogus tikisi, kad jo nedarbas yra laikinas, jis aktyviai ieško darbo ir
mano, jog jam pasiseks. Trečias yra pesimizmo laikotarpis, kai išnyksta viltis
greitai rasti darbą, sumažėja aktyvumas ieškant darbo, blogėja finansinė Šeimos
būklė. Pagaliau paskutinis tarpsnis - susitaikymas su savo padėtimi: žmogus
pripranta prie bedarbio vaidmens, tampa pasyvus ir nebesistengia ieškoti darbo.
Kiekvieno laikotarpio trukmė yra skirtinga - nuo kelių dienų iki kelių mėnesių.
Tai priklauso nuo finansinės padėties, santykių šeimoje ir, be abejo, asmeninių
paties žmogaus savybių [3: 62].
Dėl nedarbo kalta valstybė. Tokios nuomonės laikosi tik nedaugelis
studentų (6%). Jų nuomone, „Valstybė per mažai rūpinasi bedarbiais",
„Nedarbas tiesiogiai susijęs su netinkamai vykdoma valstybės valdymo politika
Lietuvoje", „Darbo biržų įstatymai nepakankamai sureguliuoti". Kaip matyti,
dalis studentų kritiškai vertina vykdomą Lietuvos Vyriausybės politiką, darbo
biržų veiklą. Kaip žinoma, Lietuvoje kuriamos ir įgyvendinamos įvairios darbo
politikos priemonės, kuriomis siekiama skatinti gyventojų užimtumą ir mažinti
nedarbą (pvz., įdarbinimo rėmimas, profesinis mokymas, persikvalifikavimas,
naujų darbo vietų kūrimas, verslo sąlygų liberalizavimas ir kt.). Kita vertus,
Lietuvos Seimas, Vyriausybė, darbo birža ir kitos valstybinės institucijos negalės
visiškai išspręsti nedarbo problemą Lietuvoje. Ši nūdienos bėda didesnė negu
minėtų valdžios šakų galios. Kaip rodo užsienio Šalių patirtis, rinkos ekonomikos
sąlygomis tam tikro nedarbo išvengti neįmanoma.
Trūksta laisvų darbo vietų. Didėjant valstybėje nedarbo lygiui, kuriamos ir
įgyvendinamos įvairios darbo politikos priemonės, kuriomis siekiama
subalansuoti darbo rinkos pasiūlą ir paklausą, skatinti gyventojų užimtumą. 2000
m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino pagrindines Vyriausybės 2000-2004
m. programos nuostatas dėl ekonomikos, darbo, socialinės politikos bei kitų
veiklos sričių, kurios gali paveikti gyventojų užimtumą. Strateginiai užimtumo ir
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darbo rinkos politikos tikslai numato liberalizuoti verslo sąlygas, skatinti
ekonomikos plėtrą ir kt. Viena iš užimtumo ir darbo rinkos politikos strateginių
nuostatų yra ši: nedarbo problemą galima išspręsti tik ekonominėmis
priemonėmis, sudarant sąlygas kurti naujas darbo vietas, todėl Vyriausybė
visapusiškai skatins ekonomikos plėtrą, darbo vietų kūrimą, sieks sudaryti
prielaidas iš esmės gerinti verslo sąlygas [15: 97].
Naujų darbo vietų kūrimą, kaip vieną iš svarbiausių nedarbą mažinančių
priemonių, nurodė nedaugelis tyrime dalyvavusių respondentų. Jų teigimu,
Lietuvoje trūksta laisvų darbo vietų, todėl šiandien ypač svarbu yra skatinti jų
kūrimą. Kita vertus, Lietuvos darbo biržos specialistų teigimu, laisvų darbo vietų
mūsų šalyje visuomet yra. Teritorinės darbo biržos 2002 m, rugsėjo mėnesį
turėjo informaciją apie 16,5 tūkst. laisvų darbo vietų [10: 5]. Keletas tyrime
dalyvavusių studentų taip pat nurodė, jog darbo Lietuvoje yra: „Darbo visada
yra". Tačiau ar ne keistai atrodo faktas, jog esant laisvoms darbo vietoms,
valstybėje yra net 183,1 tūkst. bedarbių (2002 m. spalio mėn. duomenys). Maža
to, Darbo birža ir Šiandien pasakys, kad atskirose veiklos srityse darbuotojų net
trūksta (pvz., lengvosios pramonės, žemės ūkio įmonėse ir kt.). Taigi Šv. RaSto
žodžiais, pjūtis didelė, o darbininkų maža.
Bedarbiai nori gauti lengvą darbą ir didelį atlyginimą. Tokios nuomonės
apie bedarbius yra tik maža dalis studentų. Daugiausia taip mano Vilniaus
pedagoginio universiteto matematikos ir informatikos specialybės studentai bei
Lietuvos karo akademijos būsimieji karininkai. Jų manymu, daugelis bedarbių
patys kalti, kad nedirba: „Kalti patys bedarbiai. Jie tik laukia, kol kas nors
pasiūlys gerą darbą", „Galėtų aktyviau dalyvauti darbo paieškose", „Nori gauti
lengvą darbą už gerą atlyginimą". Iš tikrųjų dalis Lietuvos bedarbių dar nori
turėti lengvą darbą ir už tai gauti solidų atlyginimą. Vakarų šalyse dauguma
žmonių jau yra pripratę prie darbo rinkos sąlygų ir dažniausiai tokių utopinių
vizijų neturi. Visi gyvename pagal neatšaukiamą principą: pirmiau kruopštus ir
ilgas darbo procesas, o paskui - pinigai.
Nedarbas susijęs su amžiaus cenzu. Kai kurie aukštųjų mokyklų studentai
nedarbą sieja su amžiaus cenzu. Jie nurodo vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo
įsidarbinimo sunkumus: „Vyresnio amžiaus asmenims ypač sunku rasti darbą",
„Jauni žmonės neturi reikalaujamos patirties, todėl jiems sunkiau rasti darbą".
Lietuvoje pastebimos kelios neigiamos nedarbo tendencijos. Viena jų aukštas nedarbo lygis tarp jaunų žmonių iki 25 m. - turbūt pažeidžiamiausios ir
ypatingo visuomenės dėmesio reikalaujančios socialinės grupės. Jaunimo
nedarbo problema aktuali visame pasaulyje. Tarptautinės darbo organizacijos
duomenimis, apie 60 mln. jaunuolių ieško darbo [22: 26]. Jų padėtis darbo
rinkoje priklauso nuo daugelio tarpusavyje susijusių socialinių, ekonominių,
demografinių veiksnių. Galima manyti, jog jaunimo nedarbą lemia bendras ūkio
nuosmukis, nepakankamas profesinis pasirengimas, patirties neturėjimas, laisvų
darbo vietų stoka ir kt.
Kita darbo rinkos požiūriu svarbi socialinė grupė - pagyvenusio amžiaus
Žmonės. Iš Žiniasklaidos, televizijos, žmonių kalbų žinomi faktai, jog dažniausiai
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vadovai renkasi tokius darbuotojus, kurie geriausiai atitinka jų keliamus
reikalavimus: jie turėtų būti išsilavinę, energingi, komunikabilūs, galėtų pritapti
prie nuolat besikeičiančios situacijos darbo rinkoje ir svarbiausia -jauni (iki 35
m.). Tačiau ką daryti darbingo, bet vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra aukštos
kvalifikacijos specialistai, turi pakankamai darbo įgūdžių, patirties, bet jų
paklausa darbo rinkoje yra sumažėjusi? Šiandien šie Žmonės tiesiog užspeisti
kampe.
Auk^tasis išsilavinimas lemia įsidarbinimo galimybes. Dešimtadalis
apklaustų studentų įsitikinę, jog viena iš sąlygų, lemiančių įsidarbinimo
galimybes, - aukštasis išsilavinimas (aukšta kvalifikacija): „Norint gauti bet kokį
darbą, reikia turėti gerą išsilavinimą ar kvalifikaciją", „Daugelio bedarbių
problema slypi juose pačiuose, pvz., turi menką išsilavinimą", „Šiandien yra
būtinas aukštasis išsilavinimas". Kadangi tyrime dalyvavę studentai mokosi
Lietuvos aukštosiose mokyklose, svarbu nustatyti, kodėl jie siekia aukštojo
išsilavinimo. Rezultatai parodė, kad svarbiausias motyvas, kuris lemia aukštojo
mokslo siekimą, - galimybė lengviau susirasti darbą ateityje. Taip atsakė beveik
visi (95%) respondentai. Galima pridurti, aukštojo išsilavinimo vertę jaučia ir
kitų valstybių jaunimas. 2001 m. Rusijoje (Uralo regione) buvo atliktas jaunimo
vertybinių orientacijų tyrimas, kurio tikslas - atskleisti jaunuolių požiūrį į darbą,
mokslą, šeimą, kultūros vertybes. Beveik visi respondentai nurodė, jog būtinai
sieks (arba jau siekia) aukštojo išsilavinimo. 31% apklaustųjų ruošėsi tęsti (arba
jau tęsia) mokslus magistrantūroje ir doktorantūroje [23: 160-163]. Tad jaunimas
suvokia aukštojo išsilavinimo būtinumą naujomis rinkos sąlygomis, jo svarbą
profesinei veiklai, žmogaus gyvenimo kokybei. Daugelyje šalių (tarp jų ir
Lietuvoje) aukštojo mokslo diplomas atveria duris politinei, mokslinei,
profesinei karjerai. Jis gana patikimai laiduoja užimtumą. Oficiali mūsų Šalies
statistika rodo, kad turintys aukštąjį išsilavinimą darbuotojai sudaro mažiausią
bedarbių dalį, nes sugeba be didesnio vargo papildyti profesines Žinias ar
persikvalifikuoti (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Bedarbių išsilavinimas
(2002 m. rugpjūčio mėn. duomenys [U: 39])
Išsilavinimas
Aukštasis

Bedarbiai,
tūkst.

Bedarbiai,

%

5645

4,7

Aukštesnysis,

20799

16.8

spec.
vidurinis
Vidurinis
Pagrindinis

49147
16285

52,7
21,2

Moderni visuomenė reikalauja apsišvietusių, kvalifikuotų, darbinei veiklai
pasirengusių specialistų, sugebančių prisitaikyti prie mokslinės techninės
pažangos, aštrėjančios konkurencijos visose ekonominės veiklos srityse. Taigi
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nepaisant to, kad per šiuos dvylika metų padėtis darbo rinkoje blogėjo, baigę

aukštąsias mokyklas absolventai ir baigę aukštąjį mokslą bedarbiai darbo rinkoje
konkuruoja gerokai sėkmingiau, palyginti su kitokio išsilavinimo gyventojų
grupėmis.
Išvados
Daugiau negu pusė apklaustų aukštųjų mokyklų studentų nedarbą vertina gana
paviršutiniškai. Jie apsiriboja dviem pirmaisiais anketoje pateiktais atsakymų
variantais ir bedarbių problemą sieja su darbo paieška ir neefektyvia darbo biržos
politika. Kiti respondentai turi brandesnę nuomonę apie nedarbą ir šį reiškinį
sieja su kitais ekonominiais, politiniais, socialiniais, psichologiniais reiškiniais.
Dauguma studentų įsitikinę, jog aukštesnis žmonių išsilavinimas turi laiduoti
geresnes konkurencijos darbo rinkoje galimybes. Daugelis jaunimo mano, kad
nedarbas - neišvengiamas šių dienų reiškinys, gyvuojantis rinkos ekonomikos
šalyse.
Dalis respondentų kritiškai vertina Lietuvos valstybės valdymo politiką,
akcentuoja laisvų darbo vietų stoką. Nedaugelis tyrime dalyvavusių studentų
nurodo neigiamą nedarbo poveikį psichologinei žmonių būsenai.
Kai kurie respondentai bedarbių problemą sieja su amžiaus cenzu, noru turėti
lengvą, bet gerai apmokamą darbą ar tiesiog su nenoru dirbti.
Jaunimas skirtingais aspektais vertina nedarbą ir bedarbių padėtį mūsų
valstybėje. Vieni respondentai objektyviai vertina nedarbą, t.y. bando įvertinti jo
priežastis ir pasekmes, mastą, sieja jį su platesniu visuomenės gyvenimo
kontekstu. Kitų nuomonės yra daugiau subjektyvios, atspindinčios jų
individualius išgyvenimus, asmeninę patirtį, pasaulėjautą. Vieningos nuomonės
nebuvimas dar kartą parodo, kad darbo rinkos santykiai vis dėlto yra sudėtingas
ir įvairialypis reiškinys, sulaukiantis skirtingų interpretavimų.
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masinių žiniasklaidos priemonių, pramogų ir vartojimo industrijų, atveria naujų
socialinių, kultūrinių ir tautinių viešųjų erdvių, kuriose tautinio bei visuomeninio
tapatinimosi struktūros yra konstruojamos ir dekonstruojamos, įkūnijamos ir
iškūnijamos. Kultūra čia yra ne tiktai priklausymo bei priklausomybės vietovė,
bet visų pirma tapsmo ir virsmo procesas" [9: 143-144], Todėl požiūris į kultūros
vertybes leidžia įžvelgti tam tikras simbolinių išraiškų tarpusavio sąveikas,
kurios tarpusavyje reflektuoja kontekstų įvairovėje.
Šiame darbe pateikiamos Lietuvos kultūros vertybės, turinčios asmeninio
tapatumo išraiškas, atitinkančias pasirinktus tautinių/pilietinių kultūros vertybių
rodiklius. Analizuojamas požiūris į tautinius rūbus, Lietuvos himną bei
migravimą i5 Lietuvos.
Požiūris į tautinius rūbus ir Lietuvos himną
Net ir globalizacijos sąlygomis kiekviena tauta skiriasi aprangos tradicijomis,
polinkiu į tam tikras spalvas, raštus, tam tikrais rūbų puošybos elementais,
detalėmis, papuošalais ar drabužių sukirpimo stiliumi. Kiekviena tauta turi ją
reprezentuojančius tautinius rūbus, kurie atlieka tam tikrą tautos savivokos
palaikymo funkciją. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tautinių drabužių kūrimas nenutrūkstamas vyksmas, jų pavidalas kinta keičiantis laikams. Lietuvoje XX a.
pradžioje, kai miesto kultūra, industrializacija jau sparčiai niveliavo ir kaimo
Žmonių aprangą, inteligentija ėmė kurti tautinius rūbus tautos savivokai palaikyti
[6: 49]. Kuriant tautinius rūbus, paprastai atsižvelgiama į tradicinius etninius
luominius skirtumus. Drabužis, kaip luomo, giminės ar teritorijos simbolis,
Lietuvoje išliko iki XX a. Drabužiuose užkoduotos tautinės nuostatos ypač
išryškėjo Lietuvai patekus į Rusijos imperiją. M. Matuškaitė rašo, kad vis labiau
įsigalint europinei madai Lietuvoje pamažu nyko senoji vietos apranga, tačiau
dar XIX a. viduryje būta pasiturinčių bajorų, iškilmių proga vilkinčių spalvingus
kontušus ir šitaip demonstruojančių savo patriotines nuotaikas [4: 357].
Tautiniai drabužiai simbolizavo patriotines nuotaikas ir XX a. pabaigoje,
byrant sovietinei imperijai, susikūrus Sąjūdžiui. Pirmuosius atgimimo laikotarpio
mitingus lydėjo gausi tautinių spalvų, trispalvės vėliavos simbolika, būdavo
platinami papuošalai su sovietmečiu draustais spalvų deriniais. Naują prasmę
įgijo ir tautiniai rūbai, kurie, nors nedraudžiami, buvo praradę kasdienės kultūros
ir viešumo funkciją. Atgimė nepriklausomos Lietuvos himnas ir daugelis draustų
dainų, simbolizavusių pasipriešinimą okupacijai. Kiekvienos kartos požiūris į
tautos kultūros vertybes rodo tam tikrą tautinės savivokos būklę, vertybių
perimamumą. Vertybes perteikia šeima, mokykla, žiniasklaida, darbinė veikla,
įvairios visuomeninės organizacijos, bendruomenės ir pan. Lietuvoje, kaip ir
kitose posovietinėse Rytų Europos valstybėse, tautinių vertybių perimamumo
procesas daugeliu atveju buvo pažeistas, ypač nukentėjo valstybės himno,
simbolių vartojimo, tautinių rūbų dėvėjimo tradicijos.

Socialiniųtyrimų

instituto Stratifikacijos skyriaus darbuotojai kartu su Etninės kultūros taryba prie
Lietuvos Respublikos Seimo atliko 2002 m. laidos abiturientų nuostatų kokybinį
sociologinį tyrimą. Buvo apklausta 16 Lietuvos bendro lavinimo ir gimnazijų
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baigiamųjų klasių - 343 abiturientai ir 84 jų mokytojai. Tarp kitų vertybių buvo
tiriamas požiūris į valstybės himną, simbolius, tautinius rūbus.
Pastebėta, kad Lietuvos himną moka beveik visi. Jį dažniausiai ir
išmoksta mokyklose (antrinės socializacijos metu) - 93% abiturientų nurodė jį
moką. Požiūrį į tautinius rūbus daugiau lemia šeimoje gyvuojančios nuostatos.
Jis dažnu atveju skiriasi nuo gyvuojančio Vakarų Europos valstybėse. Daliai tirtų
Lietuvos moksleivių, jų žodžiais tariant, tautiniai rūbai „yra atgyvenę",
„kiekvieniems laikams savo", t. y. jie gali būti priskiriami istorinei praeičiai ir
simbolizuoti tam tikrą priešpriešą šiuolaikiškumui. Tačiau moksleiviai, kurių
tautinė savivoka palyginti stipri, turi tautinius rūbus ir Žino jų reikšmę. 80% tirtų
mokyklų abiturientų nurodė, kad neturi tautinių rūbų, 11 % - turi, 6% - neturi,
bet norėtų turėti, kiti neatsakė į šį klausimą Kas antras mokytojas nurodė, kad
neturi tautinių rūbų, 26% - turi, 24% - neturi, bet norėtų turėti. Mokytojų
tautinės savivokos kryptingumas stipresnis, nes jie kitaip, nei dauguma
moksleivių, dekoduoja tautinių simbolių reikSmę, labiau juos sieja su švente ai
konkrečiu etnokultūriniu renginiu, o ne su gyvenimo stiliumi.
Kaip rodo 1 lentelės duomenys, tautinius rūbus turi daugiau miesto negu
kaimo moksleivių.
1 lentelė. Tautinių rūbų turėjimas pagal moksleivių gyvenamąją vietą (%)
Gyvenamoji vieta
Ar tun tautinius rūbus

Neatsakė
Turi
Neturi
Neturi, bet norėtų turėti
Iš viso

Didieji

Sostinė
Vilnius

miestai

Miestai,
Mieste
iiai

Kaimai

6
15
78
2
100

3
10
78
10
100

3
15
76
7
100

2
9
85
4
100

Taigi aplinka ugdo tautinę savivoką. Kolektyvizacija iškreipė kaime
žmonių poreikius ir nuostatas, sudarė sąlygas nykti šimtmečiais brandintoms
tradicinėms vertybėms šeimoje; tai atsiliepia ir naujosios kartos požiūriui ;
vertybes. Kaip rodo ir ankstesni tyrimai, miestiečiai labiau rūpinasi kultūroj
vertybių perimamumu, nes tarp jų daugiau negu kaime išsilavinusių žmonių
miestietiškas gyvenimo būdas mažiau negu kaimietiškas niveliavo tautiniu^
savitumus [3: 29]. Galima manyti, kad jaunimas, atsiribodamas nuo tradicinių
tautinių vertybių ir jas neigdamas, siekia pabrėžti savo šiuolaikiškumą. Tačiai
kitose nedidelėse Europos valstybėse (Skandinavijos Šalyse, Austrijoje)
nepatyrusiose ilgalaikių okupacijų, jaunimas veikliau perima tautines vertybe;
[8: 49-50]. 2 lentelėje matyti įvairių Lietuvos vietovių moksleivių požiūris :
tautinių rūbų statusą. Miesto abiturientai dažniau nurodo, kad tautiniai rūbai der^
ne tik vakaronėse ar koncertuose, arti trečdalio sostinės ir du penktadaliai
didžiųjų miestų moksleivių mano, kad žmonės turėtų rengtis tautiniais rūbais pei
tautines šventes. Kaimo mokyklų moksleiviai dažniau nei kiti nurodo, kac

80

tautiniai rūbai tinka „šokant liaudies šokius", jie dera tiems, „kurie Šoka ir
dainuoja scenoje" ir pan. Taigi tautiniai ir sceniniai rūbai sutapatinami, o tai
išplaukia iš požiūrio, kad tautinę savivoką galima palaikyti stebint pasirodymus,
nebūtina pačiam aktyviai dalyvauti gyvosios tradicijos raiškoje. Tautinių rūbų
reikšmės dekodavimo principų skirtumas tarp miesto ir kaimo moksleivių
pirmiausia susijęs su miesto ir kaimo aplinkos poveikio skirtumais.
2 lentelė. Požiūris į tai, kur ir kada žmonės turėtų vilkėti

tautinius rūbus, pagal

gyvenamąją vietą (%)
Gyvenamoji vieta
Kur ir kada turi vilkėti tautinius rūbus

Sostinė
Vilnius

miestai

Miestai,
Mieste
liai

Kai
mai

Neatsakė
Per valstybines šventes

33
9

U
4

8
7

22
9

Per tautines ir lietuvių liaudies šventes
Per šventes, atitinkamus renginius
Per vakarones, koncertus
Neoficialiose vietose
Iš viso

32
13
13
0
100

42
18
20
4
100

23
20
35
8
100

24
12
30
3
100

Didieji

Miestų ir miestelių abiturientai dažniau nei kiti neįvardija, per kurias šventes
reikėtų vilkėti tautinius rūbus, o tik pažymi, kad per šventes. Net trečdaliu
daugiau mokytojų (nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos) mano, kad
tautiniais rūbais labiau pridera puoštis vakaronėse ir koncertuose. Panaši ir kai
kurių folkloro specialistų nuostata, kad tautinis rūbas tinka daugiau folkloriniams
pasirodymams (šiame tyrime apklausti kai kurių moksleivių folklorinių
ansamblių vadovai rašo, kad tautiniais rūbais vertėtų rengtis tik kalendorinių
švenčių bei koncertų metu). Tai rodo tautinių rūbų, kaip simbolių, reikšmių
dekodavimo galimą įvairovę. Ypač ją išryškina požiūris į valstybės pareigūnų
santykį su tautiniais rūbais.
Kaip rodo 3 lentelės duomenys, pusė didžiųjų miestų abiturientų mano, kad
aukšti valstybės pareigūnai per valstybės šventes galėtų puoštis tautiniais rūbais.
Miestelių ir kaimo mokyklų abiturientai dažniau nepritaria tokiai pareigūnų
aprangai, nes apskritai rečiau negu didžiųjų miestų moksleiviai orientuojasi į
tautinę simboliką. Mokytojai labiau nei moksleiviai yra nusiteikę prieš pareigūnų
tautinius rūbus: 70% mokytojų nepatiktų, kad aukšti valstybės veikėjai jais
puoštųsi per valstybines šventes. Toks mokytojų ir moksleivių požiūrio
skirtumas pirmiausiai susijęs su moksleivių motyvacijos ypatumais, kurie
atsispindi 4 lentelėje; dalis moksleivių tik norėdami pasijuokti pageidauja, kad
pareigūnai taip puoštųsi.
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3 lentelė. Moksleivių požiūris į aukštus valstybės pareigūnus, per šventes
vilkinčius tautinius rūbus (%)
Ar patiklų, kad aukšti
valstybės pareigūnai per
valstybines
šventes
puoštųsi tautiniais rūbais
Neatsakė
Taip
Ne
Iš viso

Gyvenamoji vieta

Didieji

Sostinė
Vilnius

Miestai
Mieste
liai

Kaimai

miestai

6
44
50
100

1
50
50
100

3
31
67
100

0
39
61
100

4 lentelė. Abiturientų motyvai, kodėl valstybės pareigūnai turėtų puoštis
ar nesipuošti tautiniais rūbais (%)
Gyvenamoji vieta

Kodėl valstybės pareigūnai
turėtų puoštis tautiniais
rūbais

Sostinė

Didieji

Miestai

Vilnius

Miestai

miesteliai

41

40

21

37

9

9

8

8

11
7

7
10

1
12

8
8

11

7

5

3

11

6

15

6

2

7

8

7

9

14

30

23

100

100

100

100

Kaimai

Neatsakė
Tegul puošiasi, privalo būti
Lietuvos patriotai
Tegul puošiasi, nes gražu
Tegul puošiasi, būtų įdomu
pasižiūrėti
Tegul puošiasi, bus iš ko
pasijuokti
Tegul nesipuošia, nes
juokingai atrodys
Tegul nesipuošia, nes negražu,
neestetiška
Tegul nesipuošia, nes nėra
tokių tradicijų, atgyvenę
Iš viso

Vilniečiai moksleiviai dažniausiai mano, kad tautiniais rūbais pasipuošę aukšt
pareigūnai taptų pajuokos objektais. Moksleiviai savo nuomonę pasako tokiomi:
frazėmis: „atrodytų dar kvailiau, negu dabar atrodo"; „durniau atrodytų, nors ii
taip durni" ir pan. Galima daryti išvadą, kad taip moksleiviai išreiškia ir sav<
neigiamą nuostatą valdžios atžvilgiu. Miestų ir miestelių moksleiviai, nors ii
mano, kad pareigūnai atrodytų juokingai, bet dažniau rūpinasi, kad nenukentėti
valdžios prestižas, t. y. geriau jie taip nesipuoštų: Juokingai atrodytų, nemanau
kad jiems tiktų", „atrodytų kaimiškai, nerimtai, juokingai, geriau tegu
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nesirengia", „tai butų veidmainystė, juokinga" ir pan. Kiekvienas atsakymas turi
kitokį atspalvį, bet vis dėlto tautinius rūbus nurodo esant netinkamus viešumai.
Nors mokytojų ir moksleivių motyvai panašūs, mokytojai nėra sarkastiškai
nusiteikę valdžios atžvilgiu ir dažniau nurodo tokio pobūdžio motyvus: „nereikia
išjuokti rūbo". Tai daugeliu atveju atspindi neigiamą nuostatą pareigūnų
atžvilgiu, bet teigiamą - rūbų. Dekoduojant tautinių rūbų reikšmę, labiau
išryškėja ciniškas miesto moksleivių požiūris į valdžios pareigūnus ir tautinius
rūbus.
Tie moksleiviai, kuriems tautiniai rūbai yra tautinės savivokos elementas,
mano, kad jais puošdamiesi aukšti valstybės pareigūnai parodytų savo
patriotiškumą. Kaip rodo 4 lentelės duomenys, taip mano panašus skaičius ir
miesto, ir kaimo mokyklų abiturientų. Savo nuomonę jie pasako tokiais žodžiais:
„parodytų esą lietuviai", „parodytų pagarbą Lietuvai", „išreikštų pagarbą
Lietuvos tradicijoms", „parodytų ryšį su valstybe", „atgaivintų tikrą Lietuvos
tautiškumą" arba tiesiog „atrodytų labai patriotiškai" ir pan. Šie moksleiviai ir
tokią pat nuomonę pareiškę mokytojai tiki, kad tautiniai rūbai valdžios atstovus
labiau įpareigotų dirbti Lietuvos labui. Šiuo atveju tautiniai rūbai aiškiausiai
atlieka tautinės kultūros kodo funkciją. Tarp sostinės ir didmiesčių moksleivių
mažiau tokių, kurie mano, kad puoštis tautiniais rūbais - atgyvenusi tradicija.
Kaimo ir miestelių abiturientai dažniau nurodo, kad „tai praeitis", „nėra tokių
tradicijų" ir pan., nes jie labiau įsisąmoninę stereotipinį požiūrį į tautinį rūbą,
kaip neišprususio kaimiečio kodą. Šį stereotipą ir dabar kartais stiprina masinė
kultūra, pvz., televizijos pramoginės laidos, kuriose parodijuojamos
„moralizuojančios", nusišnekančios moteriškės ar „davatkos" tautiniais rūbais.
Visų išvardytų nuomonių atstovų yra kiekvienoje tirtoje mokykloje, nepasitaikė
vienos grupinės mokykloje suformuotos nuomonės. Tačiau tose mokyklose,
kuriose etninės kultūros pamokos neformalios, o mokytojai sugeba sudominti
moksleivius etnine kultūra, pvz., Kauno „Ąžuolo" vidurinėje mokykloje, vyrauja
daug palankesnis požiūris į tautinius rūbus ir kitus tautinės savivokos simbolius.
Neigiama nuostata kaimo mokyklose gali būti susiformavusi todėl, kad čia
moksleiviai labiau norėtų laikyti save miestiečiais, tapatintis su miesto kultūra ir
būtent su miestu sieja savo ateitį.
Kaip rodo 5 lentelės duomenys, himną geriau moka ne sostinės
moksleiviai, nors panašus ir Vilniaus, ir kaimo mokyklų abiturientų skaičius jo
nemoka.
5 lentelė.Lietuvos himno mokėjimas pagal gyvenamąją vietą (%)
Ar
moka
Lietuvos himną
Neatsakė
Taip
Ne
Iš viso

Gyvenamoji vieta
Sostinė
Vilnius

7
89
4
100

Didieji
Miestai

5
94
1
100
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Miestai.
Miesteliai
4

95
1
100

Kaimai

2
94
4
100

Sostinės abiturientai yra atsainesni, todėl dažniau neatsako į klausimus, be to
sostinės lietuvių mokyklose daugiau kitataučių. Moksleiviai ir mokytojai
nurodo, kad Lietuvos himnas mokyklose giedamas Rugsėjo pirmąją, pei
paskutinį skambutį, per valstybines šventes. 35% abiturientų nurodo, kad giedE
visi be instrumentinio pritarimo, 24% - skamba įrašas, 17% - skamb^
instrumentinis pritarimas ir visi dainuoja, 6% - dainuoja mokyklos ansamblis,
choras. Valstybės himnas dažniau dekoduojamas kaip miestietiškos kultūros
simbolis, todėl kaimo moksleiviai, norėdami nesiskirti nuo miesto abiturientų
tokio pobūdžio simbolius noriau perima ir laiko savais. Klasės nuomonii
įvairovė dažnai susidaro dėl vienos ar kitos lyties moksleivių persvaros
Mergaitės, stropesnės moksleivės^ himną moka dažniau nei jaunuoliai. Tirt
moksleiviai mokytis pradėjo (atėjo į pirmą klasę) jau atkūrus nepriklausomybę
todėl Lietuvos himną moka geriau nei Instituto sociologų tirti ankstesnių laidi
abiturientai. Skirtingas lyties poveikis tautinei savivokai labiau reiškias
požiūriu į tautinius rūbus. Tautinius rūbus turi 16% merginų ir 5% vaikinų
dvigubai daugiau merginų nei vaikinų norėtų juos turėti. V. Kavolis yr^
pastebėjęs, kad esminės skiriamosios moterų ir vyrų savybės atitinka veiklą
kurią jie patys pasirenka arba kurią jiems skiria darbų padala. Kaip rodc
duomenys, vyriškos lyties abiturientai suteikia tautiniams rūbams platesn^
prasmę. Mergaitės dažniau mano, kad tautiniai rūbai labiausiai tinka vakaronės^
ir koncertuose, o jaunuoliai pirmenybę teikia tautinėms ir lietuvių liaudie:
šventėms - per Šias Šventes žmonės turėtų jais puoštis. Abiejų lyčii
abiturientams atrodo, kad tautiniai drabužiai mažiausiai dera valstybinėm:
šventėms. Tai pirmiausia susiję su švenčių pavadinimo sukeliamomi:
asociacijomis. Tautinių rūbų pavadinimas suponuoja tautišką jų paskirtį
atitinkamas ir pavadinimas „tautinės šventės^. Nors valstybės ir tautines švente:
semantiškai sunku atskirti, nes valstybės šventės, kurias įvardija moksleiviai nepriklausomybės paskelbimo, nepriklausomybės atkūrimo sukaktys ^ kartu yr<
ir tautos Šventės, bet atsakydami į atvirą klausimą jie nurodo jas atskirai.Ypai
skirtingos mergaičių ir vaikinų interpretacijos, ar reikėtų dėvėti tautinius rūbu:
aukštiems pareigūnams. Pusė tirtų vaikinų ir tik trečdalis mergaičių pritaria, kat
aukšti valstybės pareigūnai per valstybės šventes puoštųsi tautiniais rūbais
Lietuvoje aukšti valstybės pareigūnai pirmiausiai asocijuojasi su vyrais, ne:
moterų valdžioje yra nedaug. Moterys dažniau nei vyrai dėvi tautinius rūbus pe:
įvairius renginius, todėl mergaitėms sunkiau įsivaizduoti, kaip garbingi vyra
atrodys ir jausis šitaip pasipuošę. Vaikinų ir mergaičių nuomonių skirtumus gal
lemti skirtingai suvokiama tautinių rūbų paskirtis, Šiam simboliui suteikiamo:
nevienodos reikšmės, skirtingai dekoduojamas tautinių rūbų dėvėjimas. Vaikina
į tautinius rūbus dažniau žvelgia kaip į valstybės pareigūnų tautinės savivokos
patriotiškumo raišką^ bet dažniau pritaria ir kitokiai nuomonei - mano, kad toki;
apranga suteiktų proga iŠ jų pasijuokti (ir. 6 lentelę).
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6 lentelė. Motyvai, kodėl valstybės pareigūnai turėtų puoštis tautiniais rūbais,

pagal moksleivių lytį (%)
Lytis

Kodėl valstybės pareigūnai turėtų puoštis tautiniais
rūbais

Vyras

Neatsakė
Tegul puošiasi, privalo būti Lietuvos patriotai
Tegul puošiasi, nes gražu
Tegul puošiasi, būtų įdomu pasižiūrėti
Tegul puošiasi, bus iš ko pasijuokti
Tegul nesipuošia, nes juokingai atrodys
Tegul nesipuošia, nes negražu, neestetiška
Tegul nesipuošia, nes nėra tokių tradicijų, atgyvenę
Iš viso

32
10
8
10
10
4
6
19
100

Moteris

36
7
6
9
3
12
7
20
100

Mergaitės atsargiau nusiteikusios tautinių rūbų atžvilgiu, labiau
rūpinasi, kad jais apsivilkę valstybės pareigūnai gali juokingai atrodyti. Jų
nuomonė dažniau sutampa su mokytojų (taip pat moterų) požiūriu. Penktadalis
abiejų lyčių abiturientų mano, kad pareigūnai tautiniais rūbais - atgyvenusi
tradicija. Moksleivių vertinimai nevienareikšmiai, nes jų gyvenimo stiliaus
supratimą daugiau ugdo žiniasklaida, ypač televizija - jų veikiami jaunuoliai
perima populiariosios kultūros įvaizdžius, o šeimos ir mokyklos įtaka mažėja. Iš
tirtų socializacijos veiksnių Šeimos tipas ypač svarbus požiūriui į tautinius
simbolius, Duomenys rodo, jog gyvenantys didesnėse šeimose abiturientai
dažniau turi tautinius drabužius. Ypač išryškėja skirtumai tarp nepilnos,
paprastosios ir sudėtinės Šeimos. Gyvenantys nepilnose šeimose (tik su motina)
neturi tautinių rūbų (9% moksleivių norėtų turėti). Tose šeimose, kuriose gyvena
ir seneliai, gajesnės tautinės tradicijos (17% abiturientų šiuos rūbus turi ir 11%
norėtų turėti). Kaip rodo šis ir ankstesni institute atlikti tyrimai, jaunuoliai yra
imlesni toms vertybėms, kurias, įskiepytas dar tarpukariu, perduoda seneliai, o
ne vidurinioji karta, patyrusi sovietinės ideologijos įtaką.
Noras išvykti iš Lietuvos ir kultūrinė deteritorizacija
Tautinę savivoką daugiausia išreiškia abiturientų ateities planai, siejami su
Lietuva ar su kita šalimi ir jos kultūra. Siekiams dirbti Lietuvos labui
neprieštarauja noras gauti žinių, mokytis užsienyje. Tokia tradicija Lietuvoje
gyvuoja nuo seno - ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, ir tarpukario
Lietuvoje daug labiausiai nusipelnusių Lietuvai žmonių buvo baigę geriausius
Europos universitetus. Kas antras abiturientas nurodo, jog jam svarbu, kad jo
žinios būtų naudingos Lietuvai. Noras užsidirbti Vakarų šalyse taip pat iš pirmo
žvilgsnio neprieštarauja tautinei savivokai, nes uždirbti pinigai grįžus bus
investuoti Lietuvoje, padės jaunuoliui įsitvirtinti, įgyvendinti svajones. Trečdalis
tirtų abiturientų nurodo, kad norint pagerinti Lietuvos ir savo gyvenimą, reikia
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būti aktyviam visais atžvilgiais, nors kas dešimtas užima pasyvią poziciją mano, kad nuo asmeninio aktyvumo niekas nepriklauso. Aktyvumą dažnas
supranta labai plačiai, remiasi vis aiškesne kultūrine deteritorizacija. Penktadalis
miestiečių abiturientų nurodo, kad jei turėtų galimybę, apsistotų JAV, vienas iš
dešimties - Vokietijoje, trečdalis - kitose Vakarų Europos šalyse. Morley ir
Robinsono manymu, šiais laikais vieta negali būti traktuojama kaip tapatumo
atrama [5: 87]. Gyvenamoji vieta iš dalies lemia stiprias sąsajas su Lietuva,
tačiau esama bendros tendencijos - apie tris ketvirtadalius abiturientų kuria
ateities planus neapsiribodami Lietuvos teritorija. Kaip matome 10 lentelėje,
rečiausiai norėtų išvykti sostinės ir kaimo abiturientai. Galima spręsti, kad
nemaža sostinės abiturientų dalis ruošiasi mokytis Lietuvoje, o kaimo
abiturientai numatę konkretų Lietuvos miestą, kuriame norėtų įsitvirtinti.
Didžiųjų ir kitų miestų, miestelių gyventojai labiausiai būgštauja dėl savo
ateities, jų daugiausia nori išvykti į užsienį dėl įvairių priežasčių.
7 lentelė. Noras išvykti iš Lietuvos pagal gyvenamąją vietą (%)
Gyvenamoji vieta

Neatsakė
Taip
Ne
Iš viSO

Didieji

Sostinė
Vilnius

miestai

11
69
20
100

0
85
15
100

Miestai,
miesteliai

Kaimai

2
74
24
100

0
88
12
100

Skiriasi išvykimo priežastys ir numatoma trukmė - tai atsispindi 11 ir i 2
lentelėse. Arti penktadalio moksleivių negali pasakyti, ką veiktų išvykę, jie tik
konstatuoja padėtį, kad Lietuvoje visais atžvilgiais blogai ir visos jų viltys
susietos su kitomis Šalimis. Tipiškas pasakymas: „Čia liūdna, nėra ateities, žemas
pragyvenimo lygis, domiuosi kitomis pasaulio vietovėmis". Tarp miestelių ir
kaimo abiturientų pasitaiko tokių, kurie nesiruošia išvykti ir griežtai atmetą tokią
galimybę. Dažniausiai tai moksleiviai iš mišrių šeimų, besimokantys lietuviškose
mokyklose, besitapatinantys ne tiek su Lietuvos kultūra, bet daugiau su jos
teritorija ir siekiantys joje įsitvirtinti. Moksleivė iš Šalčininkų Lietuvos
tūkstantmečio vidurinės mokyklos rašo: „Man patinka Lietuva, aš prieš
išvykimą".
8 lentelė. Išvykimo iš Lietuvos priežastys pagal gyvenamąją vietą (%)
Gyvenamoji vieta
Sostinė
Vilnius

Miestai,
Mieste
liai

Kaimai

miestai

Neatsakė

54

38

23

33

Užsidirbti

17

16

16

U

Kodėl norėtų išvykti
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Didieji

Užsidirbti ir pamatyti pasaulį
Atostogauti, keliauti
Mokytis
Nes Lietuvoje blogai
Lietuvoje
geriausia
(kategoriškai nusistatę prieš
išvykstančius)
Iš viso

7

5
4
13
7

11
14
4
17

17
13
6
21

25
3
15

0

0

4

6

100

100

100

100

Vilniečiai dažniausiai siekia mokytis užsienyje (matyt, jie geriausiai tam
pasirengę). Tarp kaimo abiturientų daugiausia tokių, kurie nori keliauti ir

atostogauti užsienyje, praplėsti akiratį (galbūt jie turėjo mažiau galimybių
pabuvoti užsienyje nei miesto moksleiviai). Didžiųjų miestų ir kitų miestų bei
miestelių gyventojai dažniau nei kiti išvykimo priežastimi nurodo, kad Lietuvoje
visais atžvilgiais blogai, - tai rodo jų prastą tautinę/pilietinę savivoką. Jiems
būdinga tam tikra kultūrinė deteritorizacija, reiškiama tokiomis mintimis: „noriu
išvykti visam laikui, nes čia žlunganti tauta", „išvyksiu visam gyvenimui, nes čia
labai atsibodo ir nėra ką jaunimui daryti", „čia šalta, neįdomu, blogas
pragyvenimas, nesaugu", „visam laikui, nes nekenčiu Lietuvos" (moksleivis iš
Žemaitijos kaimo mokyklos), „kitur geriau, ten geresnės sąlygos jaunimui" ir
pan.

Jaunimo kultūra, į kurią orientuojasi abiturientai, panaši daugumoje

Europos ir vakarų šalių: jaunimo klubai, boulingai, pramogų centrai, vandens
žaidimai, diskotekos ir pan. Tie, kurie mano, kad Lietuvoje labai bloga ir
jaunimui nėra ką veikti, o kitur bus geriau, dažniau nori išvykti ilgam arba visam
laikui. Jų mintys šiuo klausimu prisodrintos emocijų: „vilioja JAV"; „žavi
Anglijos gyvenimo būdas"; „dievinu ispanų kalbą - noriu į Ispaniją" ir pan.
Emocinį santykį su šalimis, kaip rodo šis tyrimas, daugeliu atveju suformavo
žiniasklaida. Pasitvirtino tyrimo hipotezė, jog moksleiviai dažnai tapatinasi su
filmuose pateikiamu gyvenimo stiliumi. Dalis moksleivių nurodė, kad dažnai
norėtų elgtis ar gyventi kaip konkrečiose filmų scenose: 37% - leisti laisvalaikį^
38% - rengtis, 35% - šokti, 34% - įsirengti būstą, 30% - įsimylėti, 31% apskritai gyventi kaip kine. Įvairiam laikui norintys išvykti iš Lietuvos
moksleiviai mano, kad kitur galės susikurti pageidaujamą gyvenimo stilių.
9 lentelė. Išvykimo iš Lietuvos pageidaujama trukmė pagal gyvenamąją vietą
Gyvenamoji vieta
Kuriam laikui norėtų išvykti
Nenurodė
Trumpam (iki 1 m.)
Laikinai (iki 5 m.)
Ilgam (daugiau kaip 5 m.)

Sostinė
Vilnius
41

2
33
7

87

Miestai,
Miesteliai

Kaimai

miestai

39
1S
19
6

39
12
20
8

46
18
18

Didieji

5

Visam gyvenimui
Iš viso

17
100

18

100

1

1

21

100

13
100

Labiausiai išvykti visam gyvenimui nori mažų miestelių abiturientai. 33%
sostinės abiturientų pageidauja išvykti tik laikinai, dažniausiai mokytis. Kaimo
moksleiviai dažniau išvyktų trumpam ar laikinai negu ilgam ar visam gyvenimui.
Nors užsienyje jaunimui ribotas darbo pasirinkimas, bet skiriasi pasiūla
vaikinams ir merginoms. Mergaitės daugiau orientuojasi į socialinį darbą- vaikų
ar neįgalių, senų žmonių priežiūrą, darbą viešbučiuose ar kavinėse; vaikinai - į

laikiną darbą ūkiuose ar gamyklose. Merginų šiek tiek daugiau nori išvykti į
užsienį; jaunuoliai dažniau nei merginos nori užsienyje užsidirbti, o merginos
išvyktų daugiau todėl, kad joms apskritai yra blogai. Lietuvoje vaikinai, jų
nuomone, turi geresnes perspektyvas. Kai kurios merginos siekia išvažiuoti
tikėdamosi susirasti pasiturintį partnerį ir greitai įgyvendinti gero gyvenimo
svajones. Todėl merginos dažniau nei vaikinai nori išvykti visam gyvenimui.
(Vaikinai dažniau nei merginos siekia išvykti laikinai, trumpiau kaip 5m.). Norą
išvykti visam gyvenimui merginos dažniau aiškina nepasitenkinimu,
lemtingomis priežastimis arba iš viso nemotyvuoja: „norėčiau, ir tiek", „būrėja
taip pasakė", „nematau perspektyvų" ir pan. IŠ dalies motyvai susiję ir su
tautinės savivokos stoka. Ilgam arba visam laikui norintys iškeliauti moksleiviai
mano, kad lietuviškos tradicijos atgyveno, kartais net kelia juoką.
Mokyklose, kuriose etninė kultūrinė veikia labiau išvystyta ir moksleiviams
patraukli, mažiau moksleivių nori išvykti iš Lietuvos. Dažniausiai nori išvykti
miestelių, miestų ir didmiesčių moksleiviai, išskyrus vilniečius ir kauniečius.
(Pastarieji turi daugiau vilčių įsitvirtinti Lietuvoje. Vilniuje ir Kaune daugiau
tautinę savivoką turinčių moksleivių, kurie iš Lietuvos nusiteikę išvykti
neilgam.) Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos abiturientai labiau orientuojasi į
įsivaizduojamą jaunimo gyvenimo stilių užsienyje ir su juo sieja savo ateitį tarp jų dažniau reiškiasi kultūrinė deteritorizacija. Tautinės/pilietinės savivokos
ugdymas mokykloje negali būti atsietas nuo auklėjimo Šeimoje. Dažną
abiturientą tėvai, ypač skurdžiau gyvenantys, nuteikia prieš Lietuvą dėl prasto
gyvenimo kaltindami vien jos valdžią, veikliaj nesistengdami pagerinti savo
padėties, o moksleiviai, neturėdami savarankiško gyvenimo patirties, mėgina ją
kompensuoti estetiniais būsimo gyvenimo stiliaus vaizdiniais.
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School-Leavers' View of Lithuanian Cultural Values
Eugenija Krukauskienė
Summary
In this article such nationa! cuJtural symbols as national costume, national
anthem are interpreted as the indicators of Lithuanian cultural values. Through
tiie usage of symbols one learns to adopt attitudes, values, and moods
appropriate to the particular sočiai circles one belongs to. School-leavers'
families and teachers influence the variations of view of cultural values. The
school-leavers who have internalized cultural values are more related to
Lithuania.

MOKSLEIVIŲ REGIONINIO TAPATUMO BRUOŽAI
Inlja Trinkūnienė
Socialinių tyrimą institutas
Saltoniškių g. 58, LT- 2600 Vilnius
jontrin@taide.lt
Straipsnyje nagrinėjami moksleivių regioninio tapatumo bruožai, pasireiškiantys
prisiskyrimu vienam ar kitam Lietuvos etnografiniam regionui, požiūriu į
regioninį tapatumą konstruojančius elementus, tokius kaip tarmė, mokymasis
tarmiškai mokyklose; aiškinamasi, ar atskirų regionų moksleiviai palankiai
nusiteikę tarmės išlaikymo atžvilgiu.
Raktažodžiai: regioninis tapatumas, etninis tapatumas, tarmės vartojimas
Regioninis tapatumas, kaip etninės raiškos galimybė, ypač aktualus Šių dienų
Europai. Nykstant valstybėms ir jų atributams, susiduriame su tapatumo
identiteto krize, kuri labiausiai paliečia tautinį tapatumą ir gali būti skausminga
ką tik susiformavusiam arba besiformuojančiam valstybės piliečių mentalitetui.
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Tyrinėtojai įžvelgia įvairias tapatumo formavimosi galimybes ir procesus.
Pastebimos pastangos kurti bendrąjį Europos Sąjungos tapatumą, tam skiriama
nemažai dėmesio ir pastangų, o remia įvairūs fondai [1: 129-137], [8: 137-156].
Mažiau, ypač Lietuvoje, regime bandymų formuoti etninį arba regioninį
tapatumą. Tačiau pastaruoju metu gausu pavyzdžių^ atskleidžiančių pastangas
pabrėžti etninių Lietuvos regioną atskirumą. Toks pavyzdys - teismo procesas,
kuomet keliamas ieškinys gyventojų surašymo organizatoriams, neužrašiusiems
deklaruojamos žemaičių tautybės [7: 6]. Tai galima būtų vertinti kaip
visuomenėje vykstančių procesų ženklą, Žymintį žmonių mentaliteto, savimonės
kaitą. Taigi svarstydami tapatumo, susijusio su tauta, etnosu ir pan., tapsmo
dėsningumus, galime pastebėti būdingus tautinio mentaliteto slinkties požymius.
Yra požymių, kad nyksta tautinis, o atsiranda kitokie tapatumai - bendri
europiniai ir regioniniai. Tie du procesai vyksta lygia greta, vienas su kitu
persipindami ir lenktyniaudami. Būtina pažymėti, kad Europos Sąjungos
kultūriniai fondai remia kultūrines-regionines programas, kurių tikslas - ieškoti
bendrumų tarp skirtingų valstybių regionų, remiantis istoriniais duomenimis ir
realijomis. RegioniŠkumas netgi laikomas tam tikra atsvara kultūros
globalizacijai. Tad ir Lietuvos Žemaičių, dzūkų, jotvingių, sūduvių bei kitų
etninės-regioninės savimonės raišką, tapatumo paieškas reiktų vertinti ne kaip
atskirumo ar netgi savotiško separatizmo siekius, bet kaip sąmoningą norą
išlaikyti savitumą Europos Sąjungoje.
Regioninis tapatumas glaudžiai susijęs su etniškumu. Etniškumas, kaip
prigimtinių žmogaus savybių visuma, apimanti etninę kilmę, etnines tradicijas ir
kalbą (tarmę), ne visuomet įsisąmoninamas ir tampa tapatumu. Konkretus asmuo
gali turėti žemaitišką paveldą, būti gimęs ar gyventi Žemaitijoje, bet netapatinti
savęs su žemaičiais, o skelbtis tiesiog lietuviu ar pasaulio piliečiu. Aiškinantis
etninio tapatumo sklaidą reikšminga Richardo Jenkinso knyga „Rethinking
Ethnicity" [2]. R. Jenkinsas rašo: „Etniškumas nėra nei koks ypatingas mažumų
atributas (požymis), nei kas nors, ką galima būtų apriboti priskiriant
egzotiškiesiems Kitiems" [2: 90].
Šiandien Lietuvoje sąvoka „etninis", „etniškas" vartojama įvairiai dažniausiai taikoma tautinėms mažumoms. Tarsi tautinė dauguma etniškumo
neturėtų arba ji būtų neaiški, neapčiuopiama, sunkiai įvardinama, arba
atvirkščiai, savaime suprantama. Prieš porą metų priimtas Valstybinis lietuvių
etninės kultūros globos įstatymas tarsi panaikino šiuolaikinių filosofų, sociologų
ir kultūrologų formuojamą etniškumo, kaip priskyrimo vien tik tautinėms
mažumoms, paradigmą.
Valstybinės lietuvių etninės kultūros globos įstatymo preambulėje
deklaruojamas Lietuvos - savito etnokultūriniu požiūriu vertybių darinio
išsaugojimo ir tęsimo būtinumas. Šiame įstatyme apibrėžiama ir etnografinio
regiono sąvoka: „Etnografinis regionas - istoriškai susiformavusi teritorijos
dalis, kurioje išlaikyta savita tarmė, tradicijos ir papročiai, integruotas baltų
genčių palikimas" [5: 5]. Sykiu apibrėžiami ir etninės kultūros valstybinės
globos uždaviniai, tarp jų: „laiduoti Lietuvos etnografinių regionų tradicijų
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savitumo išlaikymą, pažinimą, fiksavimą bei perteikimą; ugdyti kalbos etninį
savitumą, užtikrinti tarmių ir etninių vietovardžių išlikimą" [5: 5].
Čia tiktų nurodyti, kad regioninės savimonės ir tapatumo problemos nėra
išsamiai tyrinėti dalykai. Atskiri darbai nagrinėja etnografinių charakterio bruožų
ypatumus arba tarmių vartojimą, tačiau retai akcentuojama, kad norint išsaugoti
etnografinius regionus ir jų savitumus, reikalinga tam tikra savimonė ir
supratimas, kad tos etnokultūrinės vertybės turėtų būti globojamos, saugojamos,
tęsiamos, įgytų gyvybę ir perspektyvą.
Taigi regioninė savimonė - faktas, kuris yra ir gali būti tyrinėjamas.
Regioninės savimonės apraiškomis laikytume žemaitiškų pasų atsiradimą arba
pastangas kurti kraštiečių klubus. Regioninė savimonė intensyviau ėmė reikštis
po atgimimo laikotarpio, kuomet tautinio-patriotinio pakilimo metas tapo
istoriniu faktu. Tačiau pagrindiniu regioninės savimonės bruožu laikytume
asmens prisiskyrimą vienam ar kitam etnografiniam regionui.
Kaip ir kitos savimonės ir jos nulemto tapatumo formos, regioninė savimonė ir
jos nulemtas regioninis etninis tapatumas daugiausia formuojamas, įtvirtinamas
šeimoje, vėliau etnokultūrinės savimonės palaikymas atsiduria mokyklos,
žiniasklaidos ir kitokių institucijų valioje. Taigi abiturientų regioninis tapatumas
- daugelio veiksnių ir įtakų rezultatas.
Tyrimas, kuriuo toliau remsimės, buvo atliktas svarbiu Lietuvai laikotarpiu Lietuvos integracijos į bendras Europos struktūras laikotarpiu. Kultūrologai,
sociologai, politikai ir kiti žmonės diskutuoja apie tautinio ir etninio tapatumo
išlaikymo problemas integruojantis į Europos Sąjungą. M. Martinaitis apžvelgia
sovietinio ir posovietinio laikotarpio regioninės savimonės ištakas. Jo nuomone,
„...savo kilmės, krašto, regiono supratimas Lietuvoje ėmė stipriai reikštis
maždaug apie 1965-1966 metus, kilus „Ramuvos" judėjimui bei ėmus visuotinai
rastis neformaliems etnografiniams ansambliams" [6: 3]. Nuo tada ėmė reikštis
regioninė savimonė - iki tol buvusi menka ir užgniaužta, įsprausta į „liaudies"
ansamblių rėmus
Lietuvoje iki šio! diskutuojama, ar reikia išskirti ir įtvirtinti regionus. Dauguma
autorių deklaruoja etnografiniu paveldu pagrįstų regionų išskyrimo reikalingumą
ir naudą. Diskusijoje pateikiami įvairūs motyvai. Vienas iš jų - neseniai
įvykdytos teritorinės-administracinės reformos trūkumai. Teritorineadministracinė reforma buvo vykdoma neatsižvelgiant į istorinius ir kultūrinius
Lietuvos kraštų skirtumus. Apskritims priskirtos regionų funkcijos neatitinka
realiai priklausančių jų kompetencijai. „Dabartinis Lietuvos teritorinisadministracinis susiskirstymas nėra palankus etnografinių regionų kultūros
savitumui išsaugoti ir plėtoti, nes jis išardo regionų vientisumą^ skatina tradicijų
supanašėj imą" [3 ]. Etnografinių Lietuvos teritorij ų savitumui išsaugoti
steigiamos regioninės etninės kultūros globos tarybos [3].
Diskusijas apibendrina ir išvadas pateikia V.Kondratienė, siūlydama pereiti
nuo mechaniško teritorinio administracinio prie regioninio Lietuvos suskirstymo,
laikantis istoriškai susiformavusių etnografinių regionų ribų, dalijančių Lietuvą į
keturis regionus [4: 8].
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Etniniai regionai - tai paveldas, etninė kultūra, bet sykiu ir pagrindas etninės
regioninės savimonės, sudarančios prielaidas etniniam tapatumui bręsti.
Regioninė savimonė, pasireiškianti savo regiono, krašto, gimtinės patriotizmu,
Lietuvoje pastebima, bet ne visur vienodai stipri. Dažniau regime žemaičių,
rečiau - kitų Lietuvos etnografinių regionų atstovų regioninės savimonės
apraiškas.
Prie globalaus ir lokalaus regioninių problemų nagrinėjimo ir jų sprendimo
galimybių galėtų prisidėti Šiame straipsnyje pateikti jaunimo tyrimo duomenys,
jų analizė ir apibendrinimas. Moksleivių regioninis tapatumas nagrinėjamas
remiantis kokybinio empirinio tyrimo, kurį parėmė Etninės kultūros globos
taryba, duomenimis. Jos užsakymu 2002 m. buvo atliktas „Etninės kultūros
raiškos ir sklaidos vidurinėje švietimo grandyje" tyrimas, apklausti 343
abiturientai iš skirtingų Lietuvos regionų įvairių tipų bendro lavinimo vidurinėse
mokyklose. Nagrinėdami etninės kultūros raišką ir sklaidą mokyklose, sykiu
pabandėme apčiuopti regioninės savimonės apraiškas.
Įprasta manyti, kad aiškiai nykstant anksčiau gyvavusioms, o dabar vis rečiau
aptinkamoms etninės kuitūros formoms, savaime nyksta ir etninės savimonės
apraiškos, retėja žmonių, ypač jaunimo, besitapatinančio su lokaliniais regionais
Manoma, kad regioninis, arba lokalinis, tapatumas nyksta ir ateity dar labiai
sunyks. Keliama prielaida, kad moksleiviai, ypač didžiųjų miestų, jau nebesiej^
savęs su etnografiniais regionais ir jiems būdingais atributais, iŠ kurii
svarbiausias - tarmė ir jos išlaikymas, silpnėja nuostatos jos išlaikymo atžvilgiu.
Tarmės vartojimas ir nuostatos tarmės vartojimo atžvilgiu laikytino;
papildomais rodikliais, apibūdinančiais moksleivių regioninį tapatumą.
Tyrime mėginome nustatyti, kaip moksleiviai įsivaizduoja etnografiniu!
regionus, kokius ir kiek regionų jie išskiria. Ar moksleiviai Lietuvą įsivaizduoji
kaip vieningą, nedalomą darinį, ar jie žino, kad atskiri Lietuvos regionai yn
išlaikę tam tikrus savitumus, pasireiškiančius tarme, papročiais, net charakterk
bruožais? Iš atsakymų galime spręsti apie Lietuvos etnografinių regiom
pažinimą ir apie mokymo procese susiformavusias nuostatas tų regionų atžvilgiu
1 lentelė. Regionų pažinimas (%)
Kokius etnografinius regionus Jūs išskirtumėte Lietuvoje?
Nurodė keturis etnografinius regionus
Nurodė tris iš keturių regionų, kartais įrašydavo papildomus,
pvz., Pajūrį
Nurodė du iš keturių etnografinių regionų
Nurodė vien^ iš keturių etnografinių regionų
Kitokius

Atsakiusieji

19
6
4
5
5

Nežino, neatsakė

61

Iš viso

100
92

Reiktų pažymėti, kad moksleiviai gana pasyviai atsakinėjo į Šį klausimą^ gal
dėl nežinojimo. Galima manyti, kad juos klaidino regiono sąvoka, ne visi
adekvačiai ją suprato. Dauguma atsakiusių moksleivių išskiria Lietuvoje keturis
tradiciškai ir istoriškai susiformavusius regionus - Aukštaitiją, Žemaitiją,
Dzūkiją ir Suvalkiją (Sūduvą), rečiau pateikia kitokius skirstymus.
Daugiausia informacijos apie regioninį tapatumą suteikia atsakymai į klausimą,
ar moksleivis save laiko aukštaičiu, Žemaičiu, dzūku, sūduviu (suvalkiečiu).
Atsakydami moksleiviai turėjo galimybę pasirinkti vieną ar kelis atsakymo
variantus arba įrašyti savąjį.
Nors moksleiviai ir galėjo laisvai pasirinkti atsakymo variantą, vis dėlto jie
apsisprendė ir išreiškė savo poziciją regioninio tapatumo atžvilgiu pasirinkdami
vieną ar kelis iš jiems pateiktų atsakymo variantų. Moksleiviai gana aktyviai
atsakinėjo į šį klausimą - tik nedidelė dalis (5%) nepriskyrė savęs jokiam
regionui. Tai rodo, kad moksleiviams nebuvo sudėtinga apsispręsti tapatinant
save su vienu ar kitu etnografiniu regionu.
95% moksleivių nurodė esą konkrečių etnografinių regionų atstovai, kai kurie
nurodė priklausą dviem. Toks didelis apsisprendusių moksleivių skaičius
vertintinas kaip svarus argumentas, paremiantis „regionininkų" argumentus dėl
Lietuvos suskirstymo etnografiniais regionais.
Nors daugelis mūsų apklaustųjų gyvena miestuose, bet regioninės savimonės,
kaip rodo duomenys, nėra praradę. Moksleiviai, atsakydami į Šį klausimą,
svarstydavo pasirinkimo motyvus, bet vis dėlto parašydavo savo nuomonę. Taigi
nuomonė, kad gyvenimas mieste, sostinėje, gali ištrinti regioninės savimonės
bruožus, yra nepagrįsta.
Tyrinėjant etninio ir regioninio tapatumo problemas sociologiniu požiūriu,
svarbu analizuoti regioninio tapatinimosi motyvus, nustatyti, kuo moksleiviai
grindžia vienokį ar kitokį apsisprendimą. Moksleiviai dažnai nurodydavo, ne
vieną, o keletą motyvų: „Nes gimusi Aukštaitijoje, ir kalbame aukštaitiškai,
turime savo tradicijas, dainas, patiekalus"; „Gyvenu čia, patinka žemaičiai,
kalba, papročiai, charakteris". Gautus atsakymus, reikėjo sugrupuoti, išskirti
dažniausiai pasikartojančius variantus (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Regioninio tapatumo motyvai (%)*
Tapatumo motyvai
Atsakiusieji

33
24
16
3

Gyvenu šiame regione
Gimiau čia (ten), užaugau
Pagal tėvus
Esu miestietis
Pagal tarmę

5

Taip manau

6
93

Nežinau

4

Taip sako tėvai ir mokytojai

6
3
27

Toks charakteris
Nežino, neatsakė

* Suma viršija 100%, nes tie patys moksleiviai nurodo kelis motyvus
Svarstydami, kam prisiskirti, moksleiviai dažniausiai rašydavo, kad yra
žemaitis, aukStaitė, ir kt. todėl, kad gyvena būtent čia, Žemaitijoje, Aukštaitijoje,
ir pan. Dažniausia priklausomybė vienam ar kitam etniniam regionui siejama su
vietove. Daugiausia apklaustųjų (apie pusė) priskiria save vienai ar kitai etninei
grupei, kadangi gyvena, gimė ar užaugo tame regione. Toks motyvas paprasčiausias, jis nereikalauja gilintis į tokius dalykus kaip giminės istorija,
genealogija ir panašiai.
Gerokai mažiau moksleivių laiko save vienos ar kitos etninės grupės atstovais
remdamiesi kilme. IŠ tiesų, pastarajajį Šimtmetį padidėjus žmonių judėjimui,
būtų sunku atrasti grynų etninių grupių atstovų. Tačiau vis dėlto apie i 5%
abiturientų nurodė kilmę kaip pagrindą, kuriuo remiantis jie laiko save būtent
vieno ar kito krašto atstovais. Būtent tėvų kilmės skirtumai tapo svarstymo
objektu ir priežastimi, dėl kurios buvo sunku apsispręsti. Moksleiviai rašė, kad
nežino, kas tokie esą: „Todėl, kad giminė susideda iš žemaičių ir aukštaičių",
„Esu maišytas", „Aš nei dzūkuoju, nei aukštaičiuoju, ir blynus įvairius valgau: ir
aukštaičių, ir žemaičių", „Neturiu tarmės, nešvenčiu švenčių ir nedalyvauju
vakaronėse". Tačiau parašiusiųjų, kad nežino, kas jie tokie, yra nedaug, vos
keletas procentų. 3 proc. apklaustųjų nurodo esą miestiečiai: „Esu miestietis",
„Gimiau ir augau Vilniuje", „Mane supa miesto kultūra", „Tėvas ^ dzūkas dundukas, mama žemaitė, aš ^ vilnietis". Dalis akcentavo platesnę tautinę
priklausomybę: „Nes esu lietuvis", „Gimiau ir užaugau Lietuvoje".
Tarmė, kaip veiksnys, parodantis etninę priklausomybę, respondentams dar
mažiau svarbi. Nedaugelis apklaustų moksleivių tapatina save su etnine grupe,
remdamiesi tam tikrais stereotipiniais charakterio bruožais: „Esu skūpus", „Man
tinka visi suvalkiečio bruožai: nuvykus į didesnį miestą, visi iŠ karto sako, jog
tikras suvalkietis".
Dauguma abiturientų, paprašyti paaiškinti, kuo remdamiesi tapatina save su
viena ar kita etnine grupe, gana sklandžiai suformuluoja atsakymą, nurodo
konkrečius, sakytume, racionalius, pasirinkimo motyvus. Tačiau dalis jų tiesiog
vadovaujasi jausmu, emocijomis, dažnai tiesiog dar kartą akcentuodami etninę
priklausomybę: „Nes aš taip manau", „Spėju", „Todėl, kad tokia esu", „Taip
sako tėvai, jaučiu vidumi".
Nagrinėdami etninio regioninio tapatumo motyvaciją, pabandėme nustatyti,
kiek regioninis apsisprendimas susijęs su etninio savitumo išsaugojimu ir
palaikymu. Vienas iš labiausiai pastebimų tapatumo išlaikymo būdų - tarmė,
kalbėjimas tarmiškai; klausėme, kiek moksleiviai, vieno ar kito etninio regiono
atstovai, savo apsisprendimą grindžia praktiškai, ar moka kalbėti tarmiškai.
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Labiausiai išlaikę tarmę žemaičiai, kiek mažiau - dzūkai. Suvalkiečiai
moksleiviai dar rečiau nurodo, kad moka kalbėti tarmiškai; mažiausiai mokančių
kalbėti tarmiškai yra tarp aukštaičių (aukštaičiams prisiskiria ir dauguma dviejų
didžiųjų respublikos miestų, Vilniaus ir Kauno, moksleivių, kurių kalbinė
aplinka nepalanki tarmei išlaikyti). Tyrimo duomenimis, tarmiškai kalbėti moka
42% abiturientų. Respondentų buvo klausiama, kokia tarme jie moka šnekėti.
Dauguma yra vienatarmiai, tačiau pasitaikė ir mokančių dvi tarmes.
Tarmės išlaikymą lemia kalbinė aplinka. Nors duomenys rodo skirtumus tarp
įvairių regionų atstovų (žemaičiai dažniau išlaikę ir aktyviai vartoja tarmę negu,
pvz., sūduviai), bet skirtumai tarp įvairaus dydžio vietovių gyventojų kur kas
akivaizdesni. Lyginome kaimų, mažų miestelių, didelių miestų ir sostinės
moksleivių tarmės vartojimą. Dvigubai daugiau kaimiečių negu sostinės
moksleivių nurodė moką kalbėti tarmiškai.

1 piešinys
Gyvenamoji vieta ir tarmės išlaikymas (%)

Sostinė

Didieji miestai

Miestai

tarmės vartojimas dažnai tapatinamas su kaimiškumu, prasčiokiškumu. Čia
vertėtų prisiminti populiarius Lietuvos televizijų humoro laidų personažus,
sėkmingai eksploatuojančius tarmiškumą ir ugdančius nuostatą, kad tarmė prastų, neišsilavinusių kaimiečių bruožas.
Tarmės mokėjimo ir vartojimo problemą galima būtų interpretuoti dvejopai.
Viena, tai regioninės etninės tradicijos tąsa, etninių ypatumų išsaugojimas. Kita
vertus, tarmė - vienas iš būdingiausių, labiausiai pastebimų etninės raiškos
aspektų. Savimonės tapsmo požiūriu tarmės mokėjimas, ypač siekis išsaugoti
tarmę, kalbėti tarmiškai, - vienas iš svarbiausių rodiklių, parodančių regioninio
tapatumo brandą. Nors motyvuodami savo etninę priklausomybę moksleiviai ir
nepabrėžia tarmiškumo, kaip vieno iš etniškumo požymių, tačiau siekis išlaikyti
tarmę (kaip ir kalbą tautybės požiūriu), laikytinas vienu iš svarbiausių etninės
savimonės bruožų. Tokios prielaidos paskatino paklausti, ar moksleiviai norėtų,
kad mokykloje būtų mokoma tarmiškai.
Teigiamai į šį kausimą atsako penktadalis moksleivių. Jie aiškiai deklaruoja
savo apsisprendimą dėi aktyvaus tarmės vartojimo, norėtų, kad mokyklose būtų
dėstoma tarmiškai, o pusė moksleivių to nenorėtų. Ketvirtadalis moksleivių nėra
tvirtai apsisprendę, jų nuostatos regioninės kultūros raiškos atžvilgiu dar tik
formuojasi.
Iš gautų duomenų galime susidaryti vaizdą, kad etniniam tapatumui palaikyti
tarmė nėra svarbiausias veiksnys. Gyvenamoji vieta ir kilmė ^ štai du veiksniai,
kurie pateikiami kaip regioninio apsisprendimo motyvai ir kurie nulemia
subjektyvų pasirinkimą ir formuoja jaunuolių regioninį tapatumą. Pastebėti
dėsningumai gali būti reikšmingi tyrinėjant ir tautinio tapatumo problemas. Šiuo
atžvilgiu galime prognozuoti, kad mažės kalbos, kaip esminio veiksnio,
nulemiančio tautinį tapatumą, vaidmuo ir vis didesnės reikšmės įgaus kiti
veiksniai, tokie kaip asmens apsisprendimas.
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The Features of Regionai Identity of the Schoolchildren
Inija Trinkuniene
Summary
The problem of preserving national identity when joining the European Union is
one of the most often public explored in Lithuania. The article is based on the
sociological investigatkm of graduates of secondary schools in 2002. The
tendencies of preservation of regionai identity are discussed in the article, as far
as the motivation and altitudes of young generation towards the regionai identity.

MIESTO KULTŪROS ERDVĖS KONSTRAVIMAS: JAUNIMO

ĮŽVALGOS
Irena Luobikienė
Kauno technologijos universitetas,
K.Donelaičio g. 20-313, LT-3000 Kaunas
Miestas ^ tarsi socialinis organizmas, kuriame socialiniai santykiai ir interesai
buria žmones į įvairias bendrijas. Miesto bendruomenės ir atskirų jos interesų
grupių vaidmenį kuriant bendruomenę, miesto kultūros erdvės konstravimo
klausimus tyrinėja KTU sociologai, 1998, 1999 m. kartu su Kauno plėtros
forumu bei Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga atlikę tyrimus
„Kokio Kauno mes norime savo vaikams ir anūkams XXI amžiuje" ir „Miesto
plėtros vizija: gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo" bei
vykdydami KTU sociologijos mokslo programos projektą „Bendruomenės
kultūra".
Šiame straipsnyje aptariama esmingiausios Kauno bendruomenės tyrimų
kultūros klausimais išvados, jaunimo požiūris į kultūros įtaką bendruomenės
kūrimui, gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo šiame procese.
Raktažodžiai: miesto kultūra, bendruomenės plėtra, kultūros padėtis, studentų
nuomonė
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[vadas
Pasak L. Donskio, miestas nėra tik architektūros, erdvių bei socialinio gyvenimo
simbolis - miestas yra meniškai ir estetiškai organizuota kultūros erdvė,
intelektualinės kūrybos proceso, idėjų brandinimo ir saugojimo vieta [1].
Miesto, kaip žmonių materialinės ir dvasinės gyvenimo formos, suvokimas
susijęs su miesto kultūros bei bendruomeniškumo pajauta. Minėtų Kauno miesto
kultūros sociologinių tyrimų mokslinė vadovė buvo straipsnio autorė, antrąjį
tyrimą rėmė PHARE Partnerystės mikroprograma. Tyrimų rezultatai buvo aptarti
Kauno plėtros forumo organizuotose konferencijose, jų pagrindu parengta
informacinė medžiaga, moksliniai straipsniai [2; 3; 4]. Į tyrimų rezultatus
atsižvelgta rengiant Kauno miesto bendrąjį planą, tačiau gyvenimo kasdiena rodo
ką kita: Kaunas įgijo trečiaeilio miesto bruožų, jį aplenkia investicijos bei
turistai, ir mažai kas daroma, kad miesto gyventojai bei svečiai jaustųsi saugūs.
Todėl aktualu ištirti, kaip Kauno gyventojai, įvairios interesų grupės ir kultūros
politikos formuotojai vertina kultūros įtaką bendruomenės plėtrai.
Tyrimo „Kokio Kauno mes norime savo vaikams ir anūkams XXI amžiuje"
charakteristika
Šiame tyrime dalyvavo 1620 Kauno miesto gyventojų - įvairių institucijų
darbuotojų ir studentų (iš jų - 77 miesto svečiai). Apie 40% respondentų vyrai, 60% ^ moterys (21-71 m. amžiaus), gausiausia grupė - daugiau kaip 42%
- 21-30 m. respondentai, daugiau nei 59% jų čia gyveno 21 m. ir ilgiau.
Respondentai atsakė į 3 anketos klausimus: kaip jie vertina Kauną ir savo
gyvenimą dabar, kokį Kauną įsivaizduoja ateityje bei kokie šios vizijos
įgyvendinimo prioritetai. Gyvenimą Kaune respondentai pagal 22 pasiūlytas
pozicijas galėjo įvertinti teigiamai, patenkinamai, neigiamai. Daugiausia tei
giamu įvertinimų susilaukė šios pozicijos: 1) prekybos tinklo išdėstymo

tolygumas (44%); 2) sąlygos mokytis ir tobulintis (40%); 3) patogumas naudotis
nuosavais automobiliais (30%).
Miesto kultūrinį gyvenimą teigiamai vertino 26% respondentų. Patenkinamai
daugiausia respondentų įvertino: 1) sveikatos apsaugą bei gydymąsi (62%); 2)
viešąjį transportą (59%).Kultūrinį gyvenimą patenkinamai vertino 58%,
kultūros paveldą - 54% respondentų.
Respondentai neigiamiausiai vertino Šiuos miesto gyvenimo aspektus: 1) asmens
ir jo turto saugumą (61%); 2) sąlygas gauti darbą pagal savo kompetenciją ir

kvalifikaciją (54%); 3) patogumą naudotis dviračiais (49%); 4) valdžios ir
valdymo institucijų veiklą (46%); 5) Nemuno ir Neries krantines bei kitas poilsio
zonas (45%). Ne geriau vertinama gatvių ir skverų išvaizda, miesto aplinkos ir
oro švara. Tarp penkių neigiamiausiai vertinamų miesto gyvenimo veiksnių
atsidūrė ir valdžios institucijos. Apie miesto bendruomenės gyvenimo rodiklius:
viešbučių teikiamas paslaugas, mirusiųjų Šarvojimo ir amžinojo poilsio zonų
išdėstymą^ tęstinio ugdymo galimybes, patogumą naudotis dviračiais, bankų
teikiamas paslaugas, daugiausia respondentų (nuo 50 iki 17%) neturėjo savo
nuomonės. Tai reiškia, kad nuolatiniai miesto gyventojai su tuo susiduria retai.
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Respondentų nuomone, vyraujantis Kauno ateities modelis - miestas, kuriame
subalansuota gamyba, paslaugos, akademinė veikla (jį pasirinko 30-34%
apklaustų žmonių); šis modelis labiau priimtinas moterims bei gausiausiai - nuo
21 iki 30 m. - respondentų grupei.
Antras pagal priimtinumą Kauno modelis - šiuolaikinis intelektualios
gamybos, akademinės veiklos, aukštos gydymo kultūros centras. Vien tą modelį
rinkosi kas ketvirtas, o greta kitų modelių - apie 30% respondentų. Miesto
svečiams Šis modelis pats priimtiniausias - vien jį rinkosi 26%, o greta kitų
modelių- apie trečdalis miesto svečių.
Trečias pagal patrauklumą miesto ateities modelis - europietiškos kultūros
centras su harmoningai išvystyta infrastruktūra. Šį modelį greta kitų pasirinko
kas penktas respondentas. Nepopuliariausios Kauno vizijos - stambiausias
transporto susikirtimo mazgas ir išvystytas pramonės centras. Joms pritarė nuo
Tyrimo „Miesto plėtros vizija: gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų
vaidmuo" charakteristika
Apklausoje dalyvavo pagrindinėse

visuomenės

veiklos

sferose

ir

nevyriausybinėse organizacijose dirbantys asmenys, aukštųjų ir aukštesniųjų
mokyklų studentai, pensininkai, neįgalūs asmenys ir bedarbiai, iŠ viso 1094
respondentai, iš jų 375 (34%) vyrai ir 707 (65%) moterys. Respondentų amžius
įvairus - nuo 18 iki 71 m. ir vyresni; apie 66% - nuo 21 iki 50 m.
Apklaustųjų išsimokslinimo grupės tokios: aukštojo (55%), aukštesniojo
(16%) ir vidurinio (18%); kas ketvirtas respondentas studijavo, kas penktas dirbo kultūros, Švietimo ir mokslo srityse, kas dešimtas - valstybės institucijose.
Respondentai galėjo įvertinti 8 pagrindinių miesto veiklos krypčių savivaldos, švietimo, ekonomikos, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, miesto
ūkio, kultūros, socialinės sferos - plėtrą pagal tai, ar jų vystymui teikiama
pirmenybė, ar jos plėtojamos tolygiai, ar tų krypčių plėtra atsilieka nuo kitų, ar
išvis nevyksta.
Miesto veiklos sričių plėtrą jie įvertino taip: 1) miesto plėtros pirmenybė

teikiama savivaldai (11%), Švietimui (8%) ir ekonomikai (8%); 2) tolygiausiai
vystomos miesto veiklos sritys - švietimas (41%), sveikatos apsauga (37%) ir
savivalda (32%); 3) ženkliausiai atsilieka kultūros (38%), socialinės sferos
(35%) ir miesto ūkio (34%) plėtra, 4) nežymi ar išvis nevyksta aplinkosaugos
(33%), ekonomikos (29%), socialinėje sferos (29%), kultūros (27%) plėtra.
Visų respondentų bei švietimo, kultūros ir mokslo atstovų nuomonės dėl
kultūros plėtros vertinimo skyrėsi: daugiau kultūros specialistų manė, kad ši
kryptis atsilieka nuo kitų, nepakankamai, netolygiai vystoma. Kad kultūros plėtra
tolygi, manė kas ketvirtas respondentas, o ekspertai tam pritarė perpus rečiau.
Kauno miesto aukštųjų mokyklų studentų aktyvo tyrimo rezultatai
Tyrime dalyvavo keturių Kauno aukštųjų mokyklų studentų aktyvas: Kauno
dailės instituto (KDI), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Lietuvos kūno
kultūros akademijos (LKKA) ir Kauno technologijos universiteto (KTU)
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studentų sąjungų nariai, iš viso 54 respondentai (po lygiai vyrų ir moterų). Tokį
respondentų pasirinkimą lėmė prielaida, kad studentų aktyvas turi didelę įtaką
studijuojančio jaunimo vertybinių orientacijų formavimuisi.
Pasak studentų, pagrindiniai jų laisvalaikio praleidimo būdai
tokie:
bendravimas su šeimos nariais, draugais ir kavinių, pramogų centrų lankymas
(nurodė 63% respondentų). 46% respondentų prie mėgstamų laisvalaikio
užsiėmimų priskyrė darbą kompiuteriu.
Apklaustųjų nuomonės apie kultūros vaidmenį jų gyvenime pasiskirstė taip:
55% žmonių nurodė, kad kultūra jų gyvenime vaidina gana didelį vaidmenį,
20% - labai didelį, 19% - nedidelį, 6% respondentų šiuo klausimu nuomonės
neturėjo. Įvairiuose kultūriniuose renginiuose Kaune jie lankėsi: 22% - kartą per
dvi savaites, po 19%-savaitgaliais ir kartą per mėnesį, 17%-kartą per savaitę;
šiuo atžvilgiu aktyvus visų aukštųjų mokyklų studentai. Studentų lankymuisi
kultūros renginiuose tiesioginę įtaką daro jų finansinės galimybės ir asmeniniai
interesai. Išanalizavus tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad kultūriniams renginiams
studentai skyrė vidutiniškai 85 Lt per mėnesį. Daugiausia lėšų (114 Lt) skyrė
KDI studentų aktyvas - aktyviau dalyvauti kultūriniuose renginiuose juos
skatino pasirinkta profesija.
Tyrime siekta išsiaiškinti, kokiai grupei (nuo 1 - žemiausios iki 10 aukščiausios) respondentai priskiria save pagal kultūrinių poreikių tenkinimo
galimybes. Daugiausia studentų prisiskyrė 4-ai (30%), 5-ai (20%) ir 3-iai grupei
(19%). Po 7% respondentų prisiskyrė 7-tai ir 2-ai grupei, 13% - 6-tai grupei. 8ai, 9-ai ir 10-ai grupėms nemanė priklausąs nė vienas apklaustasis. Panašiai
pasiskirstė ir skirtingų aukštųjų mokyklų respondentų nuomonės: 27% apklaustų
KDI studentų prisiskyrė 3-iai grupei, 36% VDU, LKKA ir KTU respondentų 4-ai grupei. Taigi svarbu, kad socialinė ir kultūrinė politika būtų derinama, nes
individų kultūrinių poreikių tenkinimas tiesiogiai susiję su jų finansinėmis
galimybėmis.
Respondentų buvo klausta, ką jie labiausiai sieja su miesto kultūra. 65%
žmonių manė, kad miesto kultūrą labiausiai sieja su muziejų parodomis ir
eksponatais, daugiau nei pusė - su miesto švente, teatrų spektakliais bei miesto
senamiesčiu.
Nors studentai sudaro didelę pramogų centrų lankytojų dalį, bet miesto kultūrą
su pramogų centrais siejo tik apie trečdalis apklaustųjų. Kino teatruose
demonstruojamus filmus kaip miesto kultūrą vertino tik penktadalis respondentų,
nes filmai dažniausiai atkeliavę iš užsienio, o Lietuvos kinematografininkų
darbai rodomi gana retai. Žiniasklaidos veikla su miesto kultūra siejama
mažiausiai.
Labai išsiskiria KDI studentų vertinimai: net 80% šių žmonių miesto kultūrą
siejo su muziejų parodomis ir eksponatais, 66% - su atskirų menininkų veikla ir
miesto senamiesčiu. Tokius vertinimus, matyt, lėmėjų artumas menui ir didesnis
domėjimasis kultūrinio gyvenimo aktualijomis. Be to, tikėtina, kad daugelis šios
aukštosios mokyklos absolventų taps profesionaliais menininkais.
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Respondentų klausta, ar pakito kultūros padėtis Kaune, palyginti su
sovietmečiu ir pirmaisiais nepriklausomybės metais. Daugelis manė, kad
kultūros situacija pagerėjo („lyginant su sovietmečiu, mieste vyksta daugiau
renginių", „daugiau laisvės, daugiau idėjų, daugiau tarptautinių renginių",
„daugiau menininkų iš užsienio"). „Nežymiai pablogėjusią" kultūros padėtį
nurodė 9%, o „žymiai pablogėjusią" - 7% respondentų. Šiuos atsakymus jie
motyvavo taip: „anksčiau kultūrininkams skirdavo daugiau pinigų", „visko buvo
daugiau". Labai mažai žmonių manė^ kad kultūros padėtis nepasikeitė, - tik 2%.
Tačiau net 26% respondentų nežinojo, ar kultūros srityje išvis būta pokyčių
(matyt, daugelis studentų sovietmečiu buvo per jauni domėtis kultūros padėtimi
ir objektyviai ją analizuoti, be to, nemaža jų dalis studijuoti į Kauną atvyko iš
kitų vietovių).
Dabartinė kultūros padėtis Kaune, palyginti su pirmaisiais nepriklausomybės
metais, labai pagerėjo - taip manė kas penktas respondentas. Tačiau net 30%
studentų nurodė, kad tie pokyčiai nedideli. 13% respondentų manė, kad kultūros
padėtis nepasikeitė, daugiau nei ketvirtadalis žmonių Šiuo klausimu nuomonės
neturėjo („labai mažai domėjausi to meto kultūra"). Kelių studentų nuomone,
kultūros reikalai net pablogėjo. Pasak respondento, „Kaune nesistengiama
pagerinti kultūrinės situacijos, nes didelis dėmesys skiriamas sostinei".
Kauno miesto kultūros skyriaus duomenimis, 2001 m. kultūrai buvo skirta 2%
savivaldybės biudžeto lėšų, iš kurių didžiausios finansinės paramos sulaukė
Pažaislio muzikos festivalis (190 tūkst. Lt), džiazo festivalis „Kaunas Jazz" (50
tūkst. Lt) ir Kauno miesto dienos, kurias organizuoja VŠĮ „Miesto šventė" bei
„Kultūros centras". Kai kurias kultūros įstaigas Kauno savivaldybė finansuoja
tiek, kiek reikia (V. Kudirkos viešąją biblioteką ir 31 jos filialą), kai kurias - iŠ
dalies, kaip antai Kauno menininkų namus, šokio teatrą „Aura", Kauno jaunimo
kamerinį teatrą, pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas" ir kt.
Respondentų klausta apie Kauno miesto kultūros politikos formavimo
kryptingumą. Paaiškėjo, kad beveik 39% respondentų nežino, kaip jį
vertinti.Taip manė 26% KDI respondentų ir daugiau nei 40% kitų aukštųjų
mokyklų atstovų. Tad KDI studentai tuo domėjosi labiausiai; jie teigė, kad
„Kaune viskas stovi vietoje ir jauniems žmonėms, ypač menininkams, nėra
perspektyvų", „nėra programos; jei yra idėjų, tai trūksta pinigų". Po 22% visų
respondentų manė, kad „Kauno kultūros politika formuojama kryptingai" ir
„žymiu mastu nekryptingai", 17% nuomone, ji formuojama stichiškai (tokia pati
ir 33% KDI respondentų nuomonė - „nėra jokios kultūrinės Kauno strategijos").
Svarbu, kad net 70% apklaustų miesto kultūros politikos formuotojų teigė, jog
miesto kultūros politika formuojama stichiškai ir be jokių kriterijų - tą lemianti
nepakankama kultūros specialistų kompetencija bei dažna jų kaita. Todėl galima
teigti, kad Kauno miesto kultūros politiką reikėtų formuoti kryptingiau, sukurti
aiškią kultūros plėtros strategiją, informuoti gyventojus apie kultūros vystymo
programas ir atskirus projektus.
Respondentai taip pat pareiškė savo nuomonę, kaip pagerinti kultūros padėtį
Kaune: dauguma

(57%) žmonių manė, kad reikėtų organizuoti daugiau
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patrauklių renginių. Net 80% KDI respondentų ir apie pusę kitų universitetų
studentų manė, kad patrauklesniems projektams reikėtų skirti daugiau pinigų.
Apie pusę visų apklaustųjų norėtų, kad miesto kultūrinis gyvenimas būtų
suaktyvintas vakarais, nes dauguma studentų tuo metu neturi paskaitų ir galėtų
renginiams skirti daugiau laiko. Studentai atkreipė dėmesį ir į tai, kad reikėtų
rūpintis gyventojų bei miesto svečių saugumu - dažnas grįždamas iš užsitęsusio
renginio jaučiasi nesaugus: 5į klausimą akcentavo net 73% LKKA respondentų.
Įdomūs respondentų pasiūlymai kultūros lygiui Kauno mieste kelti, kaip antai:
plėtoti partnerystę su kitais miestais, vykdyti tarptautinius projektus, kultūrinius
renginius taikyti „plačiosioms masėms", o ne organizuoti elitinius, aukšto
meninio lygio renginius. Pasak vieno studento, Kauno mieste vyrauja
pesimistinės nuotaikos: „Kauno kultūra nyksta. Tad reiktų kažko imtis, nes
Kaunas taps visiška provincija". Ne vienas respondentas stebėjosi, kodėl į
kamerinę muziejaus erdvę perkeltas vienas svarbiausių kultūros renginių Poezijos pavasaris, vykdavęs Palemone, Lakštingalų slėnyje. Kodėl ši unikli susiliejimo su poezija - galimybė atimta iš miesto bendruomenės ir palikta tik
elitui? Dar vienas svarbus pastebėjimas: studentų aktyvas nejaučia, kad jaunimas
būtų labai vertinamas, kad į jo nuomonę būtų iš esmės atsižvelgiama,
konstruojant miesto kultūros erdvę. Tai pabrėžė ir ne vienas kalbėtojas 2002 m.
Kaune vykusioje Kultūros kongreso konferencijoje.

Išvados
Sociologiniai bendruomenės plėtros vertinimo tyrimai Kauno mieste (1998, 1999
m.) atskleidė, kad kauniečiams rūpi dami visų veiklos sričių plėtra; daugelis
respondentų Kauno ateitį sieja su jungtiniu gamybos, paslaugą bei akademinės
veiklos modeliu. Tačiau tyrimai atskleidė ir nepalankią tendenciją nepakankamą dėmesį kultūros plėtrai, o tai negali neatsiliepti Kauno mieste
bendruomenės gyvenimui.
Studentų apklausa parodė svarbią kultūros vietą jų gyvensenoje. Studenti
lankymąsi kultūros renginiuose lemia jų finansinės galimybės ir asmeninia:
interesai.
Išsamesnė studentų aktyvo ir kitų interesų grupių respondentų nuomonh
analizė galėtų ne tik padiktuoti kai kurių Kauno miesto problemų sprendimus
bet ir padėti aktyviausiai Kauno bendruomenės daliai įsitvirtinti darbo rinkoj^
bei kitose visuomenės veiklos sferose.
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Construction of city culture space: insights of youth
Irena Luobikienė
Summary
On the opinion of the researcher culture all the time refers to the defined level of
community life. Creation, usage and spreading of culture are important for the
community and its members. In this article on the basis of earlier conducted
investigations of community the role of culture in the development of the Kaunas
community is analysed. On the basis of sočiological research youth's view on the
subject is enlightened too.
Keywords: culture of city, student's opinion, community space

ABITURIENTŲ POŽIŪRIS Į VIZUALINĘ KULTŪRĄ

Viktorija Žilinskaitė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g.58, LT-2600 Vilnius
Straipsnyje nagrinėjami kai kurie jaunimo subkultūros bruožai ^ vizualinės
kultūros vieta ir reikšmė vertybinių orientacijų struktūroje; atskleidžiami šios
struktūros ir meno vartojimo bei vertinimo ypatybės ir savitumai. Remiantis
empirinių tyrimų duomenimis, analizuojamas vidurinių mokyklų abiturientų
požiūris į meną ir jo reikšmę žmogaus gyvenime.
Raktažodžiai: vertybinės orientacijos, vizualinė kultūra, jaunimo subkultūra,
menas
įvadas
Kai kurie jaunimo subkultūros aspektai, ypač požiūris į meną, šiuo metu
tyrinėjami mažai. Atkūrus nepriklausomybę daug dėmesio buvo skiriama
tautinėmis, pilietinėmis ir politinėmis vertybėms, socialinės struktūros
pokyčiams, religijai, bet mokslinėje literatūroje mažai analizuojamos meninės
kultūros santykio su vertybinėmis orientacijomis problemos. Pastarąjį
dešimtmetį pasirodė publikacijų, skirtų jaunimo grupėms, tokioms kaip reiveriai
[20] ar rokeriai, bet jos orientuotos į specifinių, paprastai nedidelių jaunimo
grupių struktūros analizę.
Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto moksliniai darbuotojai aštuntąjį ir
devintąjį XX a. dešimtmetį tyrinėjo Lietuvos miestą socialinę raidą; tyrimuose
daug dėmesio skirta kultūrinei veiklai, o didelės imtys leido analizuoti atskirų
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amžiaus grupių nuostatas [6; 17; 18; 19; 23; 24]. Kauno technologijos
universitete, vadovaujant J. Leonavičiui, tirtas studentų ir dėstytojų laikas,
kultūrai skiriama jo dalis [12; 13]. 1998 m. Kultūros ir meno institutas tyrė
Lietuvos gyventojų meno vartojimą ir kultūros įstaigų lankymą [15].
A. Matulionio vadovaujama FSTI darbuotojų grupė atliko 1976-ųjų ir pradėjo
iki Šiol tebetęsiamus 1983-iųjų metų laidų abiturientų panelinius-kmgitudinius
gyvenimiškojo apsisprendimo tyrimus. 1983 m. dalies mokyklų abiturientai buvo
tiriami papildomomis metodikomis. Ypač domėtasi jaunimo menine kultūra ir
jos sąsajomis su vertybinėmis orientacijomis ir gyvenimo projekcijomis. Įvairiais
aspektais jaunimo vertybines orientacijas analizavo A.Matulionis [16],
E. Krukauskienė [10; 11], G. Maniukaitė [14], I. Trinkūnienė [22].
Nepriklausomybės metų socialiniai pokyčiai paveikė ir laisvalaikio
infrastruktūrą; pagausėjo tarpkultūrinių kontaktų, laisvalaikio formų, ypač skirtų
jaunimui. Komercinė populiarioji kultūra, paprastai orientuotą į jaunimą, kadangi
šis skiria jai laiko ir pinigų, įsivyravo Lietuvos žiniasklaidoje ir atkreipė dėmesį
į popkulturos artefaktų sąsajas su auditorijos pasaulėžiūra.
Žiniasklaida pripažįstama reikšmingu sočiaiizacijos veiksniu. Nors jos įtaka
nėra vienareikšmiškai įrodyta, laidos ir filmai cenzūruojami net demokratinėse
valstybėse. Laidų ir filmų tinkamumo įvairių amžiaus grupių auditorijoms
analizė - vienas iŠ Ženklų, rodančių oficialųjį požiūrį į meno ir socializacijos
santykį.
Kultūrą galima suprasti kaip meistriškumo standartų, pajautos ir intelekto
matų visumą; tai „aukštoji" kultūra. Kultūros plačiąja prasme samprata
sociologijoje apima tikėjimus, moralę, papročius, vertybines nuostatas,
gyvenimo būdą, kasdienį elgesį. Kultūra yra socialiai išmokstama, įgyjama, jos
tęstinumą užtikrina sočiai izacija; neįmanoma išsiversti be subkultūros,
tyrinėjančios „elementų sąsajas gyvenimo būde" [25: 57], sampratos.
Visuomenėje galima išskirti ne vieną padalinį, kurio narių gyvensena ir
vertybinės nuostatos skiriasi nuo vyraujančios kultūros.
Jaunimo subkultūros samprata, komponentai ir ją formuojantys veiksniai
Jaunimui, išgyvenančiam reikšmingus pokyčius ir turinčiam priimti sprendimus,
nuo kurių priklausys tolesnis jų gyvenimas, subkultūra, anot M. Brake, pasiūlo
socioekonominių struktūros prieštarų sprendimo būdą, gyvenimo prasmės
variantus [2: 24]. Jaunimo subkultūra nėra vienalytė, ji susideda iš mažas grupes
apimančių subkultūrų, kurias pagal santykį su vyraujančia kultūra galima skirti į
keturis tipus. Juos M. Brake įvardija „gerbiamu jaunimu", „nusikalstančių
jaunimu", „kultūriniais maištininkais" ir „politiškai karingu jaunimu" [2: 23].
Trys pastarieji subkultūrų tipai apima nedideles grupes, mat „kultūrinio maišto"
tipui reikia išsilavinimo, „politiškai karingam jaunimui"- politinio ir pilietinio
aktyvumo, kurį lemia santykinis politikos išmanymas, o „nusi kalstanti s
jaunimas" turi žinoti orientacijos į nusikaltėlių pasaulį pasekmes. Tyrinėjamos ir
nedidelės grupės, jei jos pastebimesnės, siekia į save atkreipti dėmesį (pvz.,
ekologiniai, anti-globalistiniai judėjimai, pankų, reiverių ar metalistų grupės),
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sukelia rūpesčių (nusikalsti linkusių paauglių grupės, narkotikus vartojanti
reiverių ar kitų su muzikos stiliais susijusių grupių dalis). Didžiausią jaunimo
dalį sudaro „gerbtino jaunimo" subkultūra, kuriai būdingas santykinis
jaunatviškas maištas be deviacinių aspektų. Ši vyraujanti jaunimo grupė ir
pasirinkta tyrinėti. Nagrinėdamas jaunimo subkultūras M. Brake išskiria tris
komponentus: įvaizdį, elgesį ir kalbą (žargoną), t. y. išorinius subkultūros raiškos
elementus, atspindinčius vertybinių nuostatų struktūrą.
Vertybinės nuostatos (orientacijos9) - tai „tendencijos, kurios išreiškiamos
vertinant dalykus su tam tikru palankumo ar nepalankumo laipsniu" [3: 3].
Daugiakomponentė nuostatų samprata vertybines nuostatas laiko „kompleksine
sistema, apimančia individo įsitikinimus, jausmus ir elgesio tendencijas dalyko
atžvilgiu" [1: 19].
Šiame darbe skiriami tokie nuostatų komponentai: kognityvinis (įsitikinimai
apie dalyką, jo vertę), emocinis (jausmai dalyko atžvilgiu, domėjimasis) ir
elgesio (vartojimas).
Nors daugumos subkultūrų, kaip ir kultūros artefaktų, raiška yra sintetinė,
pastaruosius pagal vyraujantį turinį ir formą galima skirstyti į vizualinius,
tekstualinius ir garsinius10. Akcentas šioje dalyje bus skiriamas nuostatoms
formos (žiniasklaidos, teatrų, kino teatrų, parodų) reikšmės atžvilgiu,
neanalizuojant pačių artefaktų nei jų turinių ir daugiausia dėmesio skiriant
vertinimui sintetinių artefaktų, kuriuose vyrauja vizualinis aspektas. Ši sritis
pasirinkta dėl sąlyginio imbolių (pvz., vizualumo ir tekstualumo derinys kine ar
spektakliuose per siužetą pateikia simbolių aiškinimą) ir išreiškiamų vertybinių
nuostatų aiškumo. Nors kitų vizualinės kultūros aspektų vieta vertybinių
orientacijų struktūroje taip pat aptariama, daugiausia dėmesio bus skiriama
požiūriui į filmus, dažniausias vertybines nuostatas, pasaulėvaizdį išreiškiančią
vizualinės kultūros sritį.
Straipsnyje analizuojama medžiaga, gauta panelinio-kohortinio vidurinių
mokyklų 2002 m. abiturientų sociologinio tyrimo metu. Pagal tą pačią metodiką,
aprašytą leidinyje „Kai tau aštuoniolika'7 [4], šiemet apklausti 356 vidurinių
mokyklų abiturientai. Mokyklos atrinktos pagal minėtą metodiką. Pagal
galimybę (vykdant švietimo reformą dalis šių mokyklų tapo pagrindinėmis) buvo
pasirinktos mokyklos, 1983 m. atrinktos pagilintam tyrimui, todėl rezultatus
galima lyginti su ankstesnių tyrimų rezultatais ir išvadomis [5; 10; 11; 14; 16;
22]. Atrinktų mokyklų struktūra atitinka Lietuvos vidurinių mokyklų ir
gimnazijų struktūrą, jų pasiskirstymą pagal miesto ir kaimo mokyklų skaičių ir
abiturientų, esančių jose, skaičių.
Analizuojama abiturientų vizualinė kultūra šiame tyrime laikoma jaunimo
subkultūros komponentu. Nors abiturientai susipažįsta su oficialiąja kultūra,
9 Paprastai nuostatos abstrakčių dalykų atžvilgiu vadinamos vertybinėmis orientacijomis
[3: 5]. Struktūros atžvilgiu vertybinės orientacijos ir nuostatos nesiskiria.
Nors šioje dalyje nagrinėjami ne patys (sub)kultūros artefaktai, o jaunimo požiūris į
įvairias kultūros raiškos formas, remiamasi semiotiniu substancijos ir formos skirstymu į
vizualinę, literatūrinę ir muzikinę raišką [21: 11].
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perteikiama dėstant atskirus dalykus (literatūrą, muziką arba dailę, pasirinktinus
dėstomus dalykus apie teatrą, kiną, baletą), įgyja meninės veiklos patirties
organizuodami mokyklinius renginius (Kalėdų, Velykų, valstybinių švenčių
programas), mokyklos programose mažai dėmesio skiriama vizualinės kultūros
analizei (dailė - pasirenkamas mokymosi dalykas, kino, teatro, kaip meno šakų,
paprastai mokyklose nenagrinėjama). Žiniasklaidoje sumažėjo plačiajai
visuomenei skirtos meno ir kultūros kritikos, tad pagrindiniu informacijos apie
meną ir kultūrą šaltiniu, formuojančiu žmogaus požiūrį į šias sritis, tampa
bendraamžių grupės - aptardamos artefaktus jos ugdo nuostatas.
Vizualinė kultūra abiturientų vertybinių orientacijų struktūroje
Vertybinės nuostatos reiškiasi kognityvinių, emociniu ir elgesio aspektais.
Kognityvinį vertybinių nuostatų aspektą atskleidė respondentų atsakymai į
klausimą: „Kokią reikšmę žmogaus gyvenime turi išvardintos veiklos rūšys?"
Emociniam aspektui nagrinėti buvo formuluotas klausimas: „Ar domitės šiuo
metu..." Elgesio aspektui - „Pabandykite įvertinti, kiek laiko Jums teko skirti
išvardintoms veiklos rūšims per visus praėjusius metus"; išvardytus dalykus
prašyta įvertinti keturių laipsnių skale. Tirtas domėjimosi ir elgesio (kiek skiria
tai veiklai laiko) lygmuo.
Vertybinių nuostatų analizė rodo tam tikrus pokyčius. Visų vizualinės kultūros
aspektų atžvilgiu, išskyrus žiniasklaidą, abiturientai prieš dvidešimt metų buvo
nusiteikę palankiau. Kognityvinių ir elgesio komponentų pokyčiai vizualinės
kultūros atžvilgiu (sumažėjęs nuošimtis respondentų^ teigiančių, kad lankymuisi
teatruose, parodose, kino teatruose skiria labai arba gana daug laiko, ir šias sritis
laikančių reikšmingomis) ir išlikusi beveik tokia pat dalis respondentų,
teigiančių, kad labai ar nemažai domisi kultūra ir menu, skatina analizuoti
vertybinių nuostatų tarpusavio sąsajas.
Kognityvinis vertybinių nuostatų aspektas yra veiklos rūšies vertinimas.
Palyginti daug abiturientų teatrų, koncertų ir parodų lankymą laiko reikšminga
veiklos sritimi: 46% moksleivių teigia, kad tie dalykai žmogaus gyvenime turi
labai didelę arba gana didelę reikšmę. 31% apklaustų abiturientų mano, kad
filmų žiūrėjimas - reikšminga Žmogaus veiklos rūšis. Daugumai iš jų
žiniasklaidą - vienintelis meno Šaltinis. 57% respondentų radijo klausymui ir
televizijos laidų žiūrėjimui teikia labai ar gana didelę reikšmę. Didžiausią
reikšmę jiems turi mokslas (mokymasis), antroje vietoje ^ bendravimas su
mylimu žmogumi, šeimos sukūrimas ir darbas pagal specialybę ateityje.
Siekiant nustatyti vizualinės kultūros reikšmę jaunimo vertybinėms
orientacijoms, atlikta faktorių analizė. Dėl vertybinių nuostatų skirtumų
kognityvinių, emociniu ir elgesio aspektais pasirinkta atskira visų aspektų
analizė. Toliau analizuojami tik tie faktoriai, į kuriuos nuostatos vizualinės
kultūros atžvilgiu pateko su aukštesniu nei 0,3 sąryšio koeficientu.
Kognityvinių vertybinių nuostatų analize vizualinė kultūra priskiriama dviem
komponentams (iŠ penkių). Pirmasis pagal galingumą komponentas apima daug
teigiamai visuomenėje vertinamų dalykų (bendravimą su mylimu žmogumi,
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teatrų, koncertų, parodų lankymą^ filmų žiūrėjimą, šeimos sukūrimą, t. y.
„aukštajai kultūrai" priimtinus dalykus). Antrasis pagal galingumą, į laisvalaikį
orientuotas, komponentas be kitų laisvalaikio aspektų apima tokias vizualinės
kultūros skleidimo formų kaip žiniasklaida ir filmai reikšmę. Žiniasklaida
patenka ir į trečiąjį, į politiką ir pažinimą orientuotą, komponentą.
Meno vartojimo reikšmingumą abiturientai sieja su įvairiomis gyvenimo
sritimis, tačiau jaučiamas skirtumas formos atžvilgiu: filmų žiūrėjimas kartu su
teatrų, parodų ir koncertų lankymu siejamas su bendravimu su mylimu žmogumi
ir Šeimos sukūrimu, o kartu su žiniasklaida - su laisvalaikio leidimu.
Emocinei vertybinių nuostatų aspekto analizė apėmė atsakymus į klausimus
apie domėjimąsi skirtingais dalykais. Domėjimasis kultūra patenka į
reikšmingiausią iš penkių faktorių kartu su domėjimusi įvairiomis veiklos
sritimis - morale, saviugda, šeimos problemomis, religija.
Vertybinių nuostatų elgesio aspektų analizė išskiria septynis komponentus.
Nuostatos vizualinės kultūros atžvilgiu patenka į tris iŠ jų.
Teatrų, parodų, koncertų ir kino teatrų lankymas patenka į pirmąjį pagal
galingumą faktorių, kuriam didžiausia priklausomybe priskirti tokie užsiėmimai
kaip lankymasis svečiuose, bendravimas su draugais ir mylimu žmogumi,
kavinių, barų restoranų lankymas, pasivaikščiojimai mieste ir gamtoje. Tai
leidžia teigti esant ryškias sąsajas tarp aktyvaus socialinio bendravimo ir meno
vartojimo. Žiniasklaida patenka į vieną komponentą su mokymusi, kuriam
būdingas individualumas. Kino teatrų lankymas taip pat patenka į faktorių,
kuriam didžiausia reikšme priskiriamas naršymas internete.
Orientacijos vizualinės kultūros atžvilgiu susijusios tiek su orientacijomis į
socialiai aktyvų gyvenimą, tiek su individualistinėmis vertybinėmis nuostatomis.
Visais aspektais vertybinės nuostatos teatrų, parodų ir filmų atžvilgiu eina kartu
su socialiai aktyviu gyvenimu ir orientacija į šeimą, o žiniasklaidos atžvilgiu - su
individualia veikla arba orientacija į laisvalaikį.
Visapusiškam vertybinių orientacijų struktūros nustatymui vertybinių nuostatų
grupės buvo nagrinėtos ne tik atskirai, bet ir visos kartu. Tai leidžia tirti jų
struktūrą ne atskirais elgesio, emociniu ir pažintiniu aspektais, bet išskirti
vertybines orientacijas, apimančias tuos aspektus vienu metu. Faktorių analize
buvo išskirta 16 skirtingo galingumo ir apimties faktorių. Meno, taip pat
vizualinio, vertybinės nuostatos patenka ne į kiekvieną. Toliau bus apžvelgti tik
tie faktoriai, į kuriuos pateko įvairūs vizualinės kultūros aspektai.
Didžiausiu galingumu išskirtas faktorius su didele priklausomybe apima ne
vieną nuostatą vizualinės kultūros atžvilgiu; didžiausiu galingumu į šį faktorių
patenka domėjimasis kultūra ir menu, čia patenka ir meno saviraiška (elgesio
aspektas), teatrų, parodų ir koncertų lankymas (elgesio, kognityvinis aspektas),
domėjimasis mada. Greta vizualinės kultūros artefaktų vertinimo ir vartojimo į šį
faktorių patenka ir lankymasis svečiuose bei jų priėmimas, visuomeninė veikla,
literatūros skaitymas (kognityvinis aspektas) ir domėjimasis moralės
problemomis. Šį faktorių (vertybinių nuostatų grupę) galima pavadinti orientuotu
į meną.
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Nuostatos vizualinės kultūros artefaktų atžvilgiu patenka į orientacijas į
žiniasklaidą ir asmeninį bendravimą bei į masines komunikacijos priemones,
apimančias filmų žiūrėjimo vertinimą kognityviniu aspektu.
Kaip matome, orientacija į meną ryškiausiu pavidalu patenka į pirmąjį,
galingiausią faktorių. Nuostatos Žiniasklaidos atžvilgiu patenka į tris faktorius,
kur jos koreliuoja su filmų žiūrėjimu, mokslu, bendravimu su mylimu žmogumi
ir Šeimos sukūrimu. Teigiamos nuostatos vizualinės kultūros atžvilgiu yra tiek
socialiai orientuotų, tiek ir individualistinių ar į asmeninį bendravimą orientuotų
pasaulėžiūrų ir elgesio sistemą komponentas.
Nuostatos vizualinės kultūros Šaltinių atžvilgiu yra įvairių vertybinių
orientacijų komponentai. Jos susijusios tiek su paprastai socialiai teigiamai
vertinamais gyvenimo būdo aspektais, apimančiais socialiai aktyvias veiklos
sritis (visuomeninę veiklą, lankymąsi svečiuose, domėjimąsi moralės
problemomis, literatūros skaitymą) bei orientaciją į šeimą ir jos sukūrimą, tiek su
hedonistine į laisvalaikį orientuota pozicija (kavinių, barų, restoranų, šokių ir
diskotekų lankymu). „Aukštajai kultūrai" priskiriamos socialios meno vartojimo
formos - lankymasis meno ir kultūros įstaigose - būdingos socialiai aktyviai
vertybinei orientacijai. Orientacija į šeimą, kuri apima šeimos sukūrimo,
bendravimo su mylimu žmogumi nuostatas, susijusi tiek su „aukštosios
kultūros", tiek su žiniasklaidos vartojimu, tiek su filmų žiūrėjimo vertinimu.
Skirtingoms vertybinėms orientacijoms priklauso filmai ir jų žiūrėjimo
vertinimas. Jie susiję ir su „aukštosios kultūros", ir su hedonistine orientacija,
apimančia kavinių, barų, restoranų, šokių ir diskotekų lankymą.
Nuostatos į įvairius dalykus yra tarpusavyje susijusios ir atskleidžia vertybines
orientacijas. Nuostatos į teigiamai visuomenėje vertinamus dalykus koreliuoja
tarpusavyje bei neigiamai koreliuoja su nuostatomis į neigiamai ar prieštaringai
visuomenėje vertinamais dalykus, {vairiai visuomenėje vertinami meno sklaidos
būdai, tokie kaip žiniasklaidą ir filmai, būdingi kelioms vertybinėms
orientacijoms, kurių subjektų požiūrį į meną išreiškia kiti vizualinės kultūros
vartojimo būdai. Paprastai socialiai aukštai kotiruojamų meno vartojimo formų
vertinimas koreliuoja su labai visuomenėje vertinamais dalykais ir socialiniu
aktyvumu bei orientacija į šeimą, žiniasklaidos vertinimas koreliuoja su
hedonistinių laisvalaikio formų vertinimu. Nepaisant skirtingų nuostatų įvairių
vizualinės kultūros vartojimo formų atžvilgiu, vizualinės kultūros artefaktų
vartojimas ir vertinimas yra reikšmingas daugelio orientacijų komponentas.
Išvados
Jaunimo vertybinių orientacijų struktūroje skirtingi vizualinės kultūros šaltiniai ir
jų pateikimo formos užima skirtingas pozicijas. Jie susiję ne su viena vertybine
nuostata ir priklauso įvairioms vertybinėms orientacijos, išreiškiančioms tiek
socialiai aktyvias, tiek individualistines gyvenimo orientacijas. Tai rodo, kad
vizualinės kultūros pažintinis bei emocinis vertinimas ir vartojimas yra
reikšminga jaunimo subkultūros gyvensenos dalis, o vizualinės kultūros
vartojimo formos atspindi vertybines orientacijas, kurios jas apima.
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Domėjimasis menu iSryškėja kaip sudėtinė socialiai aktyvaus, paprastai
teigiamai visuomenėje vertinamo gyvenimo dalis - visais vertybinių nuostatų
aspektais išskiriamos vertybinės orientacijos, apimančios teatrų, parodų ir
koncertų vertinimą bei domėjimąsi kultūra ir menu, įtraukia ir socialiai teigiamai
vertinamas sritis, tokias kaip bendravimą su mylimu žmogumi, Šeimos sukūrimą,
visuomeninę veiklą.
Filmų žiūrėjimo vertinimas susijęs ir su socialiai aktyvia, ir individualistine
nuostata, ir su orientacija į šeimą.
Žiniasklaida siejama su laisvalaikio sričių ir informacijos vertinimu. Ji
patenka į tuos pačius faktorius, kaip ir kavinių, barų, diskotekų lankymas ir
mokslo vertinimas bei domėjimasis mokslo naujovėmis, politika.
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Value Attitudes of High School Graduates: Visual Culture

Viktorija Žilinskaitė
Summary
The article presents the research of high school graduates in 2002. The research
was conducted to analyse youth value attitudes and visual culture. The recent
focus of Lithuanian politicians on mass media and discussions about its influence
on youth challenges the analysis of youth reflections on importance of visual
culture in their life.
Sočiai changes at the end of the 20^ c. lead to changes in cultural habits - less
young people attend theatres, cinemas, exhibitions and concerts. Nevertheless,
interest in art is a part of socially active life: interest in art in all aspects
(cognitive, emotional and behavioural) is related to sočiai activities and other
socially positively evaluated objects, such as communication with beloved
person, creation of family and sočiai work.
Movie vvatching is related to socially integrated and individuafistic activities
and orientation to family.
Position of mass media, as a channel of visual culture, is investigated as well.
Mass media is a part of two value orientations: leisure oriented (together with
cafė, restaurants and disco going) and information oriented one (together vvith
importance of science and studies).
Interest in art, movies and mass media, which is the main channel for art,
although logically related, are positioned into different structures of value
attitudes. Therefore an image of an in general can be interpreted as a serious one
and movies as an entertaining activįty.

CHORINIS DAINAVIMAS, KAIP KULTŪROS VERTYBĖ
Milda Čiuiaitė
Lietuvos muzikos akademija
Gedimino pr. 32, LT-2600 Vilnius
Šiame darbe nagrinėjama chorinio dainavimo svarba asmenybei ir visuomenei,
choristų, kaip tam tikros subkultūros atstovą, bruožai. Daugiausia dėmesio
skiriama dviejų jaunimo mišrių chorų - „Brevis" ir „Aidija" - dalyvių požiūrių į
repertuarą, į tarpusavio santykius analizei, tyrinėjama dalyvavimo chore
motyvacija ir bendros choristų vertybinės nuostatos. Tyrimas remiasi anketinės
apklausos duomenimis, interviu su chorų vadovais, Lietuvos liaudies kūrybos
centro medžiaga.
RaktaŽodžiai: jauni choristai, chorai, dirigento savybės
Įvadas
Chorinis dainavimas, kaip žodžių ir muzikos sintezė, - viena labiausiai
prieinamų ir žmonių mėgstamų meno sričių. Tai kolektyvinio atlikimo menas.
Chorai - savita visuomenės struktūra, turinti savo istoriją, tradicijas ir papročius.
Chorai mobilizuoja ir jungia žmones aktyviai kūrybinei veiklai, vienija jų mintis,
jausmus ir valią. Čia populiarinamos pasaulio tautų liaudies dainos, klasikų ir
Šiuolaikinių kompozitorių kuriniai, o tai atlieka didelį vaidmenį žmonių
muzikinio auklėjimo baruose, padeda kultūringai praleisti laisvalaikį. Chorų
pasirodymas - masinių Švenčių, žymių istorinių datų ir svarbių politinių įvykių
minėjimo dalis.
Dainų švenčių idėją Lietuvos kultūros veikėjai, muzikai, sekdami latvių ir estų
pavyzdžiu (Estijoje pirmoji dainų šventė buvo suorganizuota 1869 m., Latvijoje
- 1873 m.), puoselėjo dar caro priespaudos laikais. Pirmąją dainų šventę mėginta
surengti 1906 m.; tuo metu Lietuvoje gyvavo apie 20-25 chorų po 15-20
dainininkų. Nors dvasininkijos protestai ir organizuotumo stoka šventę sužlugdė,
Ši idėja ir toliau buvo puoselėjama. 1924 m. žemės ūkio ir pramonės parodos
metu įvyko pirmoji Lietuvoje dainų Šventė - Dainos diena; dalyvavo 86
kolektyvai su 3000 dainininkų. Pusę visų chorų sudarė bažnyčių arba bažnytinių
organizacijų kolektyvai, 17 chorų priklausė mokykloms, kiti - kultūros
draugijoms, miestams. Antroji dainų šventė įvyko 1928 m.; čia pasirodė jau
dvigubai daugiau dalyvių - 172 chorai ir maždaug 6000 dainininkų (pusę visų
dalyvių sudarė bažnytinių organizacijų chorai). Dalyvavo apie 20 mokymo
įstaigų, maždaug 10 šaulių ir keletas jaunalietuvių chorų. Kai kurie priklausė
„Dainos" draugijai, kiti atstovavo kokią nors vietovę. Trečioji dainų šventė buvo
skirta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 500-osioms mirties metinėms

paminėti (įvyko 1930 m.). Dalyvavo 200 chorų (apie 6000 dainininkų). Čia
išsiskyrė tautinių, religinių ir kitų organizacijų nuomonės, vyko kivirčai, o tai
silpnino visuotinių dainų švenčių pozicijas. 1937-1939 m. vyko rajoninės
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(apygardų) dainų šventės. Tuo metu Lietuvoje religinės ir tautinės organizacijos
rengdavo daug jubiliejų, minėjimų, kongresų, suvažiavimų, kuriuose beveik
visada vykdavo sporto varžybos, dainų šventės. Pavasarininkai dainų šventes
surengė 1924, 1925, 1938 m.; 1927 m. jų šventėje Kaune dalyvavo apie 3000
dainininkų, vyko chorų konkursas. Keletą dainų švenčių surengė Ateitininkų bei
Šaulių sąjungos (1939 m. šios sąjungos Kaune surengtoje šventėje dalyvavo apie
2500 dainininkų, 500 vyrų choras, didelis pučiamųjų orkestras. Lietuvos
nepriklausomybės laikotarpiu vykdavo ir moksleivių dainų šventės bei gimnazijų
mišrių suaugusiųjų chorų jungtiniai koncertai.
Lietuvos nepriklausomybės metais gyvavusius chorus A. Arminas grupuoja į
bažnytinius, privačia iniciatyva susikūrusius pasaulietinius, kultūros draugijų,
organizacijų, darbininkų, įmonių ir įstaigų, aukštųjų mokyklų, pradžios ir
vidurinių mokyklų chorus [1].
Pokario metais „dainų šventės" sąvoka labai prasiplėtė. Nepriklausomybės
metais dainų šventėse daugiausia dėmesio būdavo skiriama chorams, nors
dalyvaudavo ir pavieniai orkestrai. Pirmojoje pokario dainų šventėje dalyvavo
tik chorai, tačiau į antrąją buvo įtraukti skudutininkai bei šokėjai, vėliau - ir
įvairūs orkestrai, liaudies dainų ir šokių ansambliai. Gerokai pagausėjo dainų
šventėse dalyvaujančių chorų bei jų dainininkų.
Palyginti su 1930 m., 1946 m. Šventėje dalyvavo beveik tiek pat chorų, bet
daugiau nei dvigubai pagausėjo dainininkų. 1950 m. dalyvių dar padvigubėjo ir
iki pat 1990 m. dainų šventėse vidutiniškai dalyvaudavo apie 400 chorų su 20
000 dainininkų. Vykdavo ir įvairūs sąskrydžiai, festivaliai ir šventės (pvz., 1957
m. jaunimo festivalis, kuriame dalyvavo 105 mišrūs chorai), 1964, 1969, 1977
m. - moksleivių dainų šventės, kuriose dalyvavo apie 200 chorų su 12 000
dainininkų. Moksleivių dainų šventėje 1987 m. dalyvavo net 376 kolektyvai ir 13
563 dainininkai.
Atkūrus nepriklausomybę 1990 m., nepaisant ekonominių sunkumų, dainų
šventė vis tiek įvyko. Pasikeitė repertuaras ^ atgijo folkloras, atsisakyta
pompastiškų eisenų ir pan. Bet sumažėjo chorų ir jų dalyvių. Nepriklausomybės
metais įvyko dvi Pasaulio lietuvių dainų šventės - 1994 ir 1998 m. 1 lentelės
duomenys rodo, kad pastaraisiais metais dainų šventėse vidutiniškai dalyvauja
apie 350 chorų su 13 000 dainininkų.
1 lentelė. Chorų dalyvavimas dainų šventėse atkurtos
nepriklausomybės metais

Chorai

1994

1998

m.

m.

Mišrus: skaičius

141

155

Dalyviai

5194

6082

Moterų:

80

80
112

skaičius
Dalyviai
Vyrų: skaičius
Dalyviai
Vaikų:
skaičius
Dalyviai
Iš viso:
skaičius
Dalyviai

2746

2717

21
617
98

17
575
109

4302

4513

340

361

12859

13887

Lietuvos liaudies kultūros centro duomenimis, 2001 m. pradžioje Lietuvoje
buvo 1158 chorai su 26360 dalyvių. Bendrą chorų skaičių sudaro 840 vaikų ir
jaunimo, 225 mišrūs, 75 moterų ir 18 vyrų chorai. Deja, šalyje nėra tikslios chorų
ir jų dalyvių apskaitos. Dažnai (pvz., Lietuvos liaudies kultūros centre)
pasirenkamos skirtingos chorų klasifikacijos - tai apsunkina chorinės veiklos
tyrinėjimus. Atkūrus nepriklausomybę sunyko nemažai mėgėjiškų chorų,
anksčiau gyvavusių prie įvairių gamyklų, kultūros namų, pagausėjo bažnytinių
chorų. Nuomonei, kad choruose dainuoja vis mažiau jaunimo, prieštarauja 1987
ir 1997 m. moksleivių dainų švenčių statistika - per dešimtmetį dalyvių skaičius
nesumažėjo. 1987 m. šioje šventėje dalyvavo 376 chorai su 13 563 dainininkais,
o 1997 m. - 372 chorai ir 13 853 dainininkai. Jaunimas dalyvauja nuo 1995 m.
kas dveji metai rengiamose Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventėse, nuo 1965 m.
kas dveji metai vyksta Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis; nuo
!998 m. kas dveji metai - Tarptautinis studentų chorų festivalis; nuo 2001 m. Lietuvos moksleivių chorų festivalis; nuo 1965 m, kas ketveri metai —
Respublikinis „Sidabrinių balsų" solistų ir vokalinių ansamblių konkursas;
Lietuvos chorų paradas (festivaliai apskrityse 2001 m., konkursas 2002 m.)Rengiama Lietuvių choro muzikos antologija, nuo 1999 m. teikiamas „Aukso
paukštės" apdovanojimas geriausiems chorams, vokaliniams ansambliams ir
pučiamųjų orkestrams.
Chorų „Brevis" ir „Aidija" veiklos apžvalga ir dalyvių socialinėdemografinė charakteristika
Chorų meninė-muzikinė kultūra, jų kūrybinė veikla priklauso nuo daugelio
veiksnių: dirigento kvalifikacijos, repertuaro, dainininkų, materialinės-techninės
bazės, įstaigų bei įmonių vadovų ir visuomeninių organizacijų paramos. Ką apie
tai mano chorų vadovai ir jų choristai, atskleidžia anketose bei interviu pateikti
klausimai.
„Br^vįs" ir „Aidija" - pusiau profesionalūs chorais, nes dauguma jų dalyvių turi
muzikinį išsilavinimą (tačiau už savo veiklą negauna pastovaus materialinio
atlygio), daugelis studijuoja arba yra baigę su choriniu dainavimu nesusijusias
specialybes - muzikologiją, fortepijoną, pučiamuosius instrumentus ir t.t.
„Brevis"- kamerinis mišrus choras, globojamas Vilniaus šv. Kazimiero
bažnyčios, įsikūrė 1990 m. Choras daug koncertuoja užsienyje - dalyvavo
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tarptautiniuose konkursuose, kur laimėjo pirmąsias vietas. Dainuoja sakralinės
muzikos festivaliuose, netradiciniuose projektuose su dailės instaliacijomis, su
popmuzikos atlikėjais ir pan.; sekmadieniais ir per religines šventes gieda šv.
Kazimiero bažnyčioje. Dabar chore dainuoja apie 30 narių, amžiaus vidurkis 26 m.; į anketos klausimus atsakė 22 choristai ^ 11 moterų ir 11 vyrų.
„Aidija" - kamerinis choras, įkurtas 1989 m., nuolat dalyvauja festivaliuose
įvairiose pasaulio šalyse, daug koncertuoja Lietuvoje. Choristai turi muzikinį
išsilavinimą; moterų amžiaus vidurkis - apie 21, vyrų - 24 m. Kolektyve - apie
30 dainininkų; į anketos klausimus atsakė 20, iš jų 12 moterų ir 8 vyrai.
Pagrindinis vaidmuo sudarant chorų repertuarą tenka vadovams ir dažniausiai
atitinka būtent jų skonį^ bet svarbi ir choristų nuomonė; toliau pateikiami chorų
dalyvių repertuaro vertinimai. Pirmiausia choristų buvo paprašyta nurodyti, kurių
epochų kūriniai jiems labiausiai patinka (žr. 2 lentelę):
2 lentelė. Mėgstami įvairių epochų kūriniai

Repertuaras patinka
„Aidija"
„Brevis"
Iš
Iš
m v
n v
viso
viso

Epocha

1. Viduramžių
2. Renesanso
3. Baroko
4. Klasicizmo
5. Romantizmo
6. XX a. vakarų kompozitorių
7. XX a. rusų kompozitorių
8. XX a. kitų tautų kompozitorių
9. XX a. lietuvių kompozitorių

2
6
4
2

2
5
2
2
2

2
5
5
3
4

7
4
5
4

4 rT 2
7 5
11
9
8 6
5
- 1
6
4 2
12
5 4
6
1 3
7
8 3
6

2
12
14
1

6
9
4
-

11

15
viso

6
23
23
6
12
21
10
7
17

Mažiausiai visus choristus domina viduramžių muzika. Choras „Brevis"
labiausiai mėgsta dainuoti XX a. vakarų kompozitorių ir Renesanso, baroko
epochos kūrinius, kitos epochos jiems ne tokios patrauklios; jaučiama tendencija
rinktis XX a. muziką. „Aidijos" choristai pažymėjo baroko, Renesanso, XX a.
lietuvių ir vakarų kompozitorių kūrybą. Atsakymai rodo, kad „Aidija" ir
„Brevis" labiausiai norėtų dainuoti lietuvių kompozitorių parašytus kūrinius. Jei

patiems choristams būtų leidžiama sudaryti sudaryti koncerto repertuarą^ jie, jų
nuomone, pasirinktų lietuvišką muziką (nors dainuotų ir kitomis kalbomis,
svarbiausia - ar graži muzika).
Klausėme, ar norėtų chorų dainininkai dalyvauti netradiciniuose projektuose.
Choristus domina netradiciniai projektai ^ „Brevis" choro dalyviai norėtų
dainuoti kartu su roko ir popmuzikos atlikėjais, o „Aidijos" apklaustieji labiau
norėtų dalyvauti operų pastatymuose.
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„Brevis" choro žmonės norėtų dalyvauti projektuose su alternatyvios muzikos
atlikėjais, dailės instaliacijomis, Šokėjais, nes tai, jų nuomone, suteikia
įvairiapusės patirties. „Aidįjos" dalyviai pritarė šiai nuomonei - jie norėtų
dalyvauti kelių menų sintezės projektuose.
Choristų klausėme, kokius lietuvių chorus jie labiausiai vertina (reikėjo
pasirinkti ne daugiau kaip tris atsakymus). Siekėme sužinoti, ar choristai domisi
kitų chorų veikla, ar jiems Žinomi lentelėje išvardinti chorai (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Labiausiai vertinami lietuvių chorai

IS

Atsakė žmonių

viso:
Chorai

„Aidiįa"

„Brevis"
m

v

Iš

m

v

1. „Jauna muzika"
2. „Vilnius"
3. Kauno valstybinis choras
4. „Aukuras"
5. „Aidija"
6. „Polifonija"
7. „Ąžuoliukas"

6

10

10

2

3
-

-

6
2
1

4
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4

8. „Brevis"
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2
1

-

7

17

2
1

5
1

-

-

-

2
4
1
1
4

Iš
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Viso

-

38
1
25
9
4

-

-

9

5
3

10
10

31
11

Geriausiai visi apklausti choristai vertina Vilniaus savivaldybės chorą „Jauna
muzika" ir berniukų chorą „Ąžuoliukas" („Aidijos" choristams imponuoja
„Brevis"). Abu chorai priskiriami prie pusiau profesionalų kategorijos, abu
kameriniai, atliekantys panašų repertuarą, be to, abu - jaunimo chorai. Kartų
klausimas labai aktualus: sunku į vieną kolektyvą suburti skirtingo amžiaus
žmones.
Dalyvavimo chore motyvacija
Buvo įdomu sužinoti pačių choristų nuomonę apie tai, kodėl jie lanko chorus. Iš
pasiūlytų atsakymo variantų daugiausiai balsų susilaukė Šie: dainavimas chore
suteikia galimybę plėsti muzikinį akiratį ir pabendrauti su draugais (žr. 4 lentelę).
(„Aidijos" dainininkams galimybė tobulinti savo vokalinius sugebėjimus
svarbesnė už bendravimą su draugais; mat Ši choro sudėtis suburta visai neseniai,
tad choristai dar nespėjo tarpusavyje susidraugauti - paprastai padėtis pasikeičia
po kelionių, bendrų stovyklų ir pan.).
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4 lentelė. Choro lankymo motyvai
Atsakė
Motyvai

„Brevis"
m.

v.

B

m.

v.

Iš
visO

viso
1. Galimybė pabendrauti su draugais.
2. Galimybė tobulinti vokalinius
sugebėjimus.
3. Galimybė plėsti muzikinį akiratį.
4. Kiti motyvai.
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Kai kurie choristai papildė atsakymus: chorą jie lanko todėl, kad jaučia tam
tikrą vidinį poreikį dainuoti; negali gyventi be muzikos; jaučia, kad sugeba
dainuoti ir jiems tai patinka; myli muziką; Į chorą ateina atsipalaiduoti; choras
— tiesiog gyvenimo būdas; mėgsta keliauti; visais atžvilgiais tobulėja;
dainavimas chore - aktyvus poilsis.
Choristai minėjo įvairias koncertines keliones, pvz., į Italiją, kur jie laimėjo
konkursą; juos žavėjo ne tik graži Italijos gamta, bet ir gerai pavykę koncertai^
puikūs choristų tarpusavio santykiai. „Aidijos" choristams patinka tradicija
vasarą važiuoti į Nidą, kur dalyvauja Tomo Mano festivalyje, pailsi prie jūros darbo ir poilsio stovyklos sudaro sąlygas chorui tobulėti. Ten pasirodo ir kiti
Lietuvos bei užsienio menininkai, išgirstama naujienų ir įdomybių, artimiau
susipažįstama.
Kiekvieno choro dainavimo kokybei didelę reikšmę turi choristų dainavimo
kartu patirtis. Į pateiktą klausimą, kada įgyjama daugiau chorinio dainavimo
patirties, chorų dalyviai atsakė, jog dainavimo kokybei beveik vienodai svarbūs
ir dalyvavimas konkursuose, ir naujo kūrinio ruošimas premjerai, ir repetavimas
apskritai.
Choristų ir chorų vadovų portretai
Muzikologinėje ir psichologinėje literatūroje gausu teorinių darbų, skirtų
privalomoms dirigento savybėms. Vieni dirigentai, nors ir būdami dideli savo
srities specialistai, nesugeba savo idėjų ir patirties įgyvendinti. Kitiems trūksta
išprusimo ar geros dirigavimo technikos, jų negelbsti net ir didžiausias
muzikinis talentas. Ši problema aktuali kiekvienam muzikiniam kolektyvui.
Choristai taip pat turi savo požiūrį; jų buvo paprašyta įvertinti geriausio choristo
ir choro vadovo savybes. Apie choristus „Brevis" choro dalyviai parašė:
nepriekaištinga klausa, mokėjimas girdėti kitus, muzikalumas, bendras muzikinis
išsilavinimas, patirtis, kūrybiškumas, komunikabilumas, geranoriškumas,
tolerancija, draugiškumas, punktualumas, abstinencija. „Aidijos" atsakymai
panašūs. Be jau suminėtų savybių, nurodomos ir kitos: muzikinis išprusimas,
lankstumas atliekant įvairių epochų kūrinius, pareigingumas, gebėjimas
susikaupti, geras „skaitymas iš lapo", kantrybė. Be žmogiškųjų savybių,
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choristai labiausiai pabrėžia muzikinį išsilavinimą, gerą klausą, gražų balsą, gerą
„skaitymą iš lapo". Matyt, formuodami būtent pusiau profesionalų chorą^
dirigentai pirmiausia vadovaujasi šiais kriterijais.
Vadovai ne visada sugeba pelnyti savo choristų pagarbą, autoritetą; nemažai
Lietuvos chorų istorijoje buvo tokių faktų, kai chorai iširdavo dėl nepakankamos
vadovo kompetencijos. Remdamiesi savo patirtimi ir pastebėjimais, choro
„Brevis" ir „Aidijos" dalyviai sudarė idealaus dirigento portretą. „Brevio"
choristams labiausiai imponuoja šios savybės: stilių pajautimas, valdingumas,
gebėjimas atskiras nesuniveliuotas asmenybes pajungti bendram tikslui,
muzikalumas, emocionalumas, improvizatoriaus gyslelė, komunikabilumas,
punktualumas, smalsumas gerąja prasme, taktiškumas, pareigos jausmas,
organizaciniai sugebėjimai, mokėjimas aiškiai išdėstyti savo reikalavimus,
bendras išprusimas, nuoširdumas, tolerancija, nepriekaištinga dirigavimo
technika. Kaip labiausiai būdingas savo vadovui savybes choro „Brevis" žmonės
pažymi teisingą kūrinių interpretaciją, toleranciją, mokėjimą įkvėpti kolektyvą.
Vadovas jiems yra draugas, kartu autoritetas. Prie būtinų dirigento savybių
„Aidijos" choristai pridūrė humoro jausmą, pedagoginius ir psichologinius
sugebėjimus. Savo vadovą jie apibudina kaip darbštų, turintį didelę patirtį,
inteligentišką, sąžiningą, muzikalų žmogų.
Buvo tiriami ir choristų („Aidijos") muzikiniai skoniai. Mažiau kaip pusė jų
muzikos klausosi labai dažnai, šiek tiek daugiau kaip pusė - dažnai; labiausiai jie
mėgsta klasikinę ir džiazo muziką. Svarbiausi apklaustųjų klausomos muzikos
^altiniai - radijas, televizija, kompaktinės plokštelės. Chorų nariai domisi
Lietuvos muzikiniu gyvenimu ir noriai vaikšto į koncertus (daugiau kaip pusė
choristų į koncertus vaikšto kartą per mėnesį ir dažniau, kiti - rečiau).
Labiausiai jie vertina šiuos muzikinius kolektyvus; chorą „Jauna muzika",
Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, Lietuvos kamerinį orkestrą^ Vilniaus
kvartetą, Lietuvos operos ir baleto teatro chorą, ansamblį „Musica humana'\
Lietuvos valstybinis simfoninį orkestrą.
Vertindami dabartinę chorinės veiklos būklę Lietuvoje, daugiau kaip pusė
choristų nurodė, jog chorinė muzika nesulaukia paramos iš vadovaujančių
organizacijų. Kiti pastebėjo, kad sumažėjo visuomenės dėmesys chorinei
muzikai ir pačių choristų aktyvumas. „Aidijos" choristai pridūrė maną, kad
padėtis bemaž normali; kad padėtis nesanti tokia bloga, jog reikėtų nurodyti
vieną kurį atsakymo variantoj kad esamomis aplinkybėmis labai daug lemia
kiekvieno žmogaus asmeninė iniciatyva.
Greta muzikinės veiklos nemažiau svarbūs kolektyvo narių tarpusavio
santykiai (reguliariai repetuojama, koncertuojama, buvojamą kelionėse). Jiems
tenka artimai pažinti vienas kitą ir jų santykių susiklostymas dažnai daro įtaką
netgi dainavimo kokybei, kolektyvo sudėties stabilumui.
Išvados
Chorinis dainavimas, kaip žodžių ir muzikos sintezė, - viena labiausiai
prieinamų ir mėgstamų meno sričių. Tai kolektyvinio atlikimo menas. Chorai -
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savita visuomenės struktūra, turinti savo istoriją, tradicijas ir papročius; jie
mobilizuoja ir jungia žmones aktyviai kūrybinei veiklai.
Norą išsaugoti tautinį savitumą rodo ir apklaustųjų choristų poreikis dainuoti
lietuvišką muziką. Tačiau saviveikliniams chorams trūksta naujų kūrinių, todėl
didelę dalį jų repertuaro sudaro lietuvių klasikų kūriniai.
Choristų nuomone, chorinė muzika nesulaukia tinkamos paramos iš
vadovaujančių organizacijų. Jaunesnės kartos žmonės (iki 30 metų) apie tai
susimąsto rečiau. Jie mano, kad dabartinė padėtis gan palanki ir viskas priklauso
nuo paties kolektyvo iniciatyvos bei organizacinių sugebėjimų.
Chorų populiarumą sąlygoja galimybė kultūringai praleisti laisvalaikį, plėsti
muzikinį akiratį ir galimybė pabendrauti (ypač pakeliauti) su bendraminčiais.
Chorų dainininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos koncertiniame gyvenime:
dažnai lankosi koncertuose, klausosi įvairių stilių ir žanrų muzikos. Tarp jaunųjų
choristų populiarūs įvairūs netradiciniai projektai kartu su roko ir popmuzikos
atlikėjais.
Literatūra:
1.Arminas A. Lietuvių chorai -tautinės savimonės ir muzikinės kultūros žadintojai.
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998
2.Zubrickas B. Lietuvos chorų istorija. Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1994
Value of Chorai Singing

Milda Čiužaitė
Summary
The meaning of the chorai culture both for the participants and sočiai spheres is
discussed in the article. It shows that participation in chorai singing activity gives
opportunity to express oneself, to realize one's spiritual needs, to spend usefully
free time, to broaden one's outlook.
The attention is paid to the value of chorai singing in developing culfural level
of community. The visitors of the concerts get satisfaction spending usefully
their free time and at the šame time they get acąuainted with the musical culture
of the world.
Chorai activity and trips widen the cultural view of Lithuania. According to
socioiogical opinion poli of two amateur youth choirs "Aidija" and "Brevis" the
attitude of the participants and the heads of the chorus to the concert activity and
repertoire was analyzed. Some recommendations and advices were given in
order to improve chorai activity and to solve some problems.
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KALBA ^ VISUOMENĖS IR JAUNIMO GYVENIMO ATSPINDYS
Juozas Korsakas
Šiaulių universitetas

P.Višinskio g.38, LT-5400 Šiauliai
j ^korsakas@centras. lt
Visuomenės gyvenimo vingiai atsispindi ir kalboje. Jeigu patyrinėsime tam tikro
laikotarpio kalbą, tai nesunkiai pastebėsime, kaip kinta bendrinės kalbos Žodžių ir terminų
vartojimas. Sociolingvistiniu požiūriu ši tiesa nėra koks nors atradimas. Tačiau pastarųjų
metų visuomenės virsmo konkrečių tyrinėjimų ir gretinimo faktų mokslinėje spaudoje
palyginti nėra daug.
Čia teikiama tik ta leksikos funkcionavimo charakteristika, kuri sietina su mokomuoju
procesu. Taigi iš esmės apibūdinamas mokyklinio ir akademinio jaunimo, šiandien
turinčio galimybę naudotis moderniomis komunikavimo priemonėmis, žodžių vartojimas.
Jis lyginamas su analogišku ankstesnių dešimtmečių reiškiniu. Kadangi žodžių vartojimo
intensyvumas čia reiškiamas dažniniais indeksais, tai verta įsidėmėti du sąlyginius
parametrinius dydžius: a) statistiškai patikimą - didelio dažnumo žodžių grupę, kurios
žodžių indeksai Žymimi ne mažesniu kaip 10 skaičiumi (iki N kartų pavartojimų); b)
statistiškai nepatikimą - mažo dažnumo grupe (tyrinėjamų tekstų žodžių dažniniai
indeksai reiškiami 1-9 pasikartojimais). Didelio dažnumo žodžiai sietini su jaunimo
aktyviuoju žodynu, o mažo dažnumo - su pasyviuoju žodynu.
Raktažodžia/V Žodis, dažnumas, sociolingvistika, lingvostatistika, visuomenės
gyvensena

Įvadas
Žodžių dažninis vartojimas priklauso nuo dviejų svarbesnių veiksnių - tekstų
tematikos ir žodyno turinio - aktyvumo/pasyvumo. Pastarasis veiksnys gana
dėsningai apibūdinamas dažninio indekso dydžiu: intensyviau vartojami žodžiai
sietini su kalbos leksinės sistemos branduoliu, o retesni jos vienetai sudaro labai
didelį pasyvųjį žodyną. Tatai dėsningumo požymius turintis įvairių kalbų
leksinės sistemos bruožas. Aktyvaus žodyno branduolys gana pastovus, nors ir
labai veikiamas teminės leksikos dažninio vartojimo. Atvirkščiai, pasyvusis
žodynas nuolat kinta dėl įvairių visuomenės gyvenimo veiksnių (mokslo ir
technikos pažangos, visuomeninių, gamybinių bei kt. santykių virsmo ir pan.).
Štai kodėl kalbos žodžių analizės duomenys gali būti sočio lingvistikos savastis,
apibūdinanti visuomenės ir jaunimo gyvenimo pokyčius.
1975 m. Lietuvos vidurinėse ir aukštosiose mokyklose buvo surengtas nemažos
apimties sociolingvistinis tyrimas: norėta apibūdinti, koks vidutiniškai
besimokančio abituriento reprodukcinis gimtosios bei rusų kalbų žodynas.
Lingvistinės statistikos metodais buvo įvertinta to meto i 500 mokinių
programinių temų (rašinių) žodžių visuma. Nustatyta, jog kontroliniuose
darbuose buvo pavartota daugiau kaip 8000 skirtingų žodžių, t.y. 53% tos
apimties, kuri teikiama 13 vadovėlių tekstuose. Didelio dažnumo žodžių sąvade
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buvo labai daug bendrinės kalbos žodžių, kuriuos mokiniai lengvai atkūrė ir
pavartojo savo rašiniuose [1]. Apžvelgsime pavyzdžius (skliaustuose teikiami
„Dažninio dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyno" [2] - DDRLKŽ - ir
„Dabartinės rusų kalbos dažninio žodyno" [3] - DRKDŽ - /po * ženklo/
dažniai): šeima-3451 (576*252), ežeras-1471 (231*183), darbas-987
(3876*1336), darbininkas-987 (247*186), nuotaika-949 (129*82), draugas-813
(480*661), namas-719 (564*909), vieta-601 (1229*951), motina-529 (443*572),
žodis-491 (1579*742), vasara-461 (250*129), jėga-455 (451*748), miškas-450

(367*462). respublika-442 (1754208), kova-431 (171*222), Uasė-408
(308*267), ranka-392 (1003*1135), priešas-381 (73*50), sūnus-371 (267*244),
vakaras-352 (395*249), lėvas-318 (502*510), brolis-302 (217*93), muzika-292
(343*93), žiema-288 (183*138), mokytojas-286 (323*140), sludentas-284

(252*70), meilė-281 (228*146), kompozitorius-279 (61*12), valdžia-273
(542*202) irt.t.

Iš pateiktų pavyzdžių apžvalgos galima daryti tokią išvadą: gretinamųjų kalbų
didelio dažnumo žodžių vartojimas labai panašus, nors kalbų atstovai gyvena
gana skirtingose geolingvistinėse platumose [4]. Žinoma, kalbos vartotojus gali
saistyti kokios nors prievartinės ar galimybių ribojimo priedermės, visuomenės
gyvenimo politinės sąlygos, kurios skatina teminių žodžių produkavimą, gerokai
besiskiriantį nuo leksinės sistemos normų. Tada reprodukciniame žodyne
dažninis indeksas bus didelis, o gretinimo šaltiniuose - neretai mažas.
Pavyzdžiui, abiturientų reprodukcinio žodyno labai didelio dažnumo leksikos

sekoje (su triženkliais dažniniais indeksais) pasitaikė tokie žodžiai, kurių
pavartojimą sąlygojo literatūrinių tekstų komentavimas, ano meto politinio ar
jaunuomenės gyvenimo realijos ir pan.: dainius-982 II 3*0; karas-934 II
372*444; rašytojas-759 II 220*102; kūrinys-747 II 219*65; herojus-605 II
54*78; sajunga-457 II 321*165; poetas-419 II 159*29; revoliucija-409 II
59*122; apsakymas-380 II 21*74; institutas-369 II 406*274; poema-366 II
11*0; paveikslas-340 II 194*228; gamykla-329 II 100*245; istorija-301 II
501*404; komjaunuolis-281 II 8*0; komunizmas-242 II 18*36; kareivis-237 II
^3*123; organizacija-220 II 1021*370; autorius-213 II 495*174; tarybinis-199
7 99*613; fašistas-199 II 13*16; socialistinis-195 II 63*243; armija-190 II
%5*149; vadas-185 II 108*0; revoliucionierius-180 II 12*0; partija-179 II
178*405; lenktyniavimas-170II 13*62; kosmosas-146II 41*92; komunistas-141
'1 70*103; revoliucinis-134II 12*51; kolūkis-130II 161*215; buržuazinis-129II
1*21; jaunagvardietis-120 II 0*0; gvardija-112 II 5*0 ir t.t. Šią žodžių seką
;udarė ne istorikas, ne lingvistas, o darbo įrankis - Šiuolaikinis kompiuteris lbiturientų baigiamųjų rašinių leksinės analizės pagrindu. Tokiu būdu parengta
iažninių indeksų gretinamoji seka. Vertėtų pabrėžti, kad abiturientų
•eprodukcinio žodyno gretinamieji šaltiniai sudaryti ir išleisti skirtingų autorių,
vairiuose kraštuose, visiškai skirtingu laiku milijoninės imties pamatu:
.Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas" (DDRLKŽ) išleistas
;998 m. Lietuvoje, o „Dažninis dabartinės rusų kalbos žodynas" (DDRKŽ) -
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1993 m. Švedijoje [5]. Tačiau šaltinių leksikos dažniniai indeksai labai panašūs,
ypač kai jie gretinami santykinių skaičių pagrindu.
Mažų dažninių indeksų sekoje žodžių visumos sudėtis ir vartojimas keičiasi.
Vieni žodžiai, būdami labai reti rašinių tekstuose, turi pakankamai ženklius
dažninius indeksus gretinimo šaltiniuose. Kiti, atvirkščiai, ir gretinimo
šaltiniuose žymimi labai mažais dažnumais, o dažniniuose žodynuose kartais jų
apskritai nėra. Pavyzdžiui: ikona-1 II 3*22; žibalas-1 II 8*18; kodeksas-1 II
161*23; vadovybė-1 II 76*46; komisaras-1 II 79*76; kursantas-1 II 0*23;
liokajus-1 II 0*29; baltagvardietis-1 II 0*3; blokadinis-1 II 0*7; diversinis-I II
0*6; vienmintis-1 II 1*6; ideologinis-1 II 34*2; katorgininkas-1 II 0*1;
komunalinis-1 II 37*7; konspiracinis-1 II 2*3; komsorgas-1 II 1*2;
kosmodromas-11/4*1; leninizmas-1113*7;pilotė-1 II 0*0 ir pan.
Abiturientų retai pavartotos leksikos sekoje buvo nemažai pavyzdžių, kurie
šiaip jau yra seniai žinomi tarptautiniai žodžiai: autostrada-1 II 6*0; autoralis-1
II 0*0; anatomija-1 II 4*5; antifašistas-1 II 1*3; demobilizacija-! II 0*9;
kolonistas-1 II 4*0; komunaras-1 II 1*0; adresatas-1 II 69*4; alpinizmas-1 II
4*0; antena-l II 4*8; badmintonas-1 II 0*0; baidarė-1 II 10*5; betonas-1 II
13*27; barometras-1 II 3*13; biurokratas-1 II 10*10; voltmetras-1 II 3*0;
krosas-1 II 2*3; laborantas-1 II 3*1; nata-1 II 10*30; obeliskas-1 II 1*2;
okupantas-1II 25*3 ir pan. Iš pateiktos žodžią sekos matyti, kad jaunimo žodyne
prigijo dažniausiai vartojami skoliniai iš graikų (30%), lotynų (26%), prancūzų

(17%), anglų (13%), italų (9%), vokiečių (4%) kalbų.
Reprodukcinio žodyno statistinė struktūra teikiama lentelės ir grafinio vaizdo
pavidalu. Kadangi ištisinė statistinė lentelė būtų labai didelė (joje yra visos
dažninių indeksų sekos), teikiama sutrumpinta lentelė - žodžių dažnių grupės:
mažo (1-4) pasikartojimo žodžių grupė; vidutinių (5-9) dažnumų grupė; labai
dažno žodžių vartojimo grupė, suskaidyta į pogrupius: 10-100, 101-1000, 1001n (žr.).
1 lentelė. Abiturientų reprodukcinio žodyno statistinė struktūra
Nr.

Dažnių
grupė

1

1-4
5-9
10-100
101-

2
3
4

1000
5

1001-n
Iš viso

Absoliuti
nis
skaičius
4311

Santykinis
skaičius

Absoliuti
nis
skaičius

Santykinis
skaičius

1261
2338

0,51193445
0,149744686
0,277639235

8242
8305
70897

0,034364433
0,034627107

500
11

0,059375371
0,001306258

130211
22186

0,542905508

239841

1

8421

1

121

0,295600002

0,09250295

Iš lentelės duomenų ir grafinio vaizdo matyti, jog didžiausią rašinių leksikos
dalį (daugiau kaip 51%) sudaro retai pavartoti žodžiai. Vidutinio dažnumo
žodžių yra palyginti nedaug - apie 15%. Didelio dažnumo žodžiai paprastai
sudaro vos 10-! 5% sudaryto tekstų žodyno apimties. Tačiau šio tyrimo
duomenys gerokai skiriasi.
Statistinės struktūros grafinis vaizdas

ŽODYNO (stulpeliai) IR VISŲ RAŠINIŲ (kreivės) PAVARTOTŲ ŽODŽIŲ
SANTYKIS

150000

6000
4000

-- 100000

2000

- 50000

0

0

Mat abiturientų laisvai atkurtame žodyne didelio dažnumo leksika sudaro beveik
34%. Tai reiškia, jog Ši žodyno dalis buvo visiems gerai žinoma. Dėl to didžiuma
sociolingvistinio eksperimento dalyvių reprodukavo labai daug vienodų žodžių.
Po daugiau kaip 25 metų toks pat sociolingvistinis tyrimas buvo pakartotas,
tiesa, mažesniu mastu. Ryškiausieji visuomenės virsmo, socialinių reiškini^
kitimo atspindžiai vėl pasimatė kalboje. Devintosios klasės mokiniai save
rašiniuose pavartojo: a) istorizmus: Leningradas-7, rusinimas^4, kolūkis-3,
sovietinis~3, sovietmetis-2, KGB-2, kontros-2 ir kt.; b) naujažodŽius, kuriii
dabartinės reikšmės mokiniai ar jų tėvai anksčiau veikiausiai nežinojo, o šiuc
metu juos vartoja kaip gimtosios kalbos aktyvaus žodyno elementus: trispalvė-2,
tremtinys-1007, tremtis-409, verslininkas-2 ir pan.; c) valstybės užsienic
politikos sričiai, kur atsispindi fizinės, ekonominės ir politinės veiklos aspektai
galima priskirti šias leksemas: Lietuva-752, lietuviai-632, Sibiras~534, Laptevi,
(jūra)-183, Rusija-52, rusai-42, Vorkuta-21, Baltija-8, latviai-7, vokieČiai-7
Latvija-5, lenkai-4, Estija-4, estai-4, baltarusiai-2. Baltarusį}a-1, Vokietija-1 ii
kt. Nesunku suvokti, jog rašinių tematika buvo susieta su didžiausia tauto:
nelaime - trėmimu. Tai ir sąlygojo teminių žodžių produkavimą: tėvynė-378
gyvenimas-335, birželio (mėn.)-155, mirdavo-J 48, mirė-135, badas-] 30
amžinas (įšalas)-101, kančia-69, kapai-46 ir pan. Daugiau kaip 70% pavartoti
žodžių - tai dažnuminės leksikos pavyzdžiai. Tuo įsitikinome, laisvai atkurtu;
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rašinėlių žodžius sugretinę su DDRLKŽ, kaip visumos leksinės sistemos,
dažniniais indeksais (antrasis skaičius). Apžvelgsime dvejopus gretinimo
pavyzdžius:
a)kai rašiniuose pavartotų žodžių dažniai mažesni negu DDRLKŽ: tauta122(300), žmogus-! 44(1421), šalis-35(818), senas-23(201), valstybė-12(273),
šiaurė-15(38), taryba-17(455) ir pan.;
b)kai mokinių rašinėlių tekstuose teminiai žodžiai buvo dažnesni, negu
DDRLKŽ, t.y. jų vartojimas visoje kalbos leksinėje sistemoje yra retesnis:
negailestingas-15(2),
negrįžti-19(7),
neprarasti-14(4),
neužmiršti-17(4),
okupantai-29(7), palaidoti-38(7), palaikai-57(5), parvežti-13(4), priešintis11((4), prižiūrėtojas-15(2), protėviai-18(6),
tragiškas-21(15), žaizda-32(2),
žiaurumas-23(5) ir t.t.
Taigi žodžių gretinimo lingvostatistiniais rezultatais patvirtinama socialinė ir
teminė žodžių vartojimo priklausomybė. Bendriausioms sąvokoms reikšti
vartojama leksinės sistemos branduolio žodžiai. Tačiau, kita vertus, naujosios
laikotarpio realijos neretai žymimos paribio žodžiais, kurie sudaro gerokai
retesnių vienetų visumą (ypač neteminėms situacijoms aptarti).
Dabarties sąlygomis, kai gana greitai paplito kompiuterinė technika,
jaunuomenės žodžių vartojimo mados gerokai kinta. Ankstesniais dešimtmečiais
pašnekesiuose būdavo be atodairos vartojami slavizmai, dažniausiai kilę iš rusų
kalbos, o dabar spontaniniuose jaunuolių pokalbiuose girdėti anglicizmai. Ypač
daug jų pasitaiko rašomojoje kompiuterinės terpės kalboje. Čia gimtosios kalbos
prastėjimo požymiai labai akivaizdūs: komentarų tekstuose nesilaikoma
elementarių rašybos ir skyrybos taisyklių; nepaisoma lietuviškų rašmenų
tinkamo vartojimo ir kt. Pavyzdžiui, vietoje č, š, ž vartojamos raidės c, s, z arba
samplaikos cz, tsz, sz, zh ir pan. Žinoma, šiuos kalbos vartojimo kitimus vertėtų
išsamiai aptarti specialiame mokslo renginyje, skirtame visuomenės ir jaunimo
gyvensenos studijoms.
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Youth tanguage as a reflecion ofsociety's lifestyte variation
Juoz^s Korsakas
Summary
The sočio lingu i stic research results reflecting the society's lifestyle facts and
their variation are reviewed in the article. The lexis of leamers' and students'
thematic essays, which was easily used 25 years ago as well as nowadays - after
the conversion of society (frora the year 1991), is discussed.

JAUNIMO RELIGINGUMO PROBLEMA SOVIETINIO ATEIZMO
METAIS
Darius Liutikas
Lietuvos sociologų draugija
Saltoniškių g.58, LT-2600 Vilnius
dariliut@takas.lt
Straipsnyje aptariamas jaunimo religingumas sovietmečiu, pateikiami to meto
sociologinių tyrimų rezultatai, apibūdinantys jaunimo tikėjimą, aprašoma
tikinčio jaunimo situacija. Autorius atskleidžia tarybinių funkcionierių požiūrį į
religiją, to meto ateistinio auklėjimo tikslus ir metodus, ateistinės ir
krikščioniškos pasaulėžiūros prieštaroje gyvavusias jaunuolių indiferentiškumo
ir susidvejinimo problemas.
Raktažodžiai: religija, jaunimo religingumas, ateizmas, sovietmetis
|vadas
Nors sovietmečiu laisvai iSpažinti tikėjimą, dalyvauti religinėse apeigose
jaunimui dažniausiai būdavo trukdoma, oficialiai buvo diegiama mokslinio
ateizmo teorija, bet krikščioniška religija vis tiek gyvavo, puoselėjama paprastų
žmonių ir Bažnyčios veiklos. Tai sudarė sąlygas įtikėti ir jaunajai kartai.
Šiame darbe religingumas bus suprantamas kaip jaunuolio santykio su Dievu
išraiška. Religingas jaunuolis - tikintis ar iš dalies abejojantis Dievu, sistemingai
ar nesistemingai besimeldžiantis, reguliariai ar nereguliariai lankantis Bažnyčig
ir dalyvaujantis pamaldose, taip pat Švenčiantis religines Šventes žmogus.

(Požymių religingumui apibrėžti gali būti ir daugiau, tačiau šie pagrindiniai).
Svarbiausi straipsnio Šaltiniai - sovietiniai ateistiniai veikalai. Kita šaltiniu
grupė - pogrindinė literatūra, iš kurios pirmiausia reikia išskirti Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroniką. Trečia šaltinių grupė - išeivių darbai, pirmiausia
itin gerai daugelio tyrinėtojų vertinamas V. Vardžio veikalas „The Catholic
Church, Dissent and Nationality in Soviet Lithuania11 (Bouldier, 1978).
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Oficialus religijos vertinimas sovietmečiu
Marksistinio požiūrio į religiją esmė sukoncentruota šioje K. Marxo mintyje:
„Religija nyks tokiu laipsniu, kokiu vystysis socializmas. Jos išnykimas turi
įvykti dėl visuomenės vystymosi, kuriame didžiulį vaidmuo tenka švietimui" [7:

470].

Bendrą tarybinės santvarkos poziciją religijos atžvilgiu galime perteikti

Žinomo ateisto A. Balsio žodžiais: „Socialistinėje visuomenėje valstybiniai,
teisiniai institutai, švietimas, kultūra, pagrindinės žmonių gyvenimo raiškos
sritys su religija ir bažnyčia nesusiję. Vyrauja mokslinė socialistinė ideologija, o
religija yra virtusi marginaliniu reiškiniu. Marginalinę religijos padėtį
visuomenės sąmonės struktūroje greta kitų veiksnių sąlygoja ir pats jos idėjinis
turinys, kuriame iškreiptai, mistifikuotai atsispindi tikrovė, o Žmogaus ir gamtos
esmė išplėšta iš materialaus pasaulio ir sukoncentruota antgamtiniame visagalio
dievo fantome" [1: 44],
Tarybinei visuomenei buvo oficialiai diegiama materialistinė mokslinio
ateizmo teorija. Ją sudarė „materialistinių filosofinių žinių sistema apie religinių
tikėjimų atsiradimą, evoliuciją, nykimo dėsningumus, religijos socialinį
vaidmenį konkrečiose istorinėse visuomenės formacijose, materialistinės,
ateistinės minties kovos su religija istorines ypatybes, mokslinių įsitikinimų
formavimosi būdus ir metodus" [2: 8]. Lietuvos komunistų partijos
dokumentuose buvo nuolat pabrėžiama, kad ateistinis darbo Žmonių auklėjimas
yra ne savitikslis, o idėjinė priemonė „liaudies masių dvasinei kultūrai kelti,
komunizmo kūrimui mobilizuoti" [6: 204 - 206],
Ateistinio auklėjimo tikslams įgyvendinti veikė organizuota struktūra:
respublikinė mokslinio ateistinio auklėjimo koordinavimo taryba, miestų ir
rajonų, žinybų ateistinės propagandos koordinavimo tarybos. LKP rūpinosi
ateistinės propagandos kadrų rengimu, tad Lietuvoje veikė Visuomenės mokslų
akademijos prie TSKP CK Mokslinio ateizmo instituto tarprespublikinis
Vilniaus filialas, Vilniaus universitete veikė Mokslinio ateizmo katedra, prie
„Žinijos" draugijos - respublikinė ir miestų, rajonų ateistų mokyklos, kitos
ateistinės mokyklos, veikusios partinio Švietimo sistemoje. Aukštosiose
mokyklose buvo dėstomas mokslinio ateizmo pagrindų kursas.
Ateistinis švietimas mokyklose
Ateistinį jaunimo auklėjimą sovietai laikė vienu svarbiausiu siekių ir tikslų. Tik
neturintis tikėjimo jaunuolis galėjo tapti visaverčiu tarybinės visuomenės
piliečiu. Tarybinė pedagogika vadovavosi teiginiu, kad vaikų religingumas suaugusių įdiegtas, įteigtas bruožas, kitaip sakant, „klaidingos socialinės patirties
perdavimo vaikams padarinys" [4: 12]. Ateistinis auklėjimas apėmė religingų
moksleivių perauklėjimą, mokslinės materialistinės mokinių pasaulėžiūros
ugdymą. Taigi neužteko sugriauti religines pažiūras, vietoj jų reikėjo
„suformuoti naujas pažangias mokslines materialistines pažiūras, pasiekti, kad
moksleivis pajustų, kas yra žemiškoji laimė, žmogaus vertė ir orumas"' [13: 33].
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Sovietmečiu išleista nemažai knygų, brošiūrų, nagrinėjančių moksleivių
ateistinio auklėjimo problemas. Štai keletas jų: B. Bitino „Religingi mokiniai ir
jų perauklėjimas" (1969), R. Tidikio „Moksleivių mokslinių ateistinių
įsitikinimų formavimas" (1974), B. Bitino „Ateistinis auklėjimas pradinėse
klasėse" (1976), J. Jaselskio ^Jaunimas ir religija" (1977), straipsnių rinkinys
„Moksleivių ateistinio auklėj imo sistemos bruožai" (1985), R. Tidikio
„Moksleivių pažinimas ir ateistinio auklėjimo individualizmas" (1988) ir kt.
Pagal santykį su religija ir ateizmu mokiniai skirstyti į tikinčiuosius,
svyruojančiuosius (abejojančiuosius), netikinčius, abejingus religijai ir ateizmui
(indiferentiškuosius), ateistus ir kovingus ateistus. Religingais buvo vadinami
tikintys ir svyruojantys moksleiviai.
Santvarka netoleravo objektyvaus požiūrio mokytojų; vaikus jie turėjo
mokyti antireligine dvasia. Užklasinė veikla taip pat dažnai reikšdavosi
ateistiniais vaidinimais ar ekskursijomis į ateizmo muziejų. Žinoma, daug lėmė
asmeninė mokytojo pozicija. Kai kurie mokytojai tiesiog nelietė tikėjimo
klausimų savo pamokose, kiti liko tikintys. Tačiau tikintieji mokytojai lengvai
galėdavo prarasti darbą. LKBK ne kartą minėjo tikinčių mokytojų persekiojimo
faktus: „Pirmaisiais pokario metais vien Rokiškio rajone atleista iš darbo daugiau
kaip 50 mokytojų. Švietimo skyriaus vedėjo įsakyme būdavo šabloniškas įrašas:
„Atleistas už religinius prietarus" [8: 166]. Buvo mokytojų, kurie atsisakė kalbėti
ateistinėmis temomis, ar į savo pamokas, pavyzdžiui, geografijos (!), įtraukti
antireliginius elementus [8: 175].
Mokytojai nuolat gaudavo ateistinio jaunuolių ugdymo programas ir
metodikas. Štai R. Tidikis pateikia metodinių nurodymų, padedančių tarybiniams
mokytojams užfiksuoti moksleivio dvasinį gyvenimą [13]. Vienas tų metodų stebėjimas, kurį atlikti galėjo klasės vadovas, mokyklos vadovai, ateistų būrelio
vadovai, kiti mokytojai, vyresnysis pionierių vadovas, komjaunimo ir mokyklos
aktyvo nariai. Buvo patariama neskubėti apibendrinti atskirų faktų: jei
moksleivis dalyvauja pamaldose, tai dar nereiškia, kad jis religingas, arba
atvirkščiai, negalima laikyti ateistu mokinio vien dėl to, kad jis neina į bažnyčią.
Kitas metodas - pokalbis. Neabejota, kad auklėtojas, jautriai vadovaudamas
pokalbiui, gali atskleisti intymiausius mokinio ketinimus, slapčiausias mintis ir
svajones. Ateistiniams pasakojimams, pokalbiams su vaikais rekomenduotas
temas galime suskirstyti į tris svarbiausias grupes: gamtos reiškinių aiškinimą
(„Ar žmogus gali išsivystyti iš beždžionės", „Žaibas ir griaustinis", „Saulės ir
mėnulio užtemimai'", „Dangus ir kosmosas"), tikėjimo aptarimą („Ar būna
stebuklų", „Kaip žmonės pradėjo tikėti", „Kaip atsirado krikščionybė", „Kodėl
dar yra tikinčiųjų žmonių", „Religinės šventės ir jų kilmė"), Bažnyčios
diskreditavimą („Šventieji, kurių nebuvo", „Atlaidai - dvasininkų pasipelnymo
priemonė", „Kaip kunigai vilioja vaikus", „Kunigai - fašistų pagalbininkai").
Dar vienas moksleivių pažiūrų ir įsitikinimų tyrimo metodas - rašiniai.
Ateistiniai rašiniai leisdavo nustatyti moksleivių ateistines žinias, pvz., „Kokią
žalą religija daro tarybinei visuomenei?", „Kodėl tarybinio moksleivio
pasaulėžiūra turi būti

mokslinė materialistinė?", o autobiografiniais ir
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savianalizės rašiniais siekta išsiaiškinti, kaip formuojasi moksleivio pažiūros,
atskleisti moksleivio gyvenimo bei asmeninės veiklos patirtį („Aš ir religija",
„Religijos vaidmuo mano gyvenime", „Ką man davė ateizmas").
Dar kitas ateistinio darbo metodas - religingų šeimų lankymas. Buvo
patariama apsilankius stebėti, ar gavėnios ir advento metu šeimose klausomasi
muzikos, kuriuo namiškiu galima remtis, auklėjant vaiką ateistiškai (nurodoma,
jog dažniausiai tėvu ar vyresniuoju broliu), ar namuose esama religinės
literatūros, ar dažnai lankosi kunigas, kas šeimoje religingiausias. Štai tokia
pedagogo S. Bataičio tėvų lankymo patirtis: „Dirbant su tėvais, reikia pirmiausia
įveikti psichologinį barjerą - išankstinį kai kurių tėvų nusistatymą prieš
mokytoją ateistą. Laimėti tėvų palankumą gali tik turintis autoritetą pedagogas.
Tėvai labai domisi pokalbiais apie kosmonautus, kosmines keliones, planetas ir
kt. <...> Kalbėdamiesi su tėvais šiomis temomis, siūlydami perskaityti knygą ar
žurnalo straipsnį, pedagogai aiškina materialaus pasaulio savaiminį egzistavimą
ir nuolatinį kitimą, siekia, kad tėvai patys padarytų kai kurias mokslines
materialistines išvadas" [3: 195 - 196],
Ateistai suprato, kad atitrūkti nuo religijos jaunuoliams gali padėti kūrybingai
organizuotas laisvalaikis. Daugelyje mokyklų veikė ateistiniai būreliai, kurių
veikla apėmė ateistinių renginių organizavimą, paskaitų skaitymą. Mokyklose
buvo leidžiami ateistiniai sienlaikraščiai, ateistiniuose „kampeliuose" kaupiama
atitinkama ideologinė medžiaga.
Kiekybiniai religingumo matavimai
Sovietmečiu neretai buvo nustatinėjamas tikinčiųjų skaičius - dažnai norėta
parodyti, jog jis mažėja, kartu gerėja ateistinio darbo kokybė. Oficialiose
ataskaitose ir raštuose pateikiami duomenys dažnai būdavo netikslūs ir
iškraipyti, nepalankūs Maskvai skaičiai sumažinti. Tačiau publikuota ir tokių
tyrimų duomenų, kurie, galima teigti, veik neiškraipydami bylojo apie tikrą
tikėjimo padėtį.
Krikštas, pirmoji komunija, sutvirtinimo sakramentas
V. Vardys knygoje „The CathoHc Church, Dissent and Nationality in Soviet
Lithuania" teigia, kad 1970 m. buvo užfiksuota, jog pakrikštyta 53% Lietuvos

naujagimių (arba 62% naujagimių iš katalikiškų Šeimų) [15: 215]. Jei
pripažįstama, kad dalis vaikų buvo pakrikštyta slapta ir jų krikštas niekur
oficialiai neužregistruotas, tai bendra pakrikštytų vaikų dalis dar didesnė. Tas
pats pasakytina ir apie pirmąją komuniją. Nors oficialūs šaltiniai teigė, kad 1972
m. prie pirmosios komunijos priėjo 20000 vaikų, tačiau LKBK tam prieštaravo ir
teigė, kad ne mažiau kaip 44000 vaikų kasmet parengiami pirmajai komunijai
[15: 215]. 1959 m., oficialiais RKRT įgaliotinio duomenimis, Lietuvoje buvo
pakrikštyta 82% įregistruotų naujagimių, o 1965 m. pakrikštyta jau tik 59% tais
metais gimusių kūdikių. Oficialus krikštytų kūdikių skaičius galėjo sumažėti dėl
nomenklatūros noro pritempti rodiklius prie visos Sovietų Sąjungos vidurkio, nes
konkretūs antireliginio darbo veiksmingumo rodikliai buvo vienas iš vietos
valdžios darbo vertinimo matų. Kita priežastis - padaugėjo neregistruotų krikšto
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atvejų, be to, ir kai kurie dvasininkai valdžiai pranešdavo tokius duomenis, kokių

ši tikėjosi [11: 115].
Turbūt sutiksime, kad tėvų tikėjimas tiesiogiai lemia, kiek vaikų buvo
pakrikštijama ar atvedama prie pirmosios komunijos. 1968 m. 30 vidurinių
mokyklų tirta 2727 vyresniųjų klasių moksleiviai, norint sužinoti, kiek tėvų
religingumas atsispindi jaunojoje kartoje. Vaikų buvo prašyta pateikti atsakymus
apie jų tėvų santykį su religija. Gauti rezultatai - 1 lentelėje.
1 lentelė. Moksleivių tėvų santykis su religija 1967/68 m.m.
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Šaltinis: R. Tidikis. Mokyklinio jaunimo santykių su religija socialinis
determinuotumas. Jaunimo socialinė orientacija. Vilnius, 1971.
Taigi iŠ 1 lentelės galime nustatyti to meto vyresnės kartos požiūrį į
religingumą. Tikinčiųjų kur kas daugiau buvo kaimo vietovėse nei miestuose. R.
Tidikis teigė, kad socialinė mikroaplinka lemia jaunosios kartos religingumą.
Labai didelę įtaką, anot jo, ypač vyresniųjų klasių moksleiviams, darė tėvai,
gyvenantys kaimo vietovėse ir vienaip ar kitaip susiję su religija [12: 118].
Nagrinėdamas socialinės mikroaplinkos poveikį vaikų religingumui, R. Tidikis
atliko tyrimą: kaimo vietovėse (Molėtų rajone) ištyrė 276, o Panevėžyje ir
Šiauliuose - 345 vyresniųjų klasių moksleivius. Atsižvelgdami į kitų to meto
tyrimų rezultatus ir statistinius duomenis, R. Tidikio knygoje „Jaunimo socialinė
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Moki

orientacija" pateikiamus skaičius galime vertinti kaip palankius Katalikų
Bažnyčiai.
2 lentelė. Bažnyčios sakramentų suteikimas 1970 m.
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Šaltinis: R. Tidikis. Mokyklinio jaunimo santykių su religija socialinis
determinuotumas. Jaunimo socialinė orientacija. Vilnius, 1971.

Taigi 1970 m. 94,5% naujagimių buvo pakrikštijami, 65,5% vaikų prieidavo
prie pirmosios komunijos, 32,2% jaunuolių gaudavo Sutvirtinimo sakramentą.
Įdomu būtų Šiuos skaičius palyginti su dabartiniais, tačiau nemanau, kad
šiandien, visuomenei sekuliarizuojantis, jie būtų didesni. Tokį didelį pakrikštytų
vaikų skaičių R. Tidikis siejo ne tik su tėvų religingumu, bet ir su tuo faktu, kad
„daugelį vaikų krikštija bobutės, giminės, kartais tėvams net nežinant" [12: 119].
3 lentelė rodo, kas vaikus moko krikščioniškų tiesų ir katekizmo pagrindų,
rengiant juos pirmajai komunijai. Kaime Šeimos nariai pirmajai komunijai
parengė 58,5% vaikų, mieste - 48,3%. Slaptos katechetės ir Bažnyčios rėmėjos
kaime parengė 23,3%, o mieste - net 30,8% vaikų, atitinkamai kunigas - 18,0%
ir 5,4% vaikų.
3 lentelė. Vaikų parengimas pirmajai komunijai 1970 m.
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Šaltinis. R. Tidikis. Mokyklinio jaunimo santykių su religija socialinis
determinuotumas. Jaunimo socialinė orientacija. Vilnius, 1971.
Kiek buvo tikinčių jaunuolių?
Statistiniai duomenys ir tyrimai, bylojantys apie tikinčių jaunuolių skaičių
atskirais sovietiniais metais, gana įvairūs. Štai norint sužinoti moksleivių
religingumo ir ateistiškumo laipsnį 1968 m. tirta 2727 vyresniųjų klasių
moksleiviai (30 vidurinių mokyklų). Tyrimas atliktas remiantis „dviejų pakopų
stochastiniu reprezentatyviu metodu" [12: 115]. Mokiniams pateiktas toks
klausimas: „Kuo tu save laikai?". Gautais duomenimis, iŠ 2727 IX - XI klasių
moksleivių kaime tikinčiais save laikė 5%, mieste - 1,6%; svyruojančiais kaime
- 22,3%, mieste ^ 12,5%; netikinčiais kaime - 42,5%, mieste - 50,4%;
abejingais kaime - 7,6%, mieste - 12%., ateistais kaime - 19,3%, mieste 19,1%, kovingais ateistais kaime - 3,3%, mieste - 3,6%. 15 2727 Lietuvos
vyresniųjų klasių moksleivių 80% kaimo vietovių ir 69,6 % miesto tikinčių
moksleivių buvo kilę iŠ šeimų, kuriose abu tėvai tikėjo ir reguliariai lankė

bažnyčią [12: 125].
1975-1978 m. pagal programą „Lietuvos TSRS gyventojų kai kurių
pasaulėžiūrinių orientacijų struktūra ir vystymosi tendencijos" buvo atlikti

sociologiniai ^^rimai; jų atlikėjai - Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir
teisės institutas, Lietuvos TSR „Žinijos" draugija, mokslinis vadovas A. Balsys.
Šių tyrimų duomenimis, 1978 m. 43,2% 18 - 24 metų ir 40,2% 25 - 29 metų
jaunuolių buvo netikintys, dar 21,8% ir 20,9% tų pačių amžiaus grupių jaunuolių
bręsdami nutraukė ryšius su religija [1: 45].
R. Tidikis ateistinio auklėjimo tikslais moksleivių religingumą nagrinėjo ir
vėliau, o 1988 m. pateikė kompleksinio sociologinio pedagoginio tyrimo
rezultatus [14]. Iš viso ištyrė 4037 vyresniųjų klasių moksleivius 45 bendrojo
lavinimo vidurinėse mokyklose. Iš jų religingais (tikinčiais ir abejojančiais) save
laikė trečdalis moksleivių (29,7%), 11,9% - indiferentiškais, 47,3% netikinčiais. Kaimo mokyklose religingais save laikė 34,5%, miesto mokyklose 26,5%, moksleivių. Kaimo mokyklose ateistams prisiskyrė 11,9%. miesto 10,4% moksleivių. Nustatyti skirtumai tarp merginų ir vaikinų. Merginų, jų
pačių savęs vertinimu, religingumas didesnis (32%), vaikinų mažesnis (26%).
Bažnyčią lankė 55% merginų, 47% vaikinų, meldėsi 31% merginų, 21% vaikinų

[14:8],
Skirtinguose regionuose ir mokyklose religingų mokinių skaičius įvairavo.

Galima manyti, kad tam įtakos turėjo tėvų tikėjimo stiprumas, dvasininkų ir
katechečių katechizavimo veiklos intensyvumas, ateistinio spaudimo
veiksmingumas. R. Tidikis taip pat nurodo, kad moksleivių ateistų skaičių
mokykloje lemia mokyklos ateistinio auklėjimo veiksmingumas [14: 13 - 15].
Devintąjį dešimtmetį, silpstant ateistinėms idėjoms ir gerėjant bendrai
Bažnyčios situacijai, moksleiviai galėjo laisviau deklaruoti savo tikėjimą.
Tyrimų duomenimis, miesto moksleivių religingumas išaugo nuo 14% (1966 m.)
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iki 26,5% (1984 m.)- Jaunimas dažniau lankėsi Bažnyčioje: 1966 m. reguliariai

bažnyčią lankė 33%, o 1984 m. - 57% tikinčių ir abejojančių moksleivių [12:
14]. Devintąjį dešimtmetį padidėjo skaičius tikinčių jaunuolių, nebijančių skleisti
tikėjimą, pagausėjo konvertitų. Be to, jaunimas dalyvavo leidžiant pogrindinę
katalikišką ir tautišką spaudą. Susirūpinęs ateistinio auklėjimo specialistas R.
Tidikis konstatavo: „...kai kurių moksleivių grupių religingumas reiškiasi
naujomis formomis, socialinė mikroaplinka aktyviau skatina religinį elgesį,
stiprėja teigiamas požiūris į religijos propaguojamas dvasines vertybes" [12: 17].
Religinis švietimas ir kova dėl jaunimo
Didžiausią nerimą vietos valdžiai kėlė Bažnyčios įtaka jaunajai kartai. 1958
m. vasarą atlikęs reidą, kurio metu aplankė kelias Panevėžio vyskupijos
bažnyčias, Religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis J. Rugienis dar kartą
įsitikino, kad beveik visi kunigai atvirai rengia dideles vaikų grupes pirmajai
komunijai. Įgaliotinis ir anksčiau ne kartą dėl to įspėjo LTSR vadovus, tačiau tik
dabar jie pritarė griežtesniems priemonėms prieš aktyviausiai vaikus
katechizavusius kunigus. Minėto reido metu „demaskuoti" kunigai V. Masys
(Biržai) ir Pilka neteko registracijos pažymėjimų, o Valančius (Radviliškis)
įgaliotinio reikalavimu buvo paskirtas altarista. 1959 m. už vaikų katechizavimą
vienus metus kalėti buvo nuteisti kunigai M. Gilys ir I. Pakalniškis [11: 103],
1970-1971 m. tikinčiųjų protestus sukėlė vykę kunigų teismai už vaikų
katechizavimą. Už bandymus katechizuoti vaikus 1974-1978 m. administracinė
komisija prie rajonų ir miestų VK 12 baudų paskyrė kunigams [11: 137].
Religinį mokymą partiniai veikėjai traktavo labai įdomiai. Štai LKBK rašo, kad
iškviestas į Rokiškio rajono Vykdomąjį komitetą už tai, kad prieš Sutvirtinimo
sakramento suteikimą aiškino vaikams ir motinoms, kas reikalinga žinoti jį
priimant, Kriaunų kfebonas kunigas Petras Adomonis buvo nubaustas 50 rub.
bauda. Komisijos pirmininkas jam aiškino, kad galima klausinėti tik po vieną
vaiką, visiškai atskirai nuo kitų vaikų, net tėvams nesiklausant. Vaikui
neteisingai atsakius, negalima jam paaiškinti, nes tai jau būsiąs mokymas [8:

233].
Kentėjo ne tik kunigai, bet ir tikintis jaunimas: „1983 m. gruodžio 17 d.
Krakių vid. mokyklos direktorė Šepaitienė mokinių tėvų susirinkimo metu
pareiškė, kad ateityje lankantiems bažnyčią vaikams elgesio pažymys bus
mažinamas, neatsižvelgiant net į tai, jei jie mokysis vien penketais" [9: 210].
Neretas atvejis, kad tikintys jaunuoliai patirdavo ir dar skaudesnę neteisybę,
pavyzdžiui, jiems būdavo neleidžiama laikyti abitūros egzaminų.
V. Vardys taikliai apibūdina buvusią situaciją: „Viena vertus, komunistai
jaudinasi dėl nepasisekimo užgrobti jaunimą, kita vertus, katalikams yra baisu
netekti jaunimo visiškai ar dalinai dėl ateizmo ar a-religiŠkumo. Tai stiprina
konfliktą tarp Komunizmo ir religijos, valstybės ir bažnyčios, ir pateikia
priežastį, kodėl religinis švietimas ir jaunimo dalyvavimas religijoje išaugo į
esminę, jei ne pagrindinę, pastaruoju metu įsiliepsnojusio konflikto problemą"

[15:217].
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Tarybinėje visuomenėje vykusios kovos dėl jaunimo (tarp religijos^
Bažnyčios vienoje pusėje ir valstybinės partinės sistemos kitoje) dažnas
rezultatas -jaunimo abejingumas tiek religijai, tiek ateizmui. „Jau 1960-aisiais
pasirodė, kad daugiausia, ką sovietai galėjo tikėtis iš nuo Bažnyčios nutolusio
jaunimo, tai - agnosticizmo. Šiandien patys sovietai religinį indiferentiškumą
laiko žymiu fenomenu. Be to, labai tikėtina, kad daugeliu atveju šis
indiferentiškumas, yra fasadas, slepiantis bendrą, jei ir nedenominacin^
religingumą" [15: 217],- teigia V. Vardys.
J. Jaselskis pažymi, kad ateistai jaunimo indiferentiškumą vertina
prieštaringai. Vieni indiferentiškumą analizuoja religingumo rėmuose, kiti - kaip
nereligingumo apraišką. Baimintasi, kad „teorinis bejėgiškumas ir pozicijos
neturėjimas nulemia tai, kad indiferentas tam tikru atžvilgiu yra atviras tolesnei
pasaulėžiūros evoliucijai. Veikiamas religinės mikroaplinkos jis gali
nuolaidžiauti religijai..." [5: 76].
Verta pastebėti, kad dėl santvarkos ypatybių tikintys jaunuoliai neretai būdavo
ir komjaunuoliai ar net priklausė ateistų būreliui. Toks moksleivių asmenybės
susidvejinimas buvo aktuali ateistinio auklėjimo problema, analizuojama ir pačių
ateizmo ideologų. Dalis tikinčių jaunuolių klasėje elgėsi ateistiškai, nes jų
religingumas klasės draugams buvo nežinomas. Taigi sovietinė sistema ugdė
konformistinę, prisitaikėlišką asmenybę.
Tačiau buvo ir kitokių, nebijančių pakovoti už save ir savo poziciją,
nekonformistiškai nusiteikusių jaunuolių. Kitaip tariant, kova vyko ne tik dėl
jaunimo, bet ir tarp komunistų skleidžiamos ideologijos ir paties jaunimo1. Tai
fiksavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Iškalbingi žinučių antraščių
pavadinimai: „Studentai nesidomi ateizmo muziejumi", „Reikia aiškintis dėl
užėjimo į bažnyčią", „Už dalyvavimą pamaldose griežtas įspėjimas", „Tikėdama
Dievą-nestojo į komjaunimą", „Tikintieji vaikai nestoja į pionierius"...
Išvados
Ateistai religingumą, kaip ir pačią religiją, laikė socialiniu reiškiniu, tam tikros
klaidingos patirties iš kartos į kartą perdavimo padariniu. Pagrindinė jaunimo
ateizacijos ir mokslinės materialistinės pasaulėžiūros formavimo tvirtovė buvo
sovietinė mokykla.Tačiau ten skiepytos materialistinės pasaulėžiūros idėjos,
ateistų darbo metodai nedavė laukiamų rezultatų, religija liko svarbi tikinčio
jaunimo gyvenimo dalis. Kovingų ateistų (t.y. tokių moksleivių, kurių moksliniai
ateistiniai įsitikinimai buvo tvirti ir aiškūs, o jie patys aktyviai dalyvaudavo

ateistinėje ir antireliginėje veikloje ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų) pačių
ateistų skaičiavimu buvo tik per 3%. Iš tikrųjų šis skaičius galėjo būti dar
mažesnis.
Nors oficiali statistika pateikdavo mažėjantį krikštytų, priėjusių prie pirmosios
komunijos vaikų skaičių, tačiau kai kurie sociologiniai tyrimai rodė visai ką kita.

1 Straipsnyje nekalbama apie slaptą vienuolių veikią sovietmečiu, tikinčio jaunimo kovą
su sovietine nomenklatūra.
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Vėlesni tyrimai ir palyginimai (1966 ir 1984 m.) rodė, kad tikinčių jaunuolių net
padaugėjo. Taigi vaikams tėvai, artimieji ir Bažnyčia stengėsi sudaryti sąlygas

tapti krikščionimis (per Krikšto sakramentą) ir jais likti (per Švenčiausiojo
sakramento priėmimą, Sutvirtinimo sakramentą). Tolimesnę tikėjimo plėtotę
lėmė asmeninė jaunuolio pozicija.
Tarybinėje visuomenėje kova dėl jaunimo vyko tarp religijos, Bažnyčios ir
valstybinės partinės sistemos. Indiferentišką jaunuolių poziciją tikėjimo
klausimais neretai skatino oficialiai diegiamos ateizmo doktrinos ir tėvų,
artimųjų krikščioniška pasaulėžiūros, jų įtakos jaunuolių tikėjimo formavimuisi
prieštara. Kova vyko ne tik dėl jaunimo, bet ir tarp skleidžiamos ideologijos, jos
atstovų ir paties jaunimo, kuris dėl savo tikėjimo kartais skaudžiai nukentėdavo.
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The Problem of Youth Religiosity in Soviet Atheistic Times
Darius Liutikas
Summary
In this article the problems of youth religiosity in soviet times are discussed. The
soviet sociological surveys of youth religiosity are presented. The article presents
purposes and methods of atheistic education of youth. Soviet school was the base
of education of youth in the spirit of materialist ideology and atheism. The main
purpose of atheism ideologists was to free young generation from religious
influence and to build up atheists and materialists. Atheistic education was not
successful, and atheistic point of view had not won. Soviet counters by
themselves have counted only about 3% of "fighting atheists" among youth. An
official statistics inclined to lower the figures that showed religiosity. Yet some
sociological surveys showed that the real situation was different from the
declared one. The conspicuous problem of atheistic education of children was
religious indifference and agnosticism.
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JAUNIMAS - DISCIPLINARINĖS VISUOMENĖS DALIS
KARIŪNŲ TAPSMAS PROFESINE GRUPE
Vida Kasparavičienė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g.58, LT-2600 Vilnius
v.kasparaviciene@post.skynet.lt
Visuomenės virsmo laikotarpiu aiškėja du profesinio kryptingumo modeliai.
Vieną apibūdina tam tikros specializacijos linkui krypsta profesiniai siekiai,
saviraiška ir kt. Kitą lemia įvairiapusio, griežtai neapibrėžto prisitaikymo prie
rinkos poreikis. Išsamiau tiriamas pirmasis modelis, būdingas kariūnams. Jo
veiksniai ir kariškių, kaip profesinės grupės, radimosi ypatumai atskleidžiami
remiantis akademinio jaunimo tyrimu (1999 m.) ir kariškių spaudos analize.
Raktažodžiai: kariūnai, profesinė grupė, dominavimas ir paklusnumas,
autoritarinė asmenybė
Įvadas
Visuomenės virsmo laikotarpiu profesijos, kaip vertybės, reikšmė kinta. Aiškėja
du profesinio kryptingumo modeliai. Vieną sąlyginai galėtume pavadinti
konvergentiniu (profesiniai siekiai, saviraiška krypsta tam tikros specializacijos
linkui), kitą - divergentiniu. Šį lemia įvairiapusio, griežtai neapibrėžto
prisitaikymo prie rinkos poreikis. Jo sudedamosios dalys: gabumai, jų raiška,
profesiniai siekiai, sklinda įvairiomis kryptimis. Divergentinis kryptingumas
susijęs su santykine studijų laisve. Lanksti studijų sistema daugely Lietuvos
aukštųjų mokyklų leidžia studentams pasirinkti, be privalomų, kitus dalykus
pagal polinkius ar norus, studentai gali pereiti į kitą aukštąją mokyklą, kurį laiką
studijuoti kitose aukštosiose mokyklose, pvz., užsieny, gali kartu studijuoti
gretutines specialybes ir kažkiek planuoti savo laiką taip, kad galėtų dirbti.
Svarbiausia tai, kad santykinė studijų laisvė neatsiejama nuo ateities
perspektyvos: jaunuoliai turi stengtis susirasti darbą, įsitvirtinti darbo rinkoje.
Taigi daugiausia rinka ugdo tam tikrą požiūrį į profesiją - verčia prisitaikyti ne
krypstant specializacijos linkme^ o atvirkščiai, siekiant aprėpti gan įvairias sritis,
plečiant galimybes, kad lengviau pritaptų prie tikrovės.
Konvergentinį profesinį kryptingumą lemia kitokia studijų tvarka. Ji klesti
Karo akademijoje: griežtos studijų taisyklės, iš anksto numatytos profesinės
raidos gairės ir sankcijos už jų nepaisymą, garantuotas būsimas darbas,
užmokestis, o studijų metu - visas išlaikymas. Tos priemonės ugdo kryptingumą
viena linkme, skatina profesinės grupės, kaip subkultūros, tapsmą. Ugdomas
karinės profesijos žmogus. Maža to, atrodo, kad sykį patekęs į karinę sistemą^
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jaunuolis sunkiai begali iŠ jos ištrūkti, jei bręsdamas susivokia, kad ta sritis jam
netinka.
Šio darbo tikslas - nustatyti, ar KAM, Karo akademijos norimas sukurti
kariškių pavidalas atitinka kariūnų, kaip besirandančios profesinės grupės,
ypatumus, atskleistus 1999 m. akademinio jaunimo savęs vertinimo tyrimo metu:
palyginti stiprų profesinį kryptingumą, tam tikras nuostatas ir vertybes,
asmenybės bruožus ir skurdžią kalbą. Remiuosi 1999 m. kariūnų pusiau
formalizuotos apklausos duomenų ir „Kario" (2002, nr. 1-5) turinio analize.

Kario n ų profesinės grupės skerspjūvis
1999 m. savęs vertinimo tyrimas apėmė Vilniaus pedagoginio universiteto,
Vilniaus universiteto studentus ir kariūnus - iŠ viso 102 žmones. Tyrime
vadovautasi Gordono W. Allporto koncepcija, kad bręsdama asmenybė siekia
sutelkti savo tikslus ir pastangas į „visus vidinę vienovę skatinančius asmenybės
aspektus" [1: 52]. Kitaip tariant, Gordonas W. Allportas ragina asmenybę atsidėti
tiems svarbiausiems tikslams, kuriuos asmenybė jaučia esant esminius sau
pačiai, kadangi jiems atsidėjusi gali gauti geriausių rezultatų ir priartėti prie
didesnio asmenybės vientisumo. Tie tikslai turėtų persmelkti ir asmenybės savęs
vertinimą profesinių siekių, gabumų, saviraiškos požiūriu.
Trečiakursiai kariūnai vadybininkai turėjo gal ir nelabai stiprių, bet jau
profesinės grupės bruožų, išskiriančių juos iš mūsų tirto akademinio jaunimo.
Kariūnai išsiskyrė palyginti stipresniu profesiniu kryptingumu: daugiau kaip
dešimtadalis buvo rimtai atsidėję profesiniams siekiams, t.y. jų gabumai, raiška,
trūkstamų įgūdžių suvokimas atitiko būsimos profesijos reikalavimus.
Profesiniai sielriai stipriau motyvavo veiklą ir asmenybės plėtrą. Kariūnai turėjc
bendrų, nebūdingų ar kur kas mažiau būdingų kitoms akademinėms grupėms,
nuostatų ir vertybių, asmenybės bruožų. Be to, išsiskyrė itin skurdžia, vienoda
kalbos raiška.
Grupė turėjo bendrą nuostatą vertinti, pirma, fizinį žmogaus pranašumą, antra,
sugebėjimą valdyti žmonių grupes. Svarbiausias asmenybės bruožas, vyravęs
tarp kariūnų, nusakomas dominavimo ir paklusnumo priešprieša. Sugebėjimą
vadovauti, kaip norimą išsiugdyti bruožą, dažniau nurodydavo tie kariūnai
kuriuos palankiai vertino aplinkiniai žmonės, o tai irgi žymi grupės nuostatos
kryptį. Taigi fizinis žmogaus pranašumas ir dominavimas - kur kas svarbesnės
vertybės kariūnams negu kitiems žmonėms. Bet patys kariūnai, kuriems buvc
privalomas „bazinis karinis rengimas", dažniau turėdavo paklusti. Matyt,
išugdytas paklusnumas, savarankiškumo vengimas paveikė jų asmenybės plėtrą:
slopino ir savianalizę (galbūt ir savižiną), ir kalbos raišką. Kariūnų kalbos raišk^
prasčiausia - tuo, kaip jau rašyta, irgi išsiskyrė iŠ tirto akademinio jaunimo. Ji
kalbos raiškos įvairovę, kurią atskleidė tyrimo užduotys, apibūdino tik trečdali^
pavartotų žodžių, o du trečdaliai - vienodumą. Profesinės kalbos pavyzdžii
(žargono, terminų) nepasitaikė - jie neprasimušė per drausmės ir paklusnume
kliūtis į kariūnų savęs vertinimo atsakymus.
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Tad tokį profesinės grupės radimosi skerspjūvį^ t.y. tokius ypatumus, kurie
buvo bejungią kariūnus į profesinę grupę, aiškiai skiriančiąsi nuo kitų
akademinio jaunimo grupių, pavyko nustatyti tyrimo metu. Tie ypatumai kartu
su Karo akademijos profesinio rengimo savitumu (socialinės erdvės uždarumu, iš
anksto numatyta profesine raida) žymėjo kariūnus perdėm vienatoniais kariškių
subkultūros ženklais. Todėl pamėginau nustatyti, kokius kariškius, kaip profesinę
grupę, norėtų suformuoti KAM, Karo akademija. Norimą kariškių pavidalą
turėtų atspindėti kariškių spauda, būtent „Kario" (2002 m. Nr 1-5) turinio
analizė.
„Kario" turinio analizės rezultatai
„Kario" pastangomis profesinė grupė ugdoma panardinimo būdu (poveikio
objektas, norėdamas prisitaikyti prie tam tikros specifinės aplinkos, turi perimti
tos aplinkos elgsenos būdus, išlavinti reikalaujamas fizines ir psichines savybes,
kitaip prisitaikymą dar pasunkina bausmės ir grupės spaudimas) - beveik nebuvo
tokių straipsnių, kurie nesisietų su kariuomene, karyba, neišskiriant nė šachmatų
skyrelio, nors ta sąsaja sykiais dirbtinė ir pritempta.
Išskyriau šešis svarbiausius prasminius lizdus. Jie apėmė smulkesnius
prasminius vienetus. 1 lentelėje matyti, kiek procentų straipsnių skirta
kiekvienam lizdui, kitaip tariant, kurios profesinio rengimo pusės labiau
akcentuojamos. (Viename straipsnyje galėjo būti ne vienas, o bent keli skirtingų
lizdų prasminiai vienetai.)
1 lentelė. Prasminiai „Kario" turinio analizės lizdai

Lizdas

Straipsnių
skaičius,
proc.

Žinios apie kariuomenę,
karybą
Drausmė
Fizinė parengtis
Bendravimas ir kalba, kaip
bendravimo priemonė
įvaizdis
Socialinė psichologinė
karių rengimo pusė

83
59
31
31
22
20

Pirmą, didžiausią, lizdą sudarė žinios apie kariuomenę, karinius dalykus.
Būtent: a) apie ginklus, karo techniką kalbama trečdaly straipsnių, b) pratybas,

mokymus (16%), c) kitų šalių kariuomenes (10%), d) karo veiksmus, karus (7%),
e) taikos palaikymo misijas, karo veiksmų regionus (6%), f) įvairius
kariuomenės padalinius arba sukarintus būrius (17%). Tad žinių apie karybą,
ginkluotę pateikiama apsčiai - ir įdomių. Jos galėtų sudominti ir neprofesionalus.
Jos turėtų neblogai skatinti karių profesinius siekius ir interesus.
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Antras, kiek mažesnis, drausmės lizdas. Jį sudarė tokie prasminiai vienetai: a)
bausmės, nuobaudos (22%), b) statutas, taisyklės (16%), c) karinė tvarka (15%),
d) drausmė, kaip tvarkos laikymasis (6%).
Svarbiausias karių ugdymo būdas - bausmės. Arešto bausmė taikoma
dvidešimt keturiais atvejais. Pasak KASP viršininko majoro G. Zinkevičiaus,
karys turi bijoti, mat baimė - vienas iš kariuomenės organizavimo principų
(„Karys", 2002, nr. 5). Šioje mintyje atskamba MachiaveUi samprotavimai apie
būtinybę žiaurumu ir baime palaikyti tvarką apskritai tarp pavaldinių ir, skyrium
imam, tarp karių [3: 63-65], o „baimę palaiko vien neblėstanti bausmės grėsmė"
[3: 64]. Toje mintyje girdėti ir totalitarizmo tonacija.
Drausmės problemą daro neišsprendžiamą, pirma, kariškių pabrėžiama griežta
priešprieša - drausmė arba anarchija: „Be Statuto reguliuojamų santykių, be
griežtos hierarchijos kariuomenė neįmanoma. Prasidėtų anarchija" (2002, nr. 1).
Tarpinių sprendimų griežtos drausmės šalininkai nelinkę svarstyti. Antra,
priemonės, kuriomis siekiama bausmes padaryti teisingesnes, neveiksmingos kariai nežino, kokios jų teisės, nenutuokia, kaip jas įgyvendinti (kur ir kam
skųstis dėl neteisėtų ar neteisingų nuobaudų ir pan.), o profesionalūs kariai
vengia ginti savo teises iš baimės pažeisti nerašytas normas ir susilaukti dar
didesnių nemalonumų. Žinių trūkumas ir baimė ^ sėkmingi totalitarinės tvarkos
principai - verčia pavaldinius bejėgiais ir lengviau valdomais objektais. Galbūt
įsisenėjusią padėtį reikėtų keisti daliniu, kompromisiniu būdu, bent iš pradžių
veiksmingu, kad bausmių dydis atitiktų pažeidimų mastą ar kad statutas
nenuneigtų „žmoniškumo normų". Besąlyginė drausmė - autoritarinis
asmenybės ugdymo būdas.
Fizinė parengtis. Šį lizdą sudarė: a) sportas, fizinis rengimas (16%), b)
išgyvenimas ekstremaliomis sąlygomis (9%), c) fizinės karių savybės (ištvermė,
atsparumas, stiprumas, „geležinė sveikata" (6%). Pabrėžiama, kad fizinei
ištvermei ugdyti kariui būtina valia. Kadangi apie valią- itin svarbią bet kurios
srities specialisto savybę - jokiame kitokiame kontekste neužsimenama, tad
aišku, jog manoma, kad fizinė karių parengtis turėtų kompensuoti psichinę. Ši
esminė kario rengimo dalis skatina ypač vertinti fizinį žmogaus pranašumą ^ tai
vertybei teikiama reikšme kariūnai gerokai išsiskyrė iŠ kito akademinio jaunimo.
Bendravimas ir kalba, kaip bendravimo priemonė. Karių bendravimas (12%)
dvilypis - tuo daugiausia skiriasi nuo kitų žmonių tarpusavio santykių. Tarnybos
metu bendravimą apibrėžia statutas, atokvėpio tarpais bendravimas
apibūdinamas banaliomis, visiems įprastomis sąvokomis (draugiškas, linksmas ir
pan.). Esą svarbu nepainioti tų dviejų bendravimo pusių, kad nenukentėtų vado
orumas ir bendra tvarka. Nekariškių bendravimas, ypač lemtas tarnybinių

vaidmenų, irgi gali būti įvairialypis, bet jį nepalyginti silpniau reguliuoja
nerašytos normos, negu karių bendravimą - statutas. Statuto tvarkomas
bendravimas nėra savaime nepeiktinas: nurodoma, kad puskarininkių elgesys
nežmoniškas (2002, nr. 3). Nestatutiniai santykiai minimi dar 2% straipsnių.
Nestatutiniai santykiai turėtų būti labiau išplitę, negu atskleidžiama, kadangi jais
gali reikštis autoritarinių polinkių turintys žmonės.
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Kalbą, kaip bendravimo priemonę, žymi 9% straipsnių, 8% - specifinę
kariškių kalbą, žargoną. „Kario^ turinio analizė patvirtina jau anksčiau nustatytą
kariškių kalbos bruožą - skurdumą. Jiems kalba veik nereikalinga. Anot
žurnalistą, pašaliečiui sunku karius prakalbinti, „išprovokuoti atviram pokalbiui"
(2002, nr. 1). Vakariečių nuomonė („lietuvių kariai nekalbūs palyginti su
vakariečiais... lyg prigąsdinti", 2002, nr. 3) daugiau apibūdina šiųjų sugebėjimą
bendrauti, bet jei turėtų didesnes kalbos atsargas, ir bendrauti būtų lengviau.
Žvalgai, pasak „Kario", supranta vienas kitą be žodžių (2002, nr. 2), kraštutinai
įtemptomis sąlygomis svarbu „pasakyti esmę kuo trumpiau" (2002, nr. 5), o
tokiomis pat sąlygomis susikalbėti keiksmažodžiais esą normalu. Pridursiu, kad
keiksmažodžiai, kaip ypač dažnai vartojami garsiniai ženklai, išstumia kitus
žodžius iš pradžių iš aktyvaus žodyno, o ilgainiui ir iš tos tarpinės srities, kuri
jungia aktyvų žodyną su pasyviu. Tad lietuvių kalbos semantinis laukas, kuriame
galėtų žybčioti bent 50000 lietuviškų žodžių lizdų, karių sąmonėje, ko gero, veik
visai beužgęstąs.
Kažkiek karių kalbą turėtų kompensuoti žargonas. Karių žargonui, be
profesinių niuansų, būdingi jaunimo ir miestiečių žargono ypatumai. Tai lietuvių,
lenkų ir rusų kalbų mišrainė. Kai kurie svetimų kalbų žodžiai sulietuvinami prikabinama galūnė. Svarbesnis emocinis, o ne prasminis žodžių komponentas.
Perkeltinė reikšmė parazituoja tiesioginę. Kai kurie įdomesni profesinės kalbos
pavyzdžiai: kanibalizacija - pasenusios karo technikos išardymas, ant tumbos
užlipti - budėti, privalnikai, gali atrodyti išradingi ir įtaigūs, bet apskritai
kariškių subkultūrai nelabai rūpi, greičiau ar lėčiau nunyks lietuvių kalba.
įvaizdžio lizdas. Prasminiai vienetai tokie: a) išorinis pavidalas - uniforma,
laikysena - nusakomas „kietumu" (15%), b) karinė simbolika (5%), c) emocinė
įvaizdžio dalis, apibūdinama didžiavimusi tomis savybėmis, kurias turinti
koduoti išvaizda (2%).
Įvaizdis, skirtas stiprinti teigiamą nuostatą kariuomenės atžvilgiu, atrodo,
labiau rūpi jo kūrėjams negu patiems kariams ir paveikesnį įspūdį daro
pašaliniams žmonėms, ne kariškiams. Kariai labiau linkę atskirti autentišką esmę
nuo paradinės pusės, bet, be abejo, įvaizdis, kaip teigiamas pastiprinimas, turėtų
veikti ir subkultūros radimąsi.
Socialinis psichologinis kario rengimas: a) ugdytini, reikalingi (pageidautini)

būdo bruožai(10%), b) jų ugdymo būdas (5%), c) nepageidautini psichinės
veiklos reiškiniai - asmenybės sutrikimai, psichikos nestabilumas, stresas (5%).
Pageidautini kario būdo bruožai svarstomi dešimtadaly straipsnių.
Pabrėžiamas paklusnumo ir dominavimo kontinuumas. Karys turi būti darbštus,
drausmingas ir paklusnus. Paklusnumas reiškia įsakymų vykdymą, kuris
dažniausiai yra besąlyginis - karys neturi teisės svarstyti vado įsakymų. Vis
dėlto patyliukais turi ir išlaikyti sugebėjimą savarankiškai mąstyti, ir netrūkti
valios jį parodyti: prireikus sugebėti atskirti teisėtą įsakymą nuo neteisėto, už
kurio vykdymą gresia bausmės, mokėti orientuotis neįprastomis aplinkybėmis
(taigi reikia ir iniciatyvumo). Kita vertus, vadui būtini dominavimo bruožai:
sugebėjimas „skelbti įsakymus", greitai orientuotis kintančiomis sąlygomis,
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„kontroliuoti padėtį", priversti grupę paklusti - ir reiklumas. Kylant rangui,
kontinuumas slenka į dominavimo pusę, tad didėja kitų specifinių bruožų, arba
„nugalėtojo rinkinio", svarba - atkaklumo, kovingumo, ryžto nugalėti.
Kaip ugdomi tie būdo bruožai? Pirmiausia drausme, nuobaudomis. Dar vieną
socialinio psichologinio rengimo ypatumą apibūdinčiau kolektyvumo ir
individualumo priešprieša. Individualumas (savo tapatumas suvokiamas ir
apibūdinamas labiau asmeniniais negu kolektyviniais bruožais) kariams nėra
vertybė, o kolektyvumas lemia pergalę („kovoti gali tik komanda^). Kariams
taikomos kolektyvinės bausmės, nurodomas kolektyvizmo priva^umas - bendru
atkirčiu galima įveikti nestatutinius santykius. Kolektyvumo svarba mažėja
didėjant rangui.
Nereikia manyti, kad kolektyvinis spaudimo (ugdymo) būdas gyvuoja tik
karinėje sistemoje, kad tik čia jis yra esminė, nepakeičiama rengimo dalis. Jis
veikiau susijęs su totalitarinės valstybės, kurioje asmenybės buvo visai
nevertinama, paveldu. Jis nėra reliktas - šiuolaikinėse mokyklose kolektyvinė
atsakomybė taip pat laikoma priimtina ir tinkama poveikio priemone, o
kariuomenėje ji įgauna grėslų mastą. Nors kolektyvumo svarba mažėja, didėjant
rangui, prievartos valstybės paveldas gajus. Paklusnumo ir dominavimo
kontinuumas, autoritarinės asmenybės savastis, - kur kas labiau būdingas
totalitarinių negu demokratinių valstybių piliečių bruožas. Daugelis praėjusio
amžiaus nusikaltimų buvo įvykdyti ne tų žmonių, kurie juos suplanavo, o tų,
kurie paklusdavo, „vykdydavo įsakymus". Įvairių sričių Lietuvos gyvenimo
tyrinėtojai nūdienos visuomenę įvardija pototalitarine: sąmonės, mąstymo ir
elgsenos būdams būdingos totalitarizmo apraiškos [2; 4; 6; 7]. Totalitarinis
paveldas slenka iš senų laikų. XIX a. Lietuvoje gyvavo policinė Rusijos tvarka,
pusę praėjusio šimtmečio Lietuvos žmonių elgseną - ir mąstyseną - stengėsi
formuoti militaristinė sovietų valstybė. Per ilga nemažai pavyko. Pasak A.
Samalavičiaus, dabartinės Lietuvos visuomenės „elitų mąstymo ir veiklos
įpročiai formavosi kolonizatorių įtvirtintos socialinės organizacijos veikiami"
[7], tad nenuostabu, kad demokratinės normos dažniau gyvuoja elito aplinkoje jos kur kas mažiau būdingos kitų visuomenės sluoksnių ar elito ir kitų sluoksnių
tarpusavio santykiams. Norint suvokti, ar stipriai Lietuvoje įsitvirtino
demokratija, reikėtų atsakyti, ar Konstitucijos numatytos piliečių teisės
įgyvendinamos tikrovėje, ar valdžia tinkamai atstovauja piliečiams, ar laikomasi
įstatymų. Nė į vieną šių klausimų negalima be išlygų atsakyti teigiamai.
Šiomis aplinkybėmis kariuomenė išrySkėja kaip stipriausia autoritarinių
asmenybių ugdytoja. Demokratine valstybė (ir visuomenė) netaps, jei nesugeba
išugdyti tokių savarankiškai mąstančių žmonių, kurių nebūtina tramdyti jėga ir
bausmėmis. Tam reikėtų, kad visuomenė įgyvendintų demokratines normas, o
karinės struktūros bent vadus rengtų tokius, kuriems demokratinės visuomenės
normos būtų priimtinesnės negu totalitarinės.
Tokius svarbiausius kariūnų, kaip profesinės grupės, ypatumus siekia išugdyti,
įtvirtinti KAM kartu su kariškių spauda. Jie daugmaž atitinka 1999 m. nustatytus
besirandančios profesinės grupės bruožus, tad galima manyti, kad šie išugdyti

140

kryptingomis pastangomis. Apklausos duomenimis, kariūnai, palankiai vertinti
kitų ir geros nuomonės apie save, nurodė turį ar bent stengiasi lavinti tas
reikalaujamas savybes. Taigi tarsi pritarė reikalaujamai asmenybės krypčiai tai, kurią skatina kariSkių spauda. Tad vidinis profesinis brendimas daugiau
forsuojamas, pakeičiamas karinio rengimo tvarka, stipriu grupės spaudimu.
„Kario" turinio analizė papildo besirandančios profesinės grupės skerspjūvį:
atskleidžia karių ugdymo būdus ir hipertrofuotą dominavimo ir paklusnumo
pobūdį, akcentuoja kariškių uždarumą (visas „Karys" vienaip ar kitaip siejamas
su kariuomene, karyba) ir savitą bendravimą.
Galbūt kariūnų rengimą reikėtų daugiau sieti su civiline tikrove. Pirma, todėl,
kad netekę psichinės ar fizinės sveikatos per karo veiksmus arba atleisti iš karo
tarnybos žmonės sunkiai prisitaiko prie civilinės tikrovės - ypač tie, kuriems
kariuomenė - gyvenimo būdas. Kariškių marginalizacija - pasaulyje plačiai
paplitęs reiškinys [3]. Lietuvai įstojus į NATO, jos kariai, be abejo, dalyvaus
karo veiksmuose ar „taikos misijose" - kaip kad anksčiau dalyvavo Afganistano
kare ir patyrė jo pasekmes. Be to, kad ir pritapę prie civilinės visuomenės, jie
veikiausiai skleis įprastą dominavimu ir paklusnumu pagrįstą veiklos stilių - ir
stiprins autoritarinių asmenybių radimąsi. Antra, krašto apsauga gyvuoja tam^
kad būtų naudinga civilinei visuomenei, o ne pati sau, ir kariškiams, kaip
profesinei grupei, neturėtų būti svetimos civilinės visuomenės gyvenimo normos.

Išvados
Tyrimo metu nustatyti kariūnų, kaip profesinės grupės, ypatumai nėra laikini,
juoba atsitiktiniai. Atitinkamas karių savybes stengiasi ugdyti kariškių spauda.
Tai fiziškai stiprūs, stiprių autoritarinių asmenybės bruožų turintys žmonės, gerai
apsieinantys be kalbos subtilybių. Skleidžiamas kariuomenės įvaizdis įtvirtina
karių ugdymo būdus - sportą, drausmę ir kolektyvizmą- ir ugdomus asmenybės
bruožus. Kariuomenė gali tapti stipriausia visuomenės autoritarinių asmenybių
ugdytoja, jei ir kitos visuomenės, valdžios institucijos nesistengs įgyvendinti
demokratijos normų.
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Formation of Cadets as a Professional Group
Vida Kasparavičienė
Summary
At the transition period in our society two patterns of professional
purposeiulness become clear. Professional aims, faculties, self-realization
tending to some specific specialization are characteristic of one of them. The
other is stipulated by the need of versatile, strictly undefined adjustment to
market. In the articfe the first pattern is studied more exhaustively. It is
characteristic of cadets. Its factors, as well as the formation peculiarities oi
cadets as a professional group, are disclosed on the ground of the research into
academic youth's self-evaluation and the content -analysis of military press
(monthly „Karys"). The analysis reveals that these established peculiarities oi
cadets as the professional group are not temporary or casual. The military press
encourages analogous ąualities. Physical strength, strong authoritarian traits, lack
of linguistic subtleties (speech skills) feature this professional group. Army
image, which is propagated by military press, consolidates military trainin^
methods (sport, discipline, collectivee pressure) and desirable traits oi
personality. Army may become the most povverful fosterer of authoritarian
personalities if statė and sočiai institutions do not endeavour to put into practice
democratic norms.
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KARIŪNŲ SOCIALIZACIJOS BRUOŽAI
Anelė Vosyliūtė
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
avosyliute@takas.lt
Straipsnyje analizuojamos kariškių subkultūros formavimosi problemos,
atskleidžiami kariūnų (Lietuvos karo akademijos studentų) adaptacijos ir
įsitraukimo į šią subkultūrą rūpesčiai. Siekiant šio tikslo, nagrinėjamos kariūnų
rašytos autobiografijos, kur atsispindi jų vertybių kaita, gyvenimiška aplinka,
asmenybės raidos ypatumai. Išryškinama, kaip kinta jaunuolių požiūris į save
(ypač fizinę būklę, jausminę sferą), jų visuomeninis „aš", bendravimas ir kiti
socializacijos aspektai.
Raktažodžiai: kariūnai, autobiografinis metodas, jaunuolių socializacija, tėvų

įtaka
Įvadas
Paskelbus nepriklausomybę, kariškių sluoksnis Šalyje tapo labiau matomas, ėmė
dalyvauti visuomenės diskurse; jis dažnai tapatinamas su valstybingumo idėja.
Atviros demokratinės visuomenės sąlygomis, kai šalyje jau trečia karta gyvena
ne karo, o taikos sąlygomis, kariškių vaidmenys ir tapatumai, civilių ir kariškių
santykiai nuolat keičiasi, jie vis naujai permąstomi. Tyrinėtojo D. Segalo
nuomone, įvairiose pasaulio vietose karinių organizacijų įtaka šalių ekonomikai,
saugumui, politinei sistemai yra skirtinga, o kartais šios organizacijos patiria
tapatumo krizę [1: 336].
Nors pasaulyje egzistuoja karo sociologijos ir socialinės psichologijos mokslai,
analizuojantys įvairius vidinius ir išorinius karinių struktūrų, saitų su
bendruomenėm aspektus, karo koncepcijas [2; 3], Lietuvoje šio pobūdžio tyrimai
gana kuklūs (arba duomenys nėra viešinami). Vis dėlto savo prigimtimi karinės
institucijos yra mažai prieinamos, dažnai išlaiko paslaptis, disciplinuotą tylą.
Kaip pažymi L. Parmar, analizuodama Indijos karo sociologijos bruožus,
militarinės sistemos uždarumas trukdo šio mokslo objekto vystymuisi [4].
Kasdienės karinės kultūros, karių socialinių identitetu, jų ryšių ir socialinio
pasaulio, potyrių sudėtingėjimo pažinimas bei išviešinimas leistų labiau suvokti
jų vertybes. Hierarchiškos karių (jaunų studentų kariūnų) gyvensenos bruožų
atskleidimas, jų skirtumų nuo kitų sluoksnių pabrėžimas liudytų įvairių tapatybių
pripažinimą, visuomenės pliuralizmo plėtrą.
Tyrimo ypatumai. Trečio kurso kariūnų buvo prašoma parašyti trumpas
autobiografijas, atskleidžiant per savęs suvokimą (pritaikant ir veidrodinę,
visuomeninio „aš" teorijas) aplinkos ir savo būklės (fizinio, protinio, emocinio
vystymosi) apibūdinimą, įvertinimą. Tai turėjo būti laisvo žmogaus
autobiograija, nesusieta su pragmatiniais, instrumentiniais tikslais (kaip būna,
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pvz., priimant į darbą). Iš viso tyrinėta apie 150 autobiografijų. Išanalizavus
kariūnų pareikštas mintis, pasakojimo apie save turinį, buvo išskirtos pagrindinės
jų atskleistos, juos dominusios temos.
Straipsnio metodologinės prielaidos - karo teorijos, maskulmistinis požiūris,
kariškių subkultūros bruožų išryškinimas, fizinio kūno koncepcijos.
Karo koncepcijos ir vyriškumo raiška
Karai - vienas seniausių socialinių reiškinių, kurių elementai atsispindi ir tautų
mitologijoje (lietuvių ir kitų tautų karo dievai ^ Odinas, Perkūnas, Perunas,
Volosas). Nors karai dažniausiai remiasi vyriškos agresijos raiška,
vienareikšmiškai apibūdinti jų esmę sunku. Štai kultūros istorikas R. Caillois
karą aiškina kaip universalybę, (leidžiama kariams kovojant su priešais suvokti
dievišką galią), karas įteisina griovimą, lygiai kaip ir šventė nutraukia profanišką
laiką, ar skiriamas sukauptam pertekliui suvartoti [5]. Karai suprantami ir kaip
iracionalių jėgų proveržiai, jų priežastimis laikomi kultūrą ar religijų skirtumai.
N. Eliaso civilizacijos teorija skelbia, jog visuomenėje tuo pačiu metu ir didėja
emocijų kontrolė ir sudėtingėja socialiniai ryšiai [6]. Diferenciacijos koncepcija
aiškina, jog karas nėra vienodai reikšmingas ir susijęs su tomis pačiomis
prasmėmis skirtingų tautų, valstybių (mažų ir didelių), amžiaus, socialinio
statuso, lyties žmonėms. Anot E. A. Tiryakiano, modernybės periodu į karą

galima galima žvelgti kaip į mobilizacijos įsikūnijimą, socialinį judėjimą,
agresiją [7]. Nors modernizacijos teorija skelbia, jog įmanoma pereiti nuo kovų į
taikų raidos kelią, prieštaravimus sprendžiant politiniais būdais [8], vis dėlto
tikrovė liudija karo, kaip organizacinio darinio (apimančio sprendimų priėmimą,
politinių vienetų vienijimąsi ar susipriešinimą) gajumą [9]. Kartkarčiais
atsirandantys karo židiniai patvirtina karinių struktūrų būtinumą, karinių
sluoksnių atgaminimo bei rengimo prasmingumą.
Kovos, karo kultūros simboliai yra plačiai paplitę, jie organizuoja įvairius
prasminius laukus, integruoti į masinės kultūros darinius; karo (kaip priešybės
taikos kultūrai) refleksija - visuomenės simbolinio kapitalo forma. Karų
apmąstymas, žinios apie jų istoriją, karo, kaip antikultūros, aktai, simboliai
perduodami vis naujos kartoms [10: 158-177].
Lietuvos kariai, kaip sluoksnis, tik neseniai vėl užėmė vietą visuomenės
struktūroje; jų ligitimacija susijusi su jų tikrovės, šio reiškinio istorijos ir
simbolių pažinimu, apmąstymu. Tyrinėjant vyriškumą sočio logiškai, galima
įžvelgti glaudžius ryšius tarp militarizmo, vyrų galios ir vyriškumo. Militarinių
jėgų raiška dažnai prilyginama vyriškumo sklaidai, kuriai Šių laikų visuomenėje
atstovauja ir kitos sritys, pvz., vadyba. Vakarų kultūroje karybos tradicijos daro
didelę įtaką vyrams, konstruojantiems savo vyriškumo idealus. Pvz., M.
Miedzian pastebi ryšį tarp militarizmo ir „vyriškos mistikos", kurią apibūdina
tvirtybės, dominavimo, varžytuvių ir agresyvumo sąvokomis [11], Karyba
daugelyje kultūrų yra tarsi vyrų dominavimo ritualų mediumas. Vadybininkai
savo funkcijomis atskleidžia patriarchalinę galią, palaikančią kapitalizmo logiką.
Aiškinama, kad silpstant karinei jėgai ir mažėjant Šio sluoksnio reikšmei,
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vyriškumo raiška pereina į vadybą - kaip į alternatyvią idealizuojamo vyriškumo
paradigmą. Šie abu veiklos būdai reikalauja drąsos, susiję su rizika, tenkina
priklausymo grupei, paramos ir padrąsinimo, paaukštinimo bei kitokio
įvertinimo poreikius. Tad vyriškų vertybių lokalizacija laviruoja tarp karinės ir
valdymo sričių, kurių panašumą patvirtina bendri racionalumo, komandos
sudarymo, socializacijos (kur individas subordinuotas organizacijai) ir kiti

principai [12].
Atrodo, jog taikos meto vadybininkai pataiso su karo baisumais susijusį vyro
įvaizdį, tačiau šią naują hiper vyriškumo paradigmą kritikuoja feministės
socialinės ir organizacinės teorijos požiūriu lygiai taip pat, kaip kritikavo
tradicinį hiper vyriškumą feministinio pacifizmo požiūriu.
Kariškiai: priklausymo disciplinarinei bendruomenei bruožai
Dar E. Durkheimas pastebėjo stipresnę negu civilių bendruomenių karinių
organizacijų integracinę galią ir tuo aiškino didesnį kariškių negu civilių polinkį į
savižudybes. Kariškiai yra labiau atskirti nuo kitų visuomenės grupių, jie
koncentruojasi į karines vertybes, susitapatina su karinėm grupėm, yra jautrūs
daugiausiai jų požiūriams ir sprendimams [13: 114].
Karinės profesijos pasirinkimas yra tam tikra alternatyva, lemtingas
momentas; kaip rašė Sorenas Kierkegaard (Kirkegoras) - arba-arba.
Pasirinkdamas žmogus atsiduria prieš nevaržomo apsisprendimo galimybę, kuria
pasinaudodamas jau taps atsakingas, atsidurs naujoj situacijoj. Pasirinkimas
siejamas su naujais įsipareigojimas aplinkai, naujos grupės vertybių įsisavinimu,
nauja veikla. Pasirinkimas yra būdingas jaunimui, jis susaisto jaunuolius su
vienu ar kitu užsiėmimu, įpareigoja pastovumui. Horacijus (65-68 m. prieš
Kristų) rašė apie jaunuoliškumo bruožus: „Globėjo rūpesčiais tik vakar
atsikratęs/ Bebarzdis jaunikaitis tuoj pamėgsta žirgą/...Pamokymų nepaisąs,
ateities nematąs/Aistringas, išlaidus ir pernelyg išdidęs/tai, ką šiandien myli, ryt
jisai palieka^ [14: 179].
Gynėjo, kario profesijos ir jų užsiėmimai turi senas tradicijas. Senovėj
jaunuolių subrendimas kariavimui, gynybai buvo bene svarbiausias žmogaus
(vyro) socialinio statuso požymis. Žvelgiant istoriškai daugeliu atvejų lietuviai
prievarta tapdavo kariais, kariškiais. Kaip pažymi etnografas M. Katkus, caro
laikais ėmimas į kariuomenę buvo ypač žiaurus įvykis: į rekrūtų gaudymą buvo
įtraukiama kaimo bendruomenė, savi žmonės. Autorius aprašo ilgų kariuomenės
metų poveikį vyrui: „Grįždavo...jau senas, nutautęs...randa kitus žmones, maža
kas jįbepamena, visiems svetimas. Jo giminės, tėvas, motina, seniai po žemėmis,
broliai ir seserys, sykį apverkę, seniai nugedėjo, turi savo šeimynas, joms skiria
rūpestį ir meilę...jo parėjimo nelaukė...pabaigoje savo dienų... jis veda. Vedęs
apsigyvena gryčiukėje, gauna nuo brolio ar jo vaikų po pūrą sėjos kiekviename
lauke ir iš to gyvena" [15: 75-80]. Tarnaudami kariuomenėj ir kariaudami vyrai
gali sustiprėti ~ suvyriškėti, įprasti tvardyti emocijas, pelnyti šlovę, sureikšminti
statusą (pvz., lietuviai po Antrojo pasaulinio karo).
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Ir dabartinės karinės organizacijos pasižymi tam tikru apibrėžtu, skirtingu
negu kitų sluoksnių, gyvenimo būdu; jų subkultūra daro įtaką kariūnams, kurie
turi perimti vyresniųjų veiklos būdus ir elgesio normas. Mokymosi proceso metu
kariūnai bendrauja su kariškiais dėstytojais, mokosi karinių disciplinų, dalyvauja
kariniuose įvykiuose, taip kurdami savo tapatumo su šia kultūra jausmą.
Kariūnai tampa drausminga grupe, paklusnia karinėms normoms, pasirengusia
karinėms pratyboms, karinių veiksmų išmokimui. Šios normos egzistuoja ir
įsigali jas vis kartojant, atkuriant, pabrėžiant karinį objektą, jo galią. Kariūnas
mąsto apie pasikeitimus, tapus jam karinio sluoksnio atstovu: „Tapęs kariūnu, aš
pasikeičiau draugų akyse, jie pagarbiai žvelgė į mano profesiją. Įstojęs į KA, aš
sustiprėjau fiziškai ir morališkai, pasidariau vyriškesnis; pasikeitė ir mano
gyvenimo būdas - iŠ civilio aš tapau kariškiu". Kartodami paklusimą karinėms
normoms, kariūnai įsipareigoja priklausyti šiam dariniui, orientuojasi į tapatumą
ir saitus su jo turiniu, vertybėmis. Kariuomenės funkcijos dažnai siejamos su
valstybingumu, todėl kariūnai dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse,
minėjimuose, paraduose. Karių veiksmus ir poelgius akylai stebi aplinkiniai
žmonės, todėl bendras įspūdis turi suteikti pasitikėjimo, tvirtumo, saugumo
jausmus. Kariniai ritualai yra tam tikri karinio sluoksnio reprezentacijos būdai,
kuriais kuriama jų autoriteto galia bei šio darinio (o ir visuomenės) simbolinis
kapitalas. Paradai padeda palaikyti visuotinio pobūdžio pasitikėjimo nuostatas,
tai sustiprina viešo bendravimo galimybes. Civilių ir kariškių susidūrimas tokių
ritualų metu, kai fiksuojami kūnų gestai, žvilgsnio išraiškos, sustiprina savigarbą
ir abipusę pagarbą.
Kariūnai turi pažinti disciplinarinės visuomenės tvarką, pasiskirstymą pagal
laipsnius, kurie nužymi atstumus tarp individų, savo pareigų supratimą, įsisavinti
subordinaciją, žinias apie galimas bausmes ir paaukštinimus. Skiriamieji ženklai
- uniformos, ginklų nešiojimas, tvirtas kūnas, žargonas, įsipareigojimas elgtis
doroviškai. Kariūnų įgūdžiai tobulinami disciplinos būdu; drausmė skverbiasi į
kariūnų elgseną, užkerta nepaklusnumą, didina jų naudingumą kontrolės
galimybėmis. Svarbią reikšmę kariūnų egzistencinėj kasdienybėj turi perskyra
„leista-uždrausta". Nuo seno karinėms struktūroms būdinga, kaip pakartoja
XVIII a. autorius L.de Boussanelle, [16: 201] jog „disciplinuotas kareivis
paklūsta, kad ir kąjam įsakytų; jis paklūsta aklai ir nedvejodamas".
Įstoję į Karo akademiją, jaunuoliai neabejoja savo pasirinkimu, jie suvokia
karinės subkultūros esmę: „Daviau kario priesaiką, duosiu karininko priesaiką.
Karininkai - tai savito gyvenimo stiliaus atstovai, jų profesija juos atskiria nuo
civilių. Karininkų darbo diena dažnai yra nenormuota, jiems dažnai tenka būti

kokioje nors uždaroje draugijoje, erdvėje (poligone). Kalboje yra ir žargono, bet
keiksmažodžių beveik ne. Uniforma juos įpareigoja pasitempti, stengtis atrodyti
gražiai, atstovauti savo sluoksniui. Jie skiriasi mąstysena, vertybėmis. Jei kokioj
draugijoj yra nors vienas karys ar karininkas, tai kalba pakrypsta apie karinius
dalykus. Jie yra pašaukti ginti Tėvynę savo gyvybe, ir dauguma tuo didžiuojasi.
Akademija ugdo studentų patriotiškumą ir pilietiškumą; kariūnė rašo: „Tikiu,
kad niekad nesulaužysiu priesaikos Tėvynei, neišduosiu šeimos, nes mane
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išauklėjo sąžininga". Kai kurie jaunuoliai pabrėžia, jog yra lietuviai, priklauso
Lietuvos šaliai („esu žemaitis ir tuo labai didžiuojuos, senovėj žemaičiai buvo
labai stiprūs, galingi"). Jaunuoliai didžiuojasi, kad yra kariūnai, bus karininkai. IŠ
atsakymų išryškėja, jog ir aplinkiniai juos vertina; bendraamžiai, vaikystės
draugai, šeima, giminaičiai jais didžiuojasi.
Kariūnų autobiografijose išryškėja profesijos pasirinkimo motyvai bei eiga.
Kaip rodo ir kitų tyrinėtojų (E. Douvan, J. Adelson) duomenys [17], įvairiose
visuomenėse berniukai nuo pat mažens orientuojasi į tokius rizikingus,
reikalaujančius ištvermės, ambicingus, susijusius su vyriškumo įvaizdžiais
darbus kaip gaisrininko, policininko, kariškio. Vėliau savęs apibrėžimas vyksta
suvokiant kariškio ir kitų profesijų skirtumą: „Aš nuo vaikystės svajojau būti
karininku arba policininku, bet atėjus lemiamam momentui, pasirinkau kareivio
kelią. Aš daug mąsčiau, tariausi su tėvais ir mačiau, kaip žmonės bendrauja su
karininkais ir kaip su policininkais. Policininkų žmonės nemėgsta ir net
nekenčia, vadina juos agurkais, šunimis ir t.t. Jie yra niekinami, nes daug kas yra
nuo jų nukentėję. Ypač jų nemėgsta jaunimas - už teisingumo vykdymą jie
kartais atsiima dvigubai netarnybos metu. Policininkai gauna lyg kokią etiketę,
žmonės juos atstumia, nenori bendrauti. Tuo tarpu karių neniekina, juos mėgsta,
a5 galiu didžiuotis šia garbinga profesija. Mokytis yra nelengva". Kito kariūno
svajonės: „Kai buvau mažas, galvojau tapti lakūnu, o vėliau - karininku, Šeima
mane palaikė".
Daugumai profesinis virsmas yra sudėtingas procesas, tai adaptacija prie
drausminės bendrijos. Kariūnas apmąsto tuos sunkumus: „^stojus į LKA, iki tol
buvęs gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis: teko priprasti prie kariškos
drausmės, tvarkos. Pirmame kurse teko išgyventi daug nemalonių akimirkų,
perėjęs į antrą kursą, pajutau palengvėjimą, bet neypatingą. Tik trečiame kurse
atsirado daug didesnė laisvė, naujos galimybės; dabar gyvenimas daug
laisvesnis, malonesnis". Kariūnų autobiografijose išryškėja pati pasirinkimo eiga
-jų laisvos valios nukreipimas, orientacijos į šią profesiją (netgi gyvenimo būdą)
susiformavimas. Tai vyksta kaip savotiškas savęs paskyrimas, pris i skyrimas
gynėjų sluoksniui, laikant šį sluoksnį ir kario veiklą vertybe. Palaipsniui
įsisavinamos karinės subkultūros normos (ypač drausmės reikalavimai):
„Pirmame kurse buvo daromas labai didelis psichologinis spaudimas. Tapau
uždaresnis, pradėjau nepasitikėti kitais žmonėmis, iš to išsivadavau tik būdamas
jau antrame. Tada atsivėrė visai naujas gyvenimas - pradėjau vaikščioti po
klubus, barus, pradėjau gerti. Tik susidraugavęs su mergina, pasikeičiau į gera".
Tyrimo duomenys rodo kariūnų asmenybės pokyčius: „Čia mano spontaniškasis
ir kūrybingasis „aš" buvo visai užgniaužti, nugalėjo karinės aplinkos normos.
Prasidėjo stresai ir depresijos; persilaužymas vyko ilgai ir sunkiai, jau pradedu su
tuo susitaikyti. Dabar požiūris į gyvenimą pasikeitė, pradedu mąstyti apie šeimą,
darbą ir tolimesnį gyvenimą". Tapimo kariškiais metu išugdomi asmenybės
bruožai, būdingi karinei subkultūrai - ji nuo civilių ypač skiriasi
kolektyviškumu, solidarumu; kariūnas mąsto: „Studijuodamas LKA pajunti
gyvenimo skonį: tai, kas anksčiau buvo taip įprasta ir lengvai prieinama, lieka tik
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atminty. Bet čia būdamas pajunti kolektyvo bendrumą, būtinumą aukotis dėl
bendro siekio".
Kariūnų profesija vertinama ir dėl to, jog garantuoja darbo vietą; kariūnas
rašo: „Užbaigę Akademiją mes turėsim darbą bent jau 6 metus, tad aš tikras dėl
ateities. Karininko profesija labai perspektyvi, nes Lietuvai įstojus į NATO, bus
galimybių išvažiuoti dirbti į kitą valstybę, pamatyti pasaulį". Kitas kariūnas:
„Mokytis čia yra nelengva, o ypač sunkus gyvenimas, nes gyveni lyg kalėjime,
bet aš žinau, kad mokslo Šaknys karčios, o vaisiai saldūs".
Kareivinės - tai tvirtovė, kurios negalima apleisti, ji pripildyta kovinės
parengties, herojiškumo jausmo, ginklų (kuriuos reikia nuolat prižiūrėti, saugoti,
taigi neišeiti už vartų); tai erdvė, kur patiriami išbandymai, susikaupiama ir
vyriškėjama, atsitolinama nuo kitų sferų. Nors iš karto ir svetima, ta vieta tampa
kariūnų subkultūros formavimosi ir raiškos, jų kontroliuojama ir puoselėjama
erdve, kur patiriamas socialinis atvirumas, garbinamas tvirtumas, ištvermė. Tai
kiemai, aikštės, bendri mokymosi ir administraciniai pastatai, kur funkcionuoja
disciplina (čia fiksuojamos padėtys, kariūnai vertinami, stebimi), studijuojama,
atliekami kariniai ritualai, vyrauja kariniai simboliai, laikomasi dienotvarkės,
buriasi grupės. Šios teritorijos žmonės (dažniausiai uniformuoti) tampa „savi^,
pagal Čia išreiškiamus simbolius, atpažinimo ženklus (pvz., kalbos žargoną), o
netolimoje gatvėje jau susiduriama su „kitais". Tai sutampa su M. Foucault
mintimis, kad disciplinai reikia uždarumo...reikia parinkti vietą ..kurią saugo
disciplinos monotonija [16: 172]. Jo nuomone, „Iš kūnų, kontroliuojamų
disciplinos...sukuriama individualybė, kuriai būdingos keturios ypatybės:
„celiškumas" (erdvinis pasiskirstymas), organiškumas (veiklos kodavimas),
genetiškumas (laiko akumuliavimas), kombinaciškumas (jė^ų komponavimas""
[16: 202]. Įtampos ir nerimo (kaip nesąmoningos baimės būsenos) vietą tokiu
atveju užima griežto elgesio Šablonai.
Buvimas kareivinių erdvėje patinka ne visiems; kariūnas pasakoja: „Labai
nemėgstu ir negaliu priprasti pastoviai būti uždarytas akademijoje; čia sėdint
Vilnius - mano gimtasis miestas man tampa nepažįstamas". Jaunuolė plačiau
apmąsto šią problemą: „Kariūnai yra uždaryti mažame plote lyg kalėjime
(Vakarų valstybėse tie plotai žymiai didesni), todėl nesijaučia laisvi; mažai yra
vietų, kur jie galėtų pabūti vieni, atsiriboti, pailsėti nuo kasdienybės. Kartais tai
sukelia psichologines problemas, atsiranda noras ištrūkti į laisvę,
nepasitenkinimas, blogėja mokymosi kokybė".
Kariūnams (ypač I-II kurso) labai svarbu palaikyti ryšį su namiškiais, draugais.
Tad tapimas kariu - tai identifikacija su kita erdve, o ne jaukiais, šiltais tėvų
namais; tai savęs išbandymas, pasirengimas ir ekstremalioms būsimoms
situacijoms. Tai ir autonomiškumo pajautimas; kariūnas rašo: „Išvažiavus iš
namų į Vilnių, tapau savarankiškesnis, už viską reikia atsakyti ir spręsti pačiam,
nes čia nėra i^ Šono stovinčios mamos ar senelių, kurie gali pagelbėti, patarti ar
prisiimti dalį atsakomybės".
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Kariūnų sočializacijos veiksniai ir ypatumai
Savo gyvenimo apmąstymuose jaunuoliai apžvelgia sočiaiizacijos procesą, jos
veiksnius, asmenybės formavimosi ir atsiskleidimo eigą. Išryškėja savęs
suvokimo ir susitapatinimo jausmų raiška. Svarbiausios institucijos, kurias jie
pamini — tai darželiai, mokyklos, be to, neformalios grupės - šeima, kiemo
draugai.
Šeimos pobūdis ir ypatumai ypač svarbūs kariūnų asmenybių ugdymui.
Autobiografijose pabrėžiamas tėvo ir motinos vaidmenys, kontrolės būdai, jų
dėmesys vaikams. Tyrimo medžiaga atskleidžia, jog šeima, kaip pirminė grupė,
jaunuoliams ypač vaikystėje darė svarbiausią įtaką; kariūnas sako: „Visą
vaikystės patirtį gavau iŠ tėvų, seserų ir senelės". Kariūnas mąsto apie gyvenimą
su tėvais: „Gimiau inteligentų Šeimoje, augau nestokojamas tėvų dėmesio, nors
kartais truko laisvės ir savęs išreiškimo; tai buvo griežtos tėvo rankos". Studentų
vaikystė dažniausiai prabėgo dviejų kartų šeimoje, kartais jie būdavo paliekami
ir su seneliais; daugelis jų pirmine Šeima yra patenkinti: „Esu trečias vaikas
Šeimoje, turiu gerą tėtį ir mamą, kurie mane gerai auklėjo, niekad nemušdavo",
„Mano vaikystė buvo nuostabi. Aš turiu du mylinčius tėvus, kurie mane saugo,
globoja ir auklėja; mane augino ir seneliai, aš visą iaiką buvau apipintas
aplinkinių šilumos. Ir su brolio atsiradimu tėvų meilė tik sustiprėjo". Kaip teigia
teoretikai (A. Giddensas, E. Eriksonas [18: 56-58]), tik pasitikėjimas
egzistenciniais tikrovės pagrindais (grindžiamas „pamatiniu pasitikėjimu", kurį
sukuria geri santykiai su pirmaisiais globėjais) sukuria individui ontologinio
saugumo jausmą, leidžiantį įveikti vėlesnes krizes, pergalėti pavojingas
aplinkybes, įgyti „drąsą būti", palaikyti viltį. Kariūnų atsakymuose jaučiamas
ugdymo aplinkos tikrumas kaip pasąmoningo socialumo pagrindas. Jų
supratimu, tinkamas auklėjimas susijęs su drausmės ir atsakomybės ugdymu;
kariūnai pasakoja: „Tėvų buvau auklėjamas gan griežtai, jie man ugdė
atsakomybės jausmą, kito žmogaus supratimą, vyresnio gerbimą ir gyvenimo
esmės suvokimą", „Tėvai man nustatydavo laiką, kada aš turiu grįžti iŠ kur nors,
dažnai duodavo darbo, o jei nusižengdavau, parklupdydavo į kampą", „Tėvai
labai spaudė, todėl mokykloje nenuklydau į Šoną ir gerai baigiau mokslus".
Kai kurių tėvų nuostatos būdavo liberalesnės: „Aš pats savarankiškai
ruošdavausi pamokoms, nesudarydamas tėvams rūpesčių", „Tėvai mažai
kišdavosi į mano elgesį, jie dažniausiai tik stebėdavo, stengėsi, kad aš būčiau
savarankiškas. Įsikišdavo tik tuomet, kai aš darydavau tikrai kažką blogo;
manau, kad tai sąlygojo mano subrendimą".
Tėvų priežiūra padėdavo vaikams „perimti tikrovę", įsitraukti į praktinius
veiksmus: „Užaugau ūkiškoje šeimoje, jau nuo mažens buvau pratinamas prie
darbo". „Namuose visada buvo daug darbų, tai nuo mažų dienų buvau fiziškai
grūdinamas", „Daug laiko praleisdavau kaime, tai turėjo man įtakos. Darbai,
kurie guldavo ant mano pečių, davė daug patirties ir privertė mane greičiau
subręsti". Vaikinus su Šeima siejo moraliniai įsipareigojimai: „AŠ negalėdavau
atsisakyti darbo, nes jie išpildydavo mano norus, ir aš jaučiau turįs atsidėkoti
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jiems. Ir dabar, parvažiavęs namo, jei mama paprašo, išplaunu grindis, indus,
pagaminu valgį, raviu žoles".
Geras auklėjimas reiškėsi tinkamo jaunuoliui elgesio ir savikontrolės
įsisavinimu, tam tikros elgesio ir emocinės autonomijos susikūrimu; kariūnas
sako: „Tėvai auklėjo gan griežtai, bet dabar suprantu, kad ne per daug, kaip
maniau anksčiau. 15 m. atvažiavom su broliu (tėvai liko Sankt Peterburge) į
Lietuvą; nuo to laiko patys save auklėjom. Dabar esu patenkintas savimi ir žinau,
jog jei man kas manyje nepatinka, tai visada galėsiu pasikeisti", „Manau, kad
atsirinkęs sau kas reikalingiau, svarbiausia man, galiu "išauginti" savo gyvenimą
puikų ir įdomų".
Vaikinų rašiniuose ypač pabrėžiamas tėvo vaidmuo, jo buvimas, autoritetas:
„Tėvas visada buvo geras draugas, jis pataria, paguodžia, būna tėviškas. Iš
draugų neturėjau autoritetų, jais buvo tėvas (iš jo supratau, kas yra atsakomybė,
drausmė, vyriškumas), o motina išmokino kruopštumo, tvarkos, sąžiningumo",
„Vaikystėje teko išgyventi tėvų išsiskyrimą, bet tėvas buvo arti, su juo dažnai
bendravau, nejaučiau labai tos nuoskaudos ir netekties". Vaikinai pažymi, kaip
tėvo pastabos padėdavo įsisavinti kultūrines normas: „Tėvas man kartą pasakė,
jog aš privalau būti su kitais mandagus ir nesielgti kaip neišauklėtas; jog aš
netapsiu stiprus mušdamas mažesnius ir silpnesnius už save". Vaikinai remiasi
savo patyrimu - greta tėvo jie yra išmokę įvairius darbus: „Mano tėvas galėjo

padaryti bet kokį darbą, jei tik leido sąlygos. Tai man leido išmokti daugelį ūkio
darbų, suremontuoti automobilį, traktorių, pastatyti kokį pastatą". Lemtingi
momentai, išgyventi vaikystėje, gali tapti identiteto formavimo veiksniu;
kariūnas pasakoja: „Būnant ketvirtoje klasėje, mano tėvas rimtai susirgo, tad
mano vaikystė buvo labai užimta. Man reikėjo rūpintis broliu, tapau
savarankišku ir mokytojai manim pasitikėdavo, žinojo, kad aš sugebėsiu atlikti
tas užduotis", „Mano tėvai išsiskyrė, santykiai su tėvu liko šalti, visai nėra noro
ir matytis. Todėl esu užsibrėžęs tikslą būti geru ir pavyzdingu tėvu savo
vaikams". Patirti stresai veikia kariūnų vidinį pasaulį, jų psichologinio saugumo
jausmą: „Paauglystėje aš patyriau bene skaudžiausią įvykį - tėvų skyrybas, aš
likau gyventi su mama. Savo tėvą aš labai mylėjau, su pavydu žiūrėjau į draugus,
kurie turi abu tėvus. Kitas stresas - mano mama dalyvavo Sausio įvykyje, galėjo
žūti, tada aš būčiau likęs našlaitis. Dar esu patyręs išgąstį, kai degė kaimynų
namas; išsigandau, nes ugnis būtų paglemžusi ir mūsiškį. Ugnies kamuolį naktį
prisimenu iki šiol".
Aprašyti išgyvenimai parodo šeimos, ypač tėvo, reikšmę vaikinų auklėjimui,

papildo visuomenėje vykstantį diskursą apie tėvo funkciją, jo ir kaip simbolio
reikšmę. Tėvystės reiškinio analitikai (pvz., L. Zoja) pabrėžia, jog įvairiuose
socialiniuose sluoksniuose jaučiamas tėvo ilgesys, dažnai jo vaidmenys yra
nuvertinami, o jie patys išgyvena stiprų kaltės jausmą. Tuo tarpu su tėvystės
praradimu visuomenėje nyksta tokie fundamentalūs dalykai kaip laiko
dimensijos suvokimas; tai, kas būdinga tėvo vaidmens esmei, „slypi tik
ilgalaikiuose dalykuose - tėvystė reiškiasi pajėgumu atsispirti esamojo momento
poreikių tenkinimui" [19]. Tai, kad tyrimo medžiagoje galima rasti daug nuorodų
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į teigiamą tėvo, kaip auklėtojo ir autoriteto, vaidmenį, rodo, kad vaikinų
pasiryžimas (ir sugebėjimas) būti karinėj struktūroj susijęs su stipresne negu
kitais atvejais tėvystės reiškinio įtaka. Apie tėvo reikšmę pasirenkant profesiją
kariūnė sako: „Paauglystėje aš norėjau būti policininke ar karininke - tokiu buvo
tėvas, jis mus auklėjo, jog būtume stiprūs ir sakytume tiesą į akis (nors jis nuo to
pats nukentėjo). Esu labai savarankiška, tačiau išaugau vengdama linksmybių,
gyvendama monotoniškai".
Bręstant jaunuoliams išryškėja jų nutolimas nuo tėvų, kaip vyresnės kartos
atstovų, nes sunku suderinti skirtingą patirtį ir vertybes, gyvenimo būdąj apie
santykius su vyresniais kariūnas mąsto: „Jaunesnioji karta gyvena jau kitais
principais, jiems būdingi kiti negu vyresniems poreikiai. Tėvai dažnai nesupranta
ir neprisitaiko prie tų naujovių, pagal kurias gyvena jų vaikai, tad šiems yra labai
sunku ko nors iš tėvų išprašyti. Šie skirtumai labai skaudina ir vienus, ir kitus,
tačiau nieks nėra linkę nusileisti".
Daug kariūnų augo vidutinio sluoksnio Šeimose, tačiau kai kuriems iŠ jų
įsijungimas į karinį sluoksnį siejasi su tarpgeneraciniu mobilumu; tai atspindi
vaikino siekiai: „Vaikystėje aš save siejau su darbininkų bendruomene, nes jai
priklausė abu mano tėvai. Paaugęs pradėjau lyginti šį sluoksnį su kitais, ir tuomet
mano sąmonėje vyko pirmasis lūžis - nusprendžiau būti tarnautoju, taigi siekti
daugiau; aš nenorėjau pasiduoti aplinkinių įtakai. Kitas lūžis įvyko man
tarnaujant kariuomenėj, kai teko vadovauti kariams. Tuomet nusprendžiau save
susieti su karine struktūra; manau, kad suradau save".
Kariūnai prisistato, suvokdami ir patvirtindami savo kilmę erdvės požiūriu,
geografiškai - nurodo miestą, kaimą, vietovę. „Vaikystėje gyvenau nuosavame
name su dideliu kiemu; netoliese buvo miškelis, bėgo upelis, kur mes su draugais
praleisdavom daug laiko". Tad gamta apmąstoma kaip priešprieša sudrausmintai
realybei, ji yra tapusi laisvos dvasios nuosavybe. Kariūnas rašo: „Mažam esant,
mane visada supo nuostabi gamta, aš su draugais buvom veik susilieję su ja;
namuose praleisdavom visai mažai laiko. Kaimo aplinkoje jausdavausi visai
laisvas, ir tai prasiverždavo ir kur nereikia, todėl pradėjęs lankyti mokyklą,
jaučiausi padūkęs ir stačiokiškas". Jausmų išgyvenimas siejamas su buvimu
gamtoje: „Ypač išgyvendamas išsiskyrimą su kokia nors drauge, atsiskirdavau ir
būdavau vienas gamtoje. Čia aš galiu likti vienas su savo jausmais, skausmu,
pykčiu, džiaugsmu; Čia aš jausdavausi saugus", [vairių vietų apmąstymas padeda
kariūnams susivokti, turtina jų patyrimą.
Autobiografijose atsiskleidžia jaunuolių tėvų namų, kaip kasdienybės ir
transcendentiškumo vietos, reikšmė. Anot J. Baudrillard, namai yra erdvė, kur
žmogui sudaromos sąlygos išsiaiškinti pasaulį per savo prizmę ir pateikti jo
žinias „vidiniam naudojimui" [20: 33], Jaunuoliai dar netapo svetimi
gimtiesiems namams, ten nuolat parvyksta, bendrauja su Šeima, tos aplinkos
žmonėmis.
Mokykla, kaip socialinės brandos vieta. Autobiografijose atsiskleidžia, kaip
kito vaikinų priklausomybė vienai ar kitai grupei, kaip formavosi jų tapatumas.
Prieš įstodami į LKA jaunuoliai priklausė kelioms artimoms grupėms ir

151

geografiškai glaudžioms bendruomenėms, kur patyrė supratimą, pritarimą ar
suvokė savo skirtybes, buvo įsitraukę į veiklos ar bendravimo ryšius. Tekstuose
aprašoma mokykla - jų vystymosi, mokymosi vieta, kur įgavo visuomeninio
gyvenimo, draugystės patirties, svajojo, priiėmė sprendimus. Kariūnas mąsto;
„Mokykloje buvau moksleivių tarybos nariu ir klasės seniūnu, tad mokytojai
patarė rinktis su vadovavimu susijusią specialybę. Dėdė, dirbantis vieno iŠ
„Geležinio būrio" batalionų vadu, pasiūlė pabandyti karininko „duoną". Ir aš
pats nuo seno domėjausi knygomis ir videofilmais karo tematika, pasvajodavau
apie Šią profesiją. Čia galioja visai kiti įstatymai negu civiliniame gyvenime.
Mano artimieji ir draugai mano, kad aš tapau vyriškesnis, labiau pasitikintis,
atsakingesnis". Vidurinėse mokyklose vaikinai įsisavina naujus vaidmenis: „Nuo
pat vaikystės siekiau save parodyti iš gerosios pusės - siekiau lyderio savybių",
„Norėdamas tapti kažkuo svarbiu, atkreipti kitų dėmesį, pradėjau dalyvauti
užklasinėje ir visuomeninėje veikloje. Ypač krikščioniškoje bendruomenėje
pradėjau suvokti savo galimybes ir vaidmenį, o sykiu ir gyvenimo prasmę.
ISmokau bendrauti ir su skirtingų kultūrų bei pažiūrų žmonėmis". Čia gimsta
jaunuolių gyvenimo planai: „Sugalvojau stoti į LKA, nes po baigimo darbas
atrodė įdomus ir garantuotas, susijęs su vadovavimu".
Mokykla - asmenybės formavimosi vieta. Vaikinai autobiografijose aprašo,
kaip kinta jų mo^^vacija - maždaug iki 9 klasės jie mokosi prasčiau, po to jau
susigriebia, pasitempia, ir, dažnai žinodami, jog nori įstoti į aukštąją mokyklą
(taip pat Lietuvos karo akademiją), mokyklą baigia neblogais pažymiais; kiti
nuolat stengiasi gerai mokytis; jaunuolis mąsto: „Mokykloje visą laiką buvau
pirmūnas, klasės lyderis, todėl ir dabar negaliu susitaikyti su ta mintimi, kad kui
nors nebūsiu pirmas".
Šiame amžiuje pasirei^kia ir noras nepaklusti, būti savarankiškam, nepaisyti
vyresnių; vaikinai prisimena: „Vyresnėse klasėse Dievas davė proto, atsiradc
noras mokytis. Tapau uždaresnis, labiau „susitupėjęs". Nors nepaskendau visai
tarp knygų, bet supratau, jog norint džiaugtis gyvenimo malonumais, reikia turėti
Žinių, kurias suteikia vidurinė, vėliau aukštoji mokykla ir gyvenimo sukaupt^
patirtis. Savo pasirinkimu nesiskundžiu, manau, kad pasirinkau teisingai"
„Vėlesnėse klasėse su draugais eidavom pas merginas, net išgėrinėjome, rūkėme
jautėmės tikrais vyrais, dvyliktoje klasėje pradėjau maištauti - nesutarti si
tėvais, ginčytis su mokytojais".
Draugystė su bendraamžiais ypač svarbi susitelkiant visiems kovai priei
suaugusių kontrolę, kuriant savo tapatumą. Bendraujant dalinamasi paslaptimis
išgyvenimais, norima naujų potyrių; kariūnas pasakoja: „Dešimtoje klasėje mam
susiejo artimesnė draugystė su klasiokais - pradėjau dažniau išgėrinėti
dvyliktoje pradėjau po truputį rūkyti". Jaunuolio amžiuje išbandomi įvairu:
dalykai: „Mokykloj buvau pirmūnas, bet ir išdykęs. Išgyvenau ir krizę - draugą
ten keitėsi, gana ilgai ten vedžiau šokius, o tai reiškia - merginos, pinigai
alkoholis, seksas. Jaučiau, kad mokyklos nebaigsiu, pašlijo santykiai su motina
Vėliau pajutau ramybės, pastovumo poreikį. Susidraugavęs su mergina, pajutai
savo tikrąjį ,.aš", o su ja išsiskyręs išgyvenau vidines kančias, kurios liovės
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išėjus tarnauti į armiją. Pereinant iš paauglystės į jaunystę vaikinams būdingi
įvairūs raidos tarpsniai - pakilimas, krizė, nauja asmenybės kokybė:
„Paauglystėje man didžiausią įtaką darė draugai ^ siekiau populiarumo. Aš
pasikeičiau - pasidariau judrus, kalbus, nepažangus. Tačiau vieną dieną man
pasidarė nejauku ir nesmagu, nes suvokiau, jog mano vertė yra menka (žmonės
jau rodydavo į mane pirštu ir kalbėdavo apie mano blogus darbus), kad sugebu
daryti tik ką nors blogo. Nuo tos dienos visai pasikeičiau - tapau rimtas,
užsispyręs, darbštus, pradėjau gerai mokytis ir galvoti apie ateitį".
Fizinis tobulėjimas, kaip vertybė. Socializacijos metu kariūnų kūno pajėgumo,
ištvermės, vikrumo ir kiti fiziniai parametrai ypač puoselėjami; kūnas susijęs su
aktyviais kariūnų veiksmais, jų praktikom. Atvykęs į Akademiją jaunas
abiturientas nori pakilti iki didesnes, labiau išvystytas galias turinčio vyro, kuris
tampa idealu. Tad pasirinkimas susijęs su vyriškumo -jėgos ir ištvermės siekiu.
Karo akademija, karių sluoksnis yra ta vieta, kur konstruojamas ir lokalizuojasi
vyriškumas (ypač fizinio kūno stiprinimu, rungtyniavimu, psichinių galių
valdymu). Disciplinarinėj kariškių visuomenėj nuo seno buvo reikalaujama
išvystyti fizinį kūną. Anot M. Foucault, Štai koks dar XVII a. pradžioje buvo
kareivio idealas: „Pirmiausia kareivis atpažįstamas iš tolo; jo skiriamieji ženklai:
įgimta stiprybė, narsa ir išdidumas; jo kūnas dvelkia jėga ir šaunumu" [16: 165}.
Kūnas atlieka esminį vaidmenį palaikant kariūnų tapatumo jausmą, vertinant jų
pasirengimą. Saviugda, susijusi su fiziniais pratimais, sportu, jų rašiniuose užima
svarbią vietą: „Lankiau krepšinio treniruotes, mokyklos krepšinio rinktinėje
buvau geras gynėjas", „Mielai žaidžiu krepšinį, o taip pat žiūriu ir palaikau
Lietuvos komandas", „Visą gyvenimą sportavau, taigi buvau užimtas, neturėjau
laiko trankytis po diskotekas; „išsikraunu" per fizinius pratimus", „Mėgau
sportuoti, lankiau tinklinio, sunkiosios atletikos treniruotes". Sportiškumas
dažnai siejamas su teigiamomis būdo savybėmis: „Esu gero ir tvirto charakterio,
esu sveikas, mėgstu sportą, siekiu užsibrėžto tikslo", Pabaigęs pradines klases,
pradėjau žaisti futbolą, tai mane užgrūdino ne tik fiziškai, bet ir morališkai;
sutvirtėjo ir mano charakteris".
Kariūnų savimonėj kūniškumo suvokimas ypač reikšmingas. Dažnai jis
sutampa su asketizmo nuostatom, savęs apribojimu, sukeliančiu kariūnams
pranašumo jausmą. Kūno parametrų kontrolė - reikšminga jų gyvensenos savybė.
Kariūnų fizinio „aš" vaizdiniai (kūno laikysena, uniforma) svarbūs
komunikacijos procese, nes informuoja visuomenę apie jų subkultūros
simboliką. Mūsų laikams galime pritaikyti M. Foulcault mintį: Klasikiniame
amžiuje kūnas atrandamas kaip valdžios objektas ir taikinys. Kur tik
pažvelgtume, matome liudijančius, koks didžiulis dėmesys buvo skiriamas kūnui
— jis formuojamas, muštruojamas, juo manipuliuojama, jis paklūsta, reaguoja,

įgyja įgūdžius arba gausina savo jėgas" [16: 162].
Kariūnų kūnas palenkiamas visuotiniams, aukštesniems - tautos, gimtosios
žemės gynimo tikslams. Dvasios galia kūną įpareigoja atsisakyti lėkštų
malonumų, jis supančiojamas drausminančių fizinių pratimų, muštro, būdingo
kariniam sluoksniui. Kariūnų seksualinė sublimacija nukreipiama kurti karinės
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institucijos stiprybę. M. Foulcault pastebi: „Disciplinuotas žmogus, kaip ir tiki as
tikintysis, neabejingas nė vienai detalei, bet ne tiek dėl joje slypinčios prasmės,
kiek dėl turinio, kurį suteikia jį supančioti siekianti valdžia" [16: 170].
Pabuvęs kariūnu jaunuolis pastebi savo pokyčius: „Nesu dabar toks
spontaniškas, nes Akademijos dėka tapau disciplinuotas, tvarkingas; Čia
bebūnant, atsirado nauji siekiai, norai, vertybės. Supratau, kad reikia daryti gera
ir kitiems. Dabar daug žmonių bumba, kad blogai gyvent, bet taip nėra, žmonės
tiesiog pripratę, kad jiems viską „atneštų ant lėkštutės".
Anot M. Foulcault, disciplina, kaip viso socialinio kūno bruožas, kelia
individų naudingumo koeficientą [16: 248], jos priemonėmis kūnai yra stebimi,
analizuojami, pritaikomi individualūs skatinimo būdai. Platesne prasme drausmė
yra ir atviros visuomenės apraiška, veikianti kūno troškimus, priartinanti juos
prie normos.
Išvados
Karių sluoksnio (ir kariūnų) kaip disciplinarinės visuomenės dalies pažinimas
liudija įvairių tapatybių pripažinimą, ėjimą link demokratijos.
Kariūnų autobiografijų analizė rodo jų savivokos raidą, socializacijos Šeimoje,
mokykloje ir LKA raišką.
Daugumai kariūnų profesinis virsmas yra adaptacija prie drausminės
bendrijos, atsitolinimas nuo civilių; daugeliu atvejų tai skausmingas procesas.
Svarbią vietą kariūnų saviugdoj užima fiziniai pratimai. Kūnas atlieka esminį
vaidmenį palaikant kariūnų tapatumo jausmą.
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The Features of Socialization of Miiitary Academy Students

Anelė Vosyliūtė
Summary
The author examines some issues and problems of miiitary sociology: the
concepts of war, the peculiarity of formation of young miiitary students (future
members of disciplinary society). Using the material of about 150
autobiographies of Miiitary Academy students, the author reveals their
conceptions of self- vvhat they are, what they will be. Young people describe
their life road, stressing the influence of parental authority and school. Very
significant part of their life is the miiitary experience (which consists of
adaptation to strong mode of behaviour, life in barracks, exercises). Miiitary
system by its nature necessitates a certain legitimated degree of nonaccessability,
secrecy and disciplined silence. Presumed ethical, moral and national interests
and relatively closed structure of the discipiinary society block the development
of miiitary sociology.
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DRAUSMĖ - VIENAS IŠ SVARBIAUSIU KARIŲ VERTYBINIŲ
ORIENTACIJŲ VEIKSNIŲ
Juozas Vijeikis, Aleksiejus Malovikas
Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Šilo g.5a, LT - 2055 Vilnius

Autoriai nagrinėja ir sistemina abstrakčias ir kasdienines vertybes.
Atskleidžia drausmės, kaip vieno iš svarbiausių kariškių asmenybės
ugdymo veiksnių, svarbą formuojant jų vertybinę orientaciją. Analizuoja
veiksnius, lemiančius griežtos karinės drausmės būtinybę, drausmės
ypatumus ir būdus jai stiprinti.
Vertybių problema domina daugybę visuomenės atstovų, nagrinėjančių
opias žmogaus gyvenimo ir veiklos sritis. įvairių pakraipų mokslininkai
vertybių sąvokas aiškina nevienareikšmiškai, kai kurie autoriai stengiasi
pateikti sudėtingas vertybių sistemas, todėl atsiranda tam tikrų
nesusikalbėjimų traktuojant atskiras vertybių grupes bei pavienes
kategorijas. Dažnai vertybių kategorijos, siekiant perdėto moksliškumo,
sąmoningai ar nesąmoningai suplakamos. Tai apsunkina studijas bei
interpretavimo galimybes.
Vertybių supratimas ir taikymas vertinant žmonių elgesį priklauso nuo
to, kokiai socialinei grupei ir kultūrai priskiriamas konkretus asmuo.
Bendresniu atveju vertybės suprantamos kaip Žmogaus poreikių, siekių,
troškimų, nuostatų ir t.t. sistema. Vertybių objektas gali būti ne tik fiziniai
objektai, asmenys, Žmonių veiklos rūšys, santykiai su kitais žmonėmis,
prestižas, garbė, valdžia, įtaka, bet - ir svarbiausia - visuomenės
varomoji jėga - idėjos.
Paprastumo ir susikalbėjimo dėlei, mūsų manymu, vertybes reikėtų
skirti tik į dvi stambias grupes, susiejant jas su A. Maslovv pripažintu
pasaulyje darbu apiežmonių poreikių hierarchiją. Tad vertybių
suskirstymas turėtų atrodyti taip: 1) konkrečios kasdieninės vertybės
apimtų pirmąsias tris A. Maslow poreikių hierarchijos eiles (fiziologiniai,
savisaugos ir bendradarbiavimo poreikiai); tai būstas ir maistas,
saugumas, žmonių darbas, Šeimyninis gyvenimas, laisvalaikio būdai,
santykiai su kitais žmonėmis ir t.t.; 2) abstrakčios vertybės apimtų dvi
A.Maslow poreikių hierarchijos aukštesnes eiles (atitiktų pripažinimo ir
saviraiškos poreikius).
Be to, antrosios grupės vertybes būtų tikslinga suskirstyti dar į du
pogrupius: a) individualias vertybes (prestižą, valdžią^ garbę, įtaką ir
t.t.), b) bendrąsias socialines vertybes (pažangą, socialinę lygybę, taiką
ir t.t). Toks vertybių suskirstymas ir sąlyginė sąsaja su visiems gerai
žinoma ir pasaulyje pripažinta A. Maslow poreikių teorija leistų teisingai
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ir paprastai vertinti skirtingas žmonių gyvenimo, veikios ir jos rezultatų
sritis, būtų vienodai suprantamas visiems „paprastiems mirtingiesiems",
norintiems susigaudyti sociologijos įvairovėje.
Individualios vertybės, būdamos tarpusavyje priklausomos, suformuoja
bendrą individo ir visuomenės vertybių sistemą. Bendra vertybių
sistema, tai individo pažintos ir pripažintos vertybės. Galimos įvairios
vertybių sistemos1, kurios, persipindamos tarpusavy, suformuoja asmens,
priklausančio tam tikrai socialinei grupei (šeimai, mokyklai, organizacijai,
religinei bendruomenei, partijai ir t.t.) ir kultūrai, vertybių sistemą.
Vertybės neatsiejamos nuo konkretaus žmogaus veiksmų, kuriais
siekiama tikslų, o šį elgesį veikia asmenybės vertybių sistema, kurią lemia
asmenybės gabumai ir sugebėjimai, profesinės veiklos ypatumai, amžius.
Vertybių sistema, orientuota į konkretų tikslą^ kartais įvardijama kaip
vertybinė orientacija. Paprastai vertybinė orientacija nulemia veiksmų
pasirinkimo pobūdį, naujų normų formavimąsi bei paklusimą senosioms.
Vertybinių orientacijų turinį sudaro vertybių pažinimas ir atitinkamų
tikslų siekimas. Vertybės tvirtai įsišaknijusios socialinėje aplinkoje. Jos
smarkiai veikia įvairias gyvenimo sritis. Pavyzdžiui, karo tarnyba
visaverte vertybine orientacija taps tada, kai atsiras natūralus karo
tarnybos siekimas.
Karo tarnyba sudaro sąlygas derinti elgesį su konkrečiomis
kasdieninėmis vertybėmis - tokiomis kaip atlyginimas, tarnybos vieta,
užimtumas, šeimos padėtis, socialinės garantijos, moralinė būsena,
dvasinė pusiausvyra ir kt., bei abstrakčių vertybių, tokių kaip karjera,
karinis laipsnis, statusas, autoritetas aplinkiniams, garbė, valdžia ir kt.,
nulemtais tikslais. Pasiekti atitinkamų tikslų neįmanoma, jeigu nėra
pagrindinės vertybės - darbo. Karo tarnyboje darbas suprantamas kaip
konkreti kasdieninė aktyvi ir kryptinga veikla, susijusi su mokymusi bei
fiziniu pasirengimu, kiekvieną minutę laukiant aukštesnio vado įsakymo
veikti. Atsižvelgiant į specifines karo tarnybos sąlygas, pagrindinė

1 Pirmiausia anksčiau minėta A. Maslovv poreikių hierarchija. Ją papildė
Macclenandas, įvesdamas valdžios, sėkmės ir priklausomybės grupei poreikių sąvokas.
Kitas mokslininkas, Herzbergas, iSskyrė higieninius (darbo užmokesčio lygį.
tarpasmeninius santykius ir tiesioginio viršininko kontrolės būdą) ir motyvuojančius
(sėkmės jausmą, kilimą tarnyboje, aplinkinių pripažinimą, atsakomybę, galimybę
tobulėti) veiksnius.
Du anglų mokslininkai, M. Woodcockas ir D. Francisas, remdamiesi Herzbergo ir kitų
tyrinėtojų tyrimais ir išvadomis, sudarė įdomią lentelę, padedančią taikyti motyvacijos
idėjas veiksmingam darbiniam elgesiui skatinti. Jie išskyrė motyvacijos reguliatorius ir
svarbiausius motyvus. Šie tyrinėtojai teigia, kad visų teorijų pagrindas toks:
svarbiausieji motyvai formuojasi tik tada, kai pakankamai patenkinami materialūs
poreikiai.
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vertybė - darbas - yra pabrėžtinai susijusi su drausmės kategorija. Tai
viso pasaulio kariuomenių skiriamasis bruožas.
Drausmė - viena iš pagrindinių karinio vieneto kolektyvo sukūrimo ir
gyvavimo sąlygų. Ji užtikrina tam tikrą žmonių veiklos tvarką. Drausmė tai ne tik protingas aktyvumas, užtikrinantis kolektyvinio tikslo planinį
siekimą, bet ir gebėjimas užkirsti visas tas tendencijas, kurios kliudo Šį
tikslą įgyvendinti. Drausmės pagrindas — visuomeninės pareigos
supratimas, atsakomybė kolektyvui už pavestą darbą, įprotis griežtai
laikytis tarnybos tvarkos. Ypač tai svarbu šiuolaikinėmis sąlygomis, kai
daug kalbama apie asmenybės laisvę ir teises, bet mažiau apie pareigas
(valstybei, visuomenei, šeimai, kolektyvui ir t.t.).
Veiksniai, kurie nustato drausmės svarbą ir vaidmenį karinėje
veikloje. Karinė drausmė - viena iš valstybės drausmės rūšių. Sąmoninga
ir nepažeidžiama karinė drausmė - svarbiausia Lietuvos kariuomenės
kovinės parengties sudedamoji dalis. Ji esmingai susijusi su visomis
kariuomenės veiklos pusėmis. Be drausmės nėra kariuomenės, kaip
kovingos karinės organizacijos, bejos neįmanoma nugalėti priešo. Geros
drausmės būtinumą kariuomenėje diktuoja pati jos prigimtis, kovinė
veikla ir gyvenimo būdas. Kariuomenės, kaip karinės organizacijos, esmė
ir paskirtis reikalauja tvirtos centralizacijos, pavaldumo, griežtos tvarkos,
griežto reglamentavimo. Be to ji negali gyvuoti. Griežtą drausmę
kariuomenėje sąlygoja visų pirma ginkluotos kovos būdas. Mūšyje, kaip
niekur kitur, sėkmė priklauso nuo personalo veiksmų tikslumo,
pareigingumo, suderinamumo, ištvermės. Čia netgi vieno žmogaus klaida,
netikslumas, aplaidumas gali sukelti sunkių pasekmių, kovinės užduoties
neįvykdymo pavojų. Drausmė leidžia tiksliai valdyti kariuomenę, padeda
nugalėti priešą.
Karinės drausmės esmė nustatoma mūsų šalies visuomeniškumu ir
valstybingumu, kariuomenės socialine prigimtimi užtikrinti šalies
nepriklausomybę. Karinė drausmė turi keletą ypatumų. Pirma, ji turi
svarbų socialinį tikslą - palaikyti aukštą kovinę Lietuvos kariuomenės
parengtį. Karinės drausmės teisinės ir moralinės normos nustato ir
reguliuoja esmingiausius ir būtinus visuomeninius ryšius kariuomenės
sąlygomis. Antra, karinė drausmė skiriasi nuo kitų valstybinės drausmės
rūšių. Ji apibūdinama besąlygišku paklusnumu vado valiai, ypatingu
griežtumu drausmės pažeidėjams. Svarbiausieji karinės drausmės
stiprinimo bGdai - psichologinis poveikis, materialinis ir moralinis
skatinimas, vadų ir viršininkų asmeninis pažangumas, taip pat prievartos
metodas. Pastarojo paskirtis — padėti nusižengusiajam suvokti savo
nusižengimą ir sąžiningai atlikti savo pareigas.Trečias karinės drausmės
ypatumas - didelis reiklumas kariams, griežtas kariuomenės gyvenimo
reglamentavimas. Šį ypatumą sąlygoja ypatinga karinės organizacijos
vieta valstybės organų sistemoje, kariuomenės
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specifika.Lietuvos

Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, krašto apsaugos statutai,
vadų ir viršininkų įsakymai ir paliepimai nustato skirtingos paskirties
draudimus, dažnai nurodo kariams susilaikyti nuo vienų ar kitų poelgių,

kurie nesuderinami su priklausomybe kariuomenei arba gali padaryti
neigiamą poveikį karinių vienetų kovinei parengčiai. Kai kurios karinės
drausmės normos nustato kariams ypatingą bendrų pilietinių teisių tvarką,
numato nuolatinę ir griežtą karių elgesio kontrolę. Ketvirta, prie karinės
drausmės ypatumų reikia priskirti vadų (viršininkų) įgaliojimą skirti
tokias drausmines nuobaudas, kurių netaiko nei vienas valstybinis
valdymo organas. Penkta, karinės drausmės laikytis būtina ne tik tarnybos
metu, bet ir nesant tarnyboje. Šešta, karinė drausmė yra personalo
kolektyvinės veiklos drausmė ir turi kolektyvinį pobūdį. Šį ypatumą
sąlygoja kariuomenės apginklavimas kovos technika ir ginkluote - jas
naudojant ir prižiūrint reikia viso kolektyvo pastangų.
Karinės drausmės vaidmuo ir reikšme gerokai padidėjo
Šiuolaikinėmis sąlygomis. Tą lemia keletas veiksnių. Pirma, nuolatinis
užduočių plėtimas ir jų sudėtingumo didėjimas (nepriklausomybės
užtikrinimas, stojimas į NATO, kova su terorizmu, dalyvavimas taikos
palaikymo misijose). Antra, esminiai karybos pokyčiai, siekimas kokybės
karinėje srityje, taikant įvairius kovos veiksmų vedimo būdus, ginkluotės
ir kovos technikos sudėtingumas. Visa tai reikalauja kolektyvinių ir
griežtai suderintų veiksmų. Trečia, naujas ginklas reikalauja iš personalo
moralinių ir psichologinių savybių. Kariuomenės sąlygomis įsitvirtino
tokios sąvokos kaip laiko drausmė, kovinio budėjimo drausmė,
pavyzdingo, teisingo kovos technikos eksploatavimo drausmė. Šie
terminai rodo, kad Šiuolaikinėmis kariuomenės raidos sąlygomis reikia
veikti ne tik greitai, bet ir teisingai, laiku, atsakingai. Ketvirta, personalo
bendro lavinimo lygio, specialios parengties, karių kultūrinio akiračio
kokybiniai pokyčiai sukuria teigiamas prielaidas sąmoningai atlikti savo
pareigas, karių dorovinių tarpusavio santykių plėtrą ir, kita vertus, kelia
vis didesnius reikalavimus auklėjamojo darbo formoms, metodams ir
priemonėms.
Taigi šiuolaikinėmis sąlygomis drausmės sąvoka tapo kur kas talpesnė
ir gilesnė. Karinė drausmė dabar apima tokias karių savybes kaip
sąmoningumas, sąžiningumas, narsumas, besąlygiškas paklusnumas
vadams ir viršininkams, tikslus įsakymų vykdymas, punktualumas,
pareigingumas, organizuotumas, kovos užduoties vykdymo asmeninės ir
kolektyvinės atsakomybės suvokimas.
Pagrindiniai reikalavimai drausmei stiprinti tokie. Pirma, padaryti
taip, kad kiekvienas karininkas, puskarininkis, seržantas (vadai ir
viršininkai) suvoktų drausmės stiprinimo svarbą ir būtinumą. Antra,
didinti organizacinio ir auklėjamojo darbo veiksmingumą, siekti
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vieningos vadų veiklos stiprinant drausmę. Trečia, karininkų,
puskarininkių ir seržantų asmeninis pavyzdys einant savo pareigas.
Ketvirta, gerinti darbą sutelkiant skirtingų tautybių kolektyvus, užkirsti
nestatutinių santykių galimybę, likviduoti drausmės pažeidimus. Penkta,
reikalauti iŠ vadų stiprinti drausmę, ryžtingai užkirsti mėginimus nuslėpti
nusižengimus.
Išvados
Karinėje tarnyboje svarbiausia vertybė - drausmės sąlygotas darbas sudaro sąlygas augti Lietuvos kariuomenės prestižui ir tarptautiniam
autoritetui. Šiandien Lietuvos kariuomenės specialistai, parengti laikantis
konkrečių kasdieninių ir abstrakčių vertybių nuostatų, atitinka
vakarietiškus standartus ir niekuo nenusileidžia Vakarų specialistams.
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Discipline as One of the Most Important Factors Forming Military
Man Value Orientation
Juozas Vijeikis, Aleksiejus Malovikas
Summary
The article deals with the analysis and systematization of abstract and
everyday values and the role of discipline as one of the most important
factors forming the personality of a military man and influencing his
value orientation. Also there are analyzed factors determining the
necessity of strong military discipline , its peculiarities and ways to
strengthen it.
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JAUNIMO VERTYBINIŲ ORIENTACIJŲ, SVEIKATOS IR GYVENIMO
STILIAUS RODIKLIAI AUKŠTESNIOJOJE MOKYKLOJE
Antanas Goštautas
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g.58, LT-2600 Vilnius
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Straipsnyje analizuojamas jaunimo vertybinių orientacijų ryšys 9u sveikata bei
elgesiu remiantis aukštesniosios mokyklos studentų tyrimu. Šiuo bandomuoju
tyrimu siekta atskleisti aukštesniosios mokyklos studentų vyraujančias
vertybines orientacijas bei ryšį tarp vertybinių orientacijų ir gyvenimo stiliaus
bruožų, tokių kaip tabako, alkoholio vartojimas, kitokių narkotinių medžiagų
bandymas.
Raktažodžiai: vertybinė orientacija, studentai, sveikata, rūkymas, alkoholio
vartojimas, bandymas vartoti narkotikus
Įvadas
Bet kuri visuomenė ir jos kultūra neatsiejama nuo istoriškai nusistovėjusios tam
tikros vertybių struktūros ir nuo to, kaip ši struktūra palaikoma, perduodant
vertybes iš kartos į kartą. Įvairių populiacijos grupių vertybių ir vertybinių
orientacijų tyrimai atliekami daugelyje šalių, kuriose gyvuoja įvairios kultūros.
Pvz., 2000 m. buvo apklausta po 1000 kiekvienos Vakarų Europos šalies
gyventojų - domėtasi šeimos, darbo, draugystės, laisvalaikio, politikos bei
religijos vertybėmis. 86% apklaustųjų nurodė, jog šeima užima jų gyvenime
svarbią vietą. Darbas buvo antroje vietoje -jį nurodė 54%, draugystė - trečioje
vietoje - 47% žmonių. 4% europiečių šeimai bei draugystei teikė daugiau
svarbos nei prieš dešimtmetį (1990m.) [lj. Lietuvoje vertybių bei vertybinių
orientacijų tyrimai atliekami taikant įvairias metodikas. Įdomu pastebėti, kad
daugelio suaugusių žmonių vertybinių orientacijų tyrimų duomenimis,
pirmenybė teikiama šeimai ir sveikatai. Panašūs duomenys buvo gauti G.
Purvaneckienės [5], V. Liubinienės 1995 m. atliktuose tyrimuose ir
reprezentacinėje visos Lietuvos gyventojų apklausoje. Žiniasklaida vertybių
kaitą sieja su kartų konfliktais. Nagrinėjant socialinių problemų (nusikaltimų,
asocialaus elgesio, žalingų sveikatai įpročių paplitimo) priežastis, vertybių kaita
siejama su elgsena.
Asmeninis vertybių perimamumas socializacijos metu gali priklausyti nuo
žmogaus amžiaus, lyties, socialinio sluoksnio ir statuso. Todėl skirtingos žmonių
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grupės gali turėti skirtingas vertybines orientacijas, o toms pačioms vertybėms
teikti kitokią svarbą. Todėl galima galvoti, kad atskirų žmonių ir grupių
vertybinių orientacijų tyrimai padės geriau suprasti individualų bei grupinį
elgesį. Šis tyrimas remiasi sekančia vertybinės orientacijos samprata.
Žodis „vertybė" dažnai vartojamas pačiomis įvairiausiomis prasmėmis, pvz.,
konkrečios vertybės, abstrakčios vertybės, materialios, tautinės, moralinės,
krikščioniškos, šeimos vertybės ar dar daugeliu kitų prasmių, todėl patikslinsime
vertybės sampratą [7], kuria vadovaujamės Šiame tyrime.
Vertybė - daikto ar reiškinio savybė, kuri jį paverčia naudingu, trokštamu,
vertintinu socialinio bendravimo aplinkybėmis. Atskiras, konkretus daiktas
tokios vertės neturi. Vertybė yra tai, ką žmogus vertina, brangina, kas jam yra
svarbu. Socialiniuose moksluose vertybe vadinami apibendrinti reiškiniai,
kategorijos, kurie vertinami visuomenėje [6]. Socialinėms vertybėms paprastai
priskiriami reiškiniai, susiję su visuotinumu. Materialios vertybės suprantamos
apibendrintai, atsietai nuo konkrečių daiktų: vertybe nevadinami atskiri,
konkretūs daiktai, skirti bendriems poreikiams tenkinti. Vertybe vadinamas ne
kiekvienas reiškinys, o tik tie, kurie visuomenei patrauklūs ir turi tam tikrą vertę.
Pvz., socialinės vertybės yra laisvė, teisingumas, išsimokslinimas. Vertybė, kaip
socialinis reiškinys, yra visuomenės, tradicijų bei kultūros dalis. Vertybės
išsaugomos perteikiant jas iš kartos į kartą drauge su konkrečiai visuomenei
būdinga kultūra ir tradicijomis. Vertybės visuomenėje perduodamos
nenutrūkstamo socializacijos proceso metu - įsisavintos, individo perimtos
vertybės vadinamos vertybinėmis orientacijomis, jos tampa asmenybės savybe,
dispozicija. Vertybine orientacija (dispozicija) vadinamas psichikos darinys,
susidaręs asmens socializacijos metu (internalizuota vertybė) ir tapęs vidiniu
elgesio motyvu siekiant atitinkamų tikslų [2].
Asmens vertybinės orientacijos sudaro hierarchinę struktūrą, kuri nebūtinai
atitinka visuomenėje vyraujančią vertybių sistemą. Atskiru atveju Žmogaus
elgesį gali lemti formalus vertybių žinojimas, o ne asmeninė orientacija. Tokiu
atveju asmens elgesys labiau priklauso nuo situacijos ir sąlygų, o ne nuo vidinės
vertybinės orientacijos.
Lietuvoje ypač opi jaunimo bėda ^ svaigalų vartojimas. Svaigalų vartojimo
paplitimas - daugialypis socialinis reiškinys, apimantis ir įvairių jaunimo grupių
vyraujančias vertybes, ir su sveikata susijusį elgesį - alkoholio bei tabako
vartojimą, narkotinių medžiagų (kitokių nei alkoholis bei tabakas) bandymą.
Vertybinių orientacijų įtaka šiam reiškiniui nėra pakankamai ištyrinėta, todėl
jaunimo vertybių tyrimai gali padėti atskleisti sveikatą veikiančio elgesio
priežastis.
Siekiant nustatyti vertybinių orientacijų poveikį elgsenai, buvo atliktas tyrimas,
kurio metu buvo apklausti aukštesniosios mokyklos studentai.
Tyrimo metodika ir prielaidos
Vertybinių orientacijų tyrimams taikoma keliolika skirtingų tyrimo metodikų.
Viena jų - Rokeacho sudaryta svarbiausių socialinių vertybių rangavimo skalė
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[3], modifikuota tarptautinės KRIS programos tyrimams. Naudodamiesi šia skale
atlikome aukštesniosios mokyklos pirmo ir antro kurso studentų (nuo 18 iki 21

m.) bandomąjį tyrimą. Apklausoje dalyvavo 120 studentų, iš jų 27 vaikinai ir 93
merginos.
Duomenų apdorojimui taikėme kontingencijos lenteles bei chi-kvadrato testą (x
2).
Duomenims gauti naudojome klausimyną „gyventojų žinioms apie sveikatą ir
sveikatos mokymo efektyvumui įvertinti"[4], kuriame buvo pateiktas aštuonių
svarbiausių vertybių sąrašas: materialinė gerovė, įspūdžių kupinas gyvenimas,
šeimos gerovė, malonumai, visuomenės pripažinimas, sveikata, draugystė ir
naudingumas kitiems. Respondentų prašėme suranguoti išvardintas aštuonias
vertybes pagal svarbą jų gyvenime. Kiekviena vertybė buvo įvertinta suteikiant
jai rangą nuo 1 (didžiausias svarbumas) iki 8 (mažiausias svarbumas). Buvo
įtraukti ir demografiniai klausimai, ir klausimai apie gyvenimo būdą- apie realų
respondentų elgesį, įskaitant alkoholio, tabako, kitokių narkotinių medžiagų
vartojimą. Jie atskleidė tiriamųjų požiūrį į savo sveikatą.
Aštuonis vertybinės orientacijos rangus grupavome į dvi kategorijas: „labiau
vertina" (stipresnė orientacija) ir „mažiau vertina" (silpnesnė orientacija). Be to,
vertybinės orientacijos rangus grupavome į keturias kategorijas: „labai svarbu",
„mažiau svarbu", „mažai svarbu", „nesvarbu". Respondentų atsakymus apie
rūkymą suskirstėme taip: „ruko", „metė", „nerūko"; atsakymus apie alkoholio
vartojimą: „vartoja", „metė", „nevartoja"; atsakymus apie kitokių nei alkoholis
ir tabakas narkotinių medžiagų vartojimą - į dvi kategorijas - „bandė",
„nebandė".
Tyrimo tikslas - patikrinti, ar yra ryšys tarp apklaustų aukštesniosios mokyklos
studentų vertybinių orientacijų socialinės aplinkos ir svaigalų vartojimo. Buvo
iškeltos tokios prielaidos:
1.Sveikatai ir šeimai teikiama pirmenybė siejasi su retesniu alkoholio,
tabako ir kitų narkotinių medžiagų vartojimu.
2.Merginų alkoholinių gėrimų bei tabako vartojimas siejasi su menkesne
Šeimai teikiama svarba.
3.Narkotinių medžiagų bandžiusios merginos skiriasi nuo nebandžiusių
silpnesne orientacija į prosocialias vertybes.
4.Rūkančios merginos skiriasi nuo nerūkančių silpnesne orientacija į
sveikatą ir šeimą.
5.Narkotinių medžiagų bandę vaikinai skiriasi nuo nebandžiusių stipresne
orientacija į malonumus.
Tyrimo rezultatų apžvalga
Palyginome merginų ir vaikinų duomenis (žr. I diagramą). Tiek merginų, tiek
vaikinų grupės iš aštuonių vertybių svarbiausiomis laikė šeimą ir sveikatą, kiek
mažesnę reikšmę teikė materialiai gerovei ir draugystei. Vaikinai dažniau negu
merginos pirmą rangą suteikdavo malonumams ir naudingumui kitiems.
Merginoms dažniau svarbiausias dalykas atrodė pilnas įspūdžių gyvenimas ir
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visuomenės pripažinimas. Pastarajai vertybei pirmenybės neteikė nė vienas
vaikinas.
1 diagrama. Aukštesniosios mokyklos vaikinų ir merginų vertybinės
orientacijos (pasirinkusieji pirmą rangą,%)

Kaip respondentai apibūdino savo elgesį rūkymo ir alkoholio gėrimo atžvilgiu,
matyti 1 lentelėje.
1 lentelė. Vaikinų ir merginų požiūris į alkoholio ir tabako vartojimą
(abs. sk., atsakiusiųjų %)

Alkoholis

Tabakas
Vertinimo skalė
Niekada nevartojo
Vartojo, bet metė
Trumpam mesdavo
Nepavyko apriboti
Vartoja, nebandė mesti
[š viso atsakė
Neatsakė
Iš viso

Vaikinai

Mergi
nos

Vaikinai

Mergi
nos

9(35)

44 (49) 2(7)
9(10)
18(20) 1(4)
5(6)
3(12) 8(9)
3(11) 11(12)
9(10)
9(35) 14(16) 1(4)
20
(74)
55 (62)
5(19) 6(7)
26(100) 90(100) 27(100) 89(100)
1
27

4

3
93

27(100) 93

Lyginant rūkančias, metusias bei nerūkančias merginas, nustatyta, kad stipriau
orientuotos į sveikatą nerūkančios ir metusios rūkyti grupės (p<0,1), bet Si
tendencija nepasiekia darbe numatyto statistinio patikimumo lygmens (p<0,05).
%2 testas (p<0,1) rodo, kad aproksimavus duomenis tendencija, jog nerūkantys ir
metę šį žalingą įprotį labiau vertina sveikatą, gali pasiekti numatytą statistinio
patikimumo lygmenį. Merginos, kurios niekada nerūkė, metė arba trumpai
mesdavo, yra stipriau orientuotos į sveikatą (p<0,02) nei rūkančios.
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Orientacijos į sveikatą požiūriu tarp vartojančių alkoholį, metusių vartoti bei
alkoholio nevartojančių vaikinų statistiškai patikimo skirtumo nėra (p<0,l). Kita
vertus, vaikinų grupė per maža, kad spręstame apie didesnės populiacijos
orientaciją į sveikatą.
Rūkančių ir nerūkančių vaikinų orientacija į sveikatą statistiškai nesiskiria
(p<0,5). Gali būti, kad surinktų duomenų nepakanka teigti, jog nėra ryšio tarp
vaikinų rūkymo ir sveikatai teikiamos svarbos.
Palyginus studentus, bandžiusius ir nebandžiusius narkotikų (kitokių nei
alkoholis ir tabakas), pagal sveikatai, kaip vertybei, pripažįstamą svarbą,
statistiškai patikimo skirtumo nenustatyta. Tačiau X2 testas (p<0,l) rodo, kad
nebandžiusieji narkotikų dažniau nurodo sveikatą esant labai svarbią jų
gyvenime.
Tiriant merginų orientaciją į sveikatą priklausomai nuo bandymo vartoti
narkotines medžiagas, pasirodė, kad didesnė dalis nebandžiusių merginų (58% )
stipriau orientuojasi į sveikatą negu bandžiusios (18%). Skirtumas tarp šių grupių
statistiškai patikimas (p<0,01), bet reikia atsižvelgti į tai, kad tik nedaugelis
merginų bandė narkotikų, tad svaresnėms išvadoms reikėtų ištirti didesnį
respondentų skaičių.
Bandžiusių ir nebandžiusių vartoti narkotines medžiagas vaikinų orientacija į
sveikatą patikimai statistiškai nesiskiria. Lyginant vaikinų bei merginų grupių
bandymą vartoti narkotikus, išryškėjo statistiškai patikima tendencija (p<0,01),
kad vaikinai dažniau bando narkotikų nei merginos.
Lyginant visus studentus pagal orientaciją į šeimą, nustatyta, kad nerūkantieji
stipriau orientuoti į šeimą (p<0,l). Galimas daiktas, jog padidinus respondentų
skaičių ši tendencija pasiektų statistinio patikimumo lygmenį (p<0,05). Tiriant
studentų orientaciją į šeimą priklausomai nuo alkoholio vartojimo, pastebėta
statistiškai patikima tendencija (p<0,03): nevartojantieji alkoholio stipriau
orientuoti į šeimą. Tiek bandžiusieji, tiek nebandžiusieji narkotinių medžiagų
labai panašiai orientuoti į Šeimą. Nėra statistiškai patikimo skirtumo nei tarp
merginų ir vaikinų pagal teikiamą šeimai svarbą. Silpniau orientuojasi į šeimą
metusios rūkyti ir rūkančios merginos (p<0,l).
Palyginus bandžiusias narkotikų merginas su nebandžiusiomis, pastebėta
statistiškai nepatikima tendencija (pO,l) - bandžiusios narkotikų merginos
labiau linkusios vertinti įspūdžius, ir stipri tendencija (p<0,08) - bandžiusioms
narkotikų mažiau rūpi naudingumas kitiems, kaip vertybė.
Palyginus vaikinus narkotikų bandymo atžvilgiu, pastebėtos dvi statistiškai
nepatikimos tendencijos - nebandžiusieji stipriau orientuoti į draugystę (p<0,l),
o bandžiusieji stipriau orientuoti į sveikatą (p<0,1). Be to, išbandę narkotikus
studentai nuo nebandžiusiųjų skiriasi aiškiai stipresne orientacija į malonumus
(p<0.07).
Rūkančios ir nerūkančios merginos nesiskiria vertindamos materialios gerovės
svarbą - jų tabako vartojimas ar nevartojimas neturi ryžio su su materialios
gerovės vertybe. Palyginus rūkančių, metusių ir nerūkančių merginų požiūrį į
visuomenės pripažinimą, kaip vertybę, nustatytas statistiškai patikimas (p<0,02)
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skirtumas tarp rūkančių ir nerūkančių merginų. Jei Ši tendencija išliktų padidinus
respondentų skaičių, būtų galima teigti, kad rūkančios merginos labiau nei
nerūkančios vertina visuomenės pripažinimą. Draugystės, kaip vertybės, svarba
taip pat statistiškai patikimai (p<0,02) susijusi su rūkymu - rūkančios merginos
labiau vertina draugystę nei nerūkančios. Tarp rūkančių, metusių rūkyti ir
nerūkančių merginų išryškėjo dar viena statistiškai patikima tendencija (p<0,05):
nerūkančios merginos stipriau orientuotos į naudingumą kitiems nei metusios
rūkyti ir rūkančios.
Aibendrintmas
Tyrimo aukštesniojoje mokykloje rezultatai parodė, kad tirtiems studentams
svarbiausia - šeima ir sveikata. Šiame tyrime negalėjome atskleisti vertybinių
orientacijų priklausomybės nuo amžiaus ir išsimokslinimo - respondentų
amžiaus vidurkis buvo 19,7 metų, visų išsimokslinimas panašus. Tyrime
dalyvavusieji respondentai - speciali grupė, daugeliu atžvilgiu besiskirianti nuo
Lietuvos jaunimo populiacijos, todėl ir vertybėms teikiama pirmenybė gali
skirtis nuo reprezentatyvios 20 m. amžiaus jaunuolių grupės apklausos duomenų.
Dėl mažoko tiriamųjų skaičiaus (ypač vaikinų) šio tyrimo duomenis dera laikyti
preliminariais -juos galima panaudoti naujoms hipotezėms kelti.
Išvados
Tyrimo rezultatai rodo, jog nerūkantys studentai stipriau orientuoti į šeimą.
Nerūkančių bei metusių rūkyti merginų orientacija į sveikatą stipresnė nei
rūkančių. Nebandžiusios narkotikų merginos stipriau orientuotos į sveikatą.
Vartojančios alkoholinius gėrimus, rūkančios merginos silpniau orientuotos į
šeimą nei nevartojančios ir nerūkančios. Bandžiusios narkotikų (kitokių nei
alkoholis bei tabakas) merginos stipriau orientuotos į įspūdžius.
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Valtie orientations, health and lifestyle indicators among college youth
4ntanas Goštautas
Summary
Fhis article is an overvievv of the results of the pilot study concerning relation
oettveen dominant value orientations and lifestyle traits such as consumption of
alcohol and tobacco, and an attempt to use other narcotic substances. The study
participants were college students - all together 120 respondente. Value scale
that we used was Rokeach compiled value scale of main sočiai values, which
was modified for international KRIS (Kaunas Roterdam Intervention Study)
program. Our study showed that college students (both boys and girls) gavę
svident priority to family and health values. Girls who smoked were found to be
less oriented towards family than nonsmokers. Orientation towards health of
girls-nonsmokers and those that ąuitted smoking was found to be stronger than
among girls that smoked. Girls who never attempted to use drugs were found to
be more strongly oriented towards health. On the other hand, girls who attempted
to use drugs (other than alcohol and cigarettes) were more strongly oriented
towards life full of impressions. College students that didn't smoke (both girls
and boys) were found to be more strongly oriented towards family than smokers.
Because of small numbers in comparative groups the results of this pilot study
are preliminary and can be used for the purposes of constructing new hypotheses.

KAIMO JAUNIMO LAISVALAIKIO BŪDAI
Greta Savickaitė
Lietuvos žemės ūkio universitetas,
Universiteto g.10, LT - 4324 Kaunas
gretasav@takas. lt
Straipsnyje tyrinėjami kaimo jaunimo laisvalaikio būdai ir aplinka, išryškinami
įvairių grupių laisvalaikio struktūros ypatumai, pasitenkinimas laisvalaikiu, jo
organizavimo kaime poreikiai ir kt.
RaktaŽodžiai: kaimo jaunimas, laisvalaikio būdai, kultūros vaitojimas
Įvadas
Laisvalaikis - laiko dalis, skirta laisvai pasirenkamai veiklai, kuri turėtų padėti
atkurti ir ugdyti žmogaus jėgas. Laisvalaikio parametrai (trukmė, struktūra,
turiningumas) skiriasi priklausomai nuo tam tikros išorinės aplinkos ir žmogaus
individualių savybių. Taip susiformuoja įvairūs laisvalaikio tipai (miestietiškasis
ir kaimiškasis; jaunimo, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių laisvalaikis ir kt.).
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Laisvalaikį plačiai tyrinėjo A. Kličius [2; 3; 34], A. Mitrikas [6; 7; 8], apie jį rašė ir A.
Buračas [1],A. Trepuila, V. Paulauskaitė, A. Paulavičiūte ir kt. autoriai.
Lietuvos kaime aktuali laisvalaikio racionalaus panaudojimo problema.
Augantis skurdo lygis, didėjantis visuomenės abejingumas ir susvetimėjimas
neleidžia asmenybei atsipalaiduoti, atkurti savo darbingumo, neskatina
tobulintis, mokytis, aktyviai dalyvauti kultūrinėje sferoje, įsitraukti į visuomeninį
gyvenimą. Be to, ne kiekvienas žmogus pats geba sugalvoti, kaip prasmingai ir
turiningai praleisti laisvalaikį, taigi stiprėja laisvalaikio bendruomeninio ir
visuomeninio organizavimo poreikis.
Tyrimo tikslas - ištirti jaunimo laisvalaikio būdus ir problemas Lietuvos
kaime, uždaviniai - nustatyti kaimo jaunimo laisvalaikio ypatumus, išanalizuoti
dažniausiai pasirenkamas laisvalaikio vietas, tikslus bei struktūrą, įvertinti
pasitenkinimą laisvalaikiu, nustatyti papildomo laisvalaikio panaudojimo kryptis
ir problemas, aptarti laisvalaikio planavimo ir organizavimo aspektus.
Metodika. Sociologinis tyrimas atliktas 2001 10 26-2002 02 15 Tauragės,
Šilalės, Panevėžio, Rokiškio, Širvintų, Šalčininkų, Kauno ir Šakių rajonuose.
Kadangi siekta ištirti kaimo jaunimo laisvalaikio ypatumus, lyginant su kitomis
amžiaus grupėmis, buvo apklausta 240 įvairaus amžiaus kaimo Žmonių, iš jų
trečdalis -jaunimas iki 30 m.; anketoje pateikta 30 klausimų. Tiriamosios grupės
parinktos netikimybiniu būdu, taikant tikslinį grupių formavimą, t.y. asmenis
įtraukiant į tyrimą; kiekviename rajone laikytasi proporcijų pagal demografines
charakteristikas (amžių ir lytį)- Tyrimo rezultatai gauti su 7% paklaida,
Duomenys apdoroti įvairiais statistiniais metodais, atlikta duomenų analizė ii
sintezė.
Kaimo jaunimo laisvalaikio ypatumai
Jaunimo laisvalaikis kaime turi savų ypatumų. Namuose dažniausiai jį praleidži^
apie 66% kaimo jaunimo, pas draugus - 24%, kelionėse, išvykose, kultūros ai
sporto renginiuose ^ labai nedidelė, bet, palyginti su kitokio amžiaus žmonėmis
aktyviausia kaimo žmonių grupė (1 pav.).

.
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40

lHM30m.aNuo3< ki^Gm. • Vrš^Oln.!
1 pav. Kaimo žmonių dažniausiai pasirenkama laisvalaikio aplinka
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Kaimo jaunimas laisvalaikiu dažniausiai nori bendrauti su draugais ir

pažįstamais (nurodė 50% jaunų kaimo gyventojų), pasilinksminti, prasiblaškyti
(47%), pailsėti nieko neveikdamas (35%), bendrauti su šeima (30%). Kitų
amžiaus grupių kaimo žmonių tikslai gerokai skiriasi (2 pav.).

Btnfrtuii su dnugū, p*iįrt*mt

Raumiptik

Pttitimtbniis ptrgywnio
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Ptbė gjinuo rap( ų ,u žnir^^
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2 pav. Pagrindiniai kaimo žmonių laisvalaikio tikslai
Didžiausią dalį jaunimo laisvalaikio struktūroje sudaro veiklos formos namų
aplinkoje. Jaunuoliai palyginti dažniausiai žiūri televiziją, videofilmus, klausosi
muzikos įrašų, skaito visuomeninę, politinę, grožinę, mokslinę bei specialybės
literatūrą, intensyviausiai skaito žurnalus, bet išsiskiria mažiausiu dėmesiu
laikraščiams (dauguma niekada neskaitančiųjų laikraščių - vyrai). Daug
laisvalaikio skiriama bendravimui su draugais; šeimai apie 50% jaunimo skiria
įvairuojančią laisvo laiko dalį, o ketvirtadalis - nuolat didelę. Žymiai intensyviau
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nei kitų amžiaus grupių atstovai jaunimas bendrauja su bendradarbiais (su
giminėmis - rečiau).
Jaunimas rečiau nei kiti laisvalaikiu renkasi artimus įprastai kasdieninei
veiklai užsiėmimus, lankosi saviveiklinių kolektyvų pasirodymuose ir
bažnyčioje, bet labiau mėgsta estradinius koncertus, diskotekas, kavines,
muziejus, bibliotekas, knygynus. Gan dažnai pasyviai ilsisi apie trečdalį kaimo
jaunuolių. Dauguma kaimo jaunimo jaučia masinių renginių kaime trūkumą^
pasigenda amatininkų mugių, koncertų, spektaklių, muzikos festivalių, tradicinių
liaudies švenčių ir kt.
Visiškai patenkinti savo laisvalaikiu 28% jaunuolių, nepasitenkinimą jaučia
14%, iš jų dauguma teigia, kad nėra sąlygų tvarkyti laisvalaikį pagal norus.
Beveik trečdalis kaimo jaunimo norėtų laisvalaikį praleisti visiškai kitaip, Šiek
tiek jį pakeisti - daugiau nei pusė. Jei turėtų daugiau laisvo laiko, dauguma
kaimo jaunimo jį skirtų iškyloms, poilsio vakarams, bendrautų su draugais^
papildomam uždarbiautų (3 pav.).
Nedaugelis jaunų kaimiečių papildomu laisvalaikiu kurtų, mokytųsi, keltų
kvalifikaciją, skaitytų ir pan. - daugumai nerūpi ugdyti ir tobulinti kultūrinę,
mokslinę pasaulėjautą.
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Tci^^jasSurįmi i^• 12^
j6
KiUll^
3 pav. Kaimo jaunimo pasirenkamos papildomo laisvalaikio panaudojimo

kryptys (%)
Kaimo jaunimui norimu būdu praleisti laisvalaikį trukdo pinigų trūkumas
(nurodė 88%), laisvo laiko stoka (45%), kitokie Šeimos norai, susisiekimo
problemos ir kt. (4 pav.).
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Pinųj^ tūkumas
La^^^ laiko stoka
Kitt^ie seimas pcaeikiai
SussieJrimo pacbleitc*
Maži vaikai
Per tJi esanoos kul^rct ^taigos
Hicvargb poda^bo
Pta5t laisvalaikb praledittc s^yęx
D^ug^^ė daArų raituose, įsrrėi ūJdo da^ii ••! 1 ^
Infamadjos aperengmus tūlaunis,K ^rtimas ^18,7
Pasyromas 13,7
Nežangimas,Jtaip tuiiningiau palesti lašvalaiki 13,7

4 pav. Problemos, trukdančios kaimo jaunimui praleisti laisvalaikį pagal norus

Neracionalų laisvalaikį dažnai lemia nenoras ar nemokėjimas planuoti. Apie
35% jaunų kaimiečių laisvalaikį praleidžia dažniausiai vienodai, o 31% ^ labai
įvairiai. Nustatyta, kad 38% jaunimo norėtų ne pavieniui, o bendromis jėgomis
patys organizuoti savo poilsį, 36% vertina visuomeninį laisvalaikio
organizavimą, padedantį praleisti laiką, taupantį jėgas. 26% jaunų kaimiečių
priimtinas individualus požiūris į savo veiklą - jie mano, kad kiekvienas
laisvalaikį gali pats susitvarkyti.
Kaimo jaunimo laisvalaikio badai: vaikinų ir merginų skirtumai
Jauni kaimo vyrai kur kas dažniau nei moterys laisvalaikį praleidžia pas draugus.
Moterys dažniau nei vyrai laisvalaikį praleidžia namuose, kultūros renginiuose.
Vyrai laisvalaikiu dažniau nori pasilinksminti, patirti malonių išgyvenimų,
pabėgti nuo rūpesčių, atgauti fizines jėgas, moterys - lavintis, plėsti akiratį^
tobulinti profesinius įgūdžius, stiprinti sveikatą. Taigi moterų laisvalaikio
struktūra įvairiapusiškesnė. Jos gerokai dažniau skaito įvairiopą literatūrą,
periodinius leidinius, užsiima įprasta kasdienine veikla (augina gėles, prižiūri
naminius gyvulius, žvėrelius, paukščius, žuvis, siuva, siuvinėja, mezga, verda,
kepa ir pan.), dažniau groja, dainuoja, piešia, lankosi teatruose, simfoninės
muzikos koncertuose, įvairiose paskaitose, bibliotekose ir knygynuose,
bažnyčioje. Didelę laisvalaikio dalį nuolat skiria šeimai 39% jaunų moterų (vyrų
- tik 15%). Jauni vyrai dažniau laisvalaikiu žaidžia šachmatais, lošia kortomis,
meistrauja, konstruoja, žiūri televizorių, videofilmus ir kur kas dažniau renkasi
pasyvų poilsį.
Laisvalaikio tikslų ir jo struktūros atitikimas lemia pasitenkinimą. 31% moterų
visiškai patenkintos savo laisvalaikiu, o vyrų - 24%.
Dauguma moterų papildomą laisvalaikį skirtų namų ruošai, skaitymui, kino
teatrų ir parodų lankymui, mokymuisi bei kvalifikacijos kėlimui, dauguma vyrų
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dirbtų asmeniniame pagalbiniame ūkyje ar sode, papildomai uždarbiautų,
mankštintųsi ir sportuotų.
Jauniems kaimo vyrams laisvalaikį pagal norus praleisti trukdo pinigų
trūkumas, laisvo laiko stoka, susisiekimo sunkumai, neorganizuotumas ir
nežinojimas, kaip įdomiau ir turiningiau jį sutvarkyti. Moterims trukdo pinigų
trūkumas, laisvo laiko stoka, kitokie šeimos poreikiai, didelis atstumas iki
kultūros įstaigų, daugybė darbų namuose, pasyvumas.
Nustatyta, kad individualią laisvalaikio organizavimo formą palaiko
daugiausia jauni kaimo vyrai (39%), o bendruomeninę - daugiausia moterys

(46%).
Skirtingo išsilavinimo jaunuolių laisvalaikio būdai
Iš apklaustų kaimo jaunuolių 18% turėjo aukštąjį, 26%-specialųjį vidurinį, 48%
- vidurinį ir 9% - pradinį išsilavinimą; vis dar mokėsi 33%žmonių; pasirodo, tai
labai veikia laisvalaikio būdų formavimąsi. Kuo aukštesnis jaunimo
išsilavinimas, tuo mažesnė jo dalis laisvalaikį praleidžia pas draugus ir tuo
didesnė - užsiima kultūra, sportu ir dalyvauja renginiuose, buvoja išvykose arba
lieka namuose.
Dažniausiai įvairių rūšių literatūrą bei periodiką skaito aukštąjį išsilavinimą
turįs jaunimas; vidurinėje mokykloje besimokantys šiuo požiūriu lenkia jau
įgijusius vidurinįjį išsilavinimą. Kylant išsilavinimo lygiui, didėja periodikos
skaitymo, radijo laidų klausymosi ir televizijos žiūrėjimo dažnumas. Teatruose,
kine, simfoniniuose koncertuose, muziejuose, įvairiose paskaitose ir bažnyčioje
dažniau lankosi aukštąjį išsilavinimą turintis jaunimas; saviveiklinių kolektyvų
pasirodymuose, kultūros namuose, kultūros ir sporto reikmių parduotuvėse,
kavinėse ir restoranuose - turintys specialųjį vidurinį išsilavinimą; estradiniuose
koncertuose - turintys vidurinį; kultūros namų šokiai, diskotekos, sporto
renginiai, bibliotekos, knygynai domina pradinio išsilavinimo žmones. Šeimai
skirto laisvalaikio dalis didėja kylant išsilavinimui, o pasyviam poilsiui laiko
sąnaudos mažėja.
Vidurinio išsilavinimo jaunuoliai laisvalaikiu patenkinti labiausiai.
Racionaliausią laisvalaikį laiduoja aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių
keliami tikslai, apimantys visų laisvalaikio funkcijų (poilsio, pramogos,
asmenybės vystymo) įgyvendinimą, o kitos grupės pervertina pramogos funkciją
ir nekreipia dėmesio į asmenybės vystymąsi.
Svarbiausios sunkumai, trukdantys norimu būdu praleisti laisvalaikį
baigusiems aukštąjį mokslą žmonėms, - pinigų trukumas, laisvo laiko stoka,
maži vaikai; turintiems specialųjį vidurinį ir vidurinį išsilavinimą - pinigų
trūkumas ir laisvo laiko stoka, turintiems pradinį išsilavinimą-pinigų trūkumas,
kitokie šeimos poreikiai.

Dauguma aukštąjį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą turinčių jaunuolių jaučia
didžiausią laisvalaikio visuomeninio organizavimo poreikį, o specialųjį vidurinį
mokslą baigęs jaunimas - bendruomeninio organizavimo.
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Laisvalaikio bodų diferenciacija pagal ^eiminę padėtį
Iš tyrime dalyvavusių 63% respondentų buvo nesusituokę, 34% - susituokę ir
4% - išsituokę; 65% vaikų neturi, 33% turi vieną arba du, 3% - daugiau nei du.
Namuose labiausiai linkę praleisti laisvalaikį tie žmonės, kurie jau sukūrę
Šeimas ir turi daugiau nei du vaikus. Dar nesusituokusius ir bevaikius kaimo
jaunuolius laisvalaikis namuose mažiausiai traukia.
Susituokusių jaunų kaimo žmonių grupėje niekada laisvalaikiu neskaitančių
grožinės, visuomeninės ir mokslinės literatūros yra žymiai mažiau, palyginti su
nesusituokusiais. Teatruose, estradinės muzikos koncertuose, bibliotekose
nesusituokę jaunuoliai lankosi dažniau nei kiti. Susituokusieji dažniau lankosi
saviveiklinių kolektyvų pasirodymuose, bažnyčioje.
Vaikų neturintys jaunuoliai dažniau lankosi teatruose, estradinės muzikos
koncertuose, bibliotekose ir knygynuose, ilsisi pasyviai, bet rečiau nei kiti žiūri
televiziją, lankosi saviveiklinių kolektyvų pasirodymuose, bažnyčioje.
Pagrindiniai nesusituokusio jaunimo laisvalaikio tikslai tokie: bendrauti su
draugais ir pažįstamais, pasilinksminti, prasiblaškyti, ramiai pailsėti, patirti
malonių išgyvenimų. Susituokę jaunuoliai nori bendrauti su šeima, ramiai
pailsėti, daryti gera artimiesiems, atgauti fizines jėgas, o išsituokusieji bendrauti su Šeima, ramiai pailsėti, tobulinti profesinius įgūdžius.
Jei turėtų daugiau laisvo laiko, dauguma nesusituokusių jį skirtų išvykoms į
gamtą, kelionėms, lankytų poilsio vakarus, bendrautų su draugais, papildomai
uždarbiautų; susituokusieji dirbtų asmeniniame pagalbiniame ūkyje ar sode,
bendrautų su vaikais, vyktų į keliones ir kt. Išsituokusieji dažniausiai nurodė
išvykas. Svarbiausiais kliuviniais, neleidžiančiais praleisti laisvalaikio pagal
norus, nesusituokusieji nurodė pinigų trūkumą, laisvo laiko stoką ir sunkų
susisiekimą; susituokusieji - piniginius rūpesčius, mažus vaikus ir laisvo laiko
stoką; išsituokusieji - laisvo laiko stoką, nuovargį po darbo, per toli esančias
kultūros įstaigas.
Individualus laisvalaikio organizavimas priimtiniausias išsituokusiems
jaunuoliams, bendruomeninis - nesusituokusiems ir susituokusiems, kurie jau
turi vaikų, o visuomeninis - susituokusiems, bet dar neturintiems vaikų
jaunuoliams.
Socialinio sluoksnio ir laisvalaikio būdo ryšys
Prie pasiturinčio socialinio sluoksnio prisiskyrė 26%, prie neturtingai gyvenančių
- 68%, prie skurdžiai gyvenančių - 6% respondentų; laisvalaikį dažniausiai
namuose praleidžia neturtingai ir skurdžiai gyvenantys jaunuoliai. Grožinę
literatūrą dažniau skaito neturtingi jauni kaimiečiai, visuomeninę ir mokslinę pasiturintys. Tai susiję su išsilavinimo lygiu: dažnai žemesnio socialinio
sluoksnio kaimo jaunuoliai neturi galimybės siekti aukštesnio išsilavinimo.
Mažiausiai skaito skurdžiai gyvenantis kaimo jaunimas. Kuo žemesnis socialinis
sluoksnis, tuo didesnės televizijai ir pasyviam poilsiui skiriamos laiko sąnaudos.
Skurdžiai gyvenantis kaimo jaunimas rečiau lankosi įvairiuose renginiuose,
šventėse ir kt. Estradiniuose koncertuose, teatruose, saviveiklinių kolektyvų
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pasirodymuose, muziejuose, knygynuose dažniausiai lankosi pasiturintys, kiek
rečiau - neturtingi jaunuoliai.
Pasiturintys jaunuoliai laisvalaikiu siekia pasilinksminti, tobulintis profesiniu
atžvilgiu, bendrauti su šeima, lavintis, plėsti akiratį; neturtingai gyvenantys bendrauti su draugais, pasilinksminti, skurdžiai gyvenantys - atgauti fizines
jėgas, bendrauti su šeima, pabėgti nuo rūpesčių, užsimiršti, ramiai pailsėti.
Dauguma pasiturinčiųjų papildomą laisvalaikį skirtų išvykoms, poilsio vakarų
lankymui, bendravimui su draugais, fizinei kultūrai. Papildomai uždarbiautų
dauguma neturtingo ir skurdžiai gyvenančio kaimo jaunimo.
Visiškai patenkintų savo laisvalaikiu dalis tuo mažesnė, kuo žemesnis
socialinis sluoksnis (5 pav.).
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5 pav. Pasitenkinimo laisvalaikiu diferenciacija pagal socialinį sluoksnį
Pasiturinčiai gyvenančių kaimo jaunuolių laisvalaikio reikalus apsunkina
laisvo laiko stoka, pinigų trūkumas, nuovargis po darbo; neturtingai gyvenančių
- pinigų trūkumas, laisvo laiko stoka, susisiekimo problemos; skurdžiai
gyvenančių - pinigų trūkumas, susisiekimo problemos, laisvo laiko stoka,
nuovargis po darbo, maži vaikai.
Pasiturintis kaimo jaunimas vertina visuomeninį laisvalaikio organizavimą^
neturtingai ir skurdžiai gyvenantis - bendruomeninį.
B vados
Nors jaunuoliai - aktyviausia kaimo žmonių grupė, dauguma jų laisvalaikį
praleidžia namuose. Laisvalaikio aplinkos pasirinkimą lemia išsilavinimas,
šeiminė padėtis, socialinis sluoksnis: didžiausia dalis praleidžiančių laisvalaiki
namuose sudaro aukštąjį mokslą baigę, susituokę ir turintys vaikų, dažniai
skurdžiai ar neturtingai gyvenantys jauni kaimo žmonės, daugiausia moterys.
Laisvalaikio tikslai dažniau susiję su bendravimu, pramogomis, pasyvii
poilsiu. Jie lengvai pasiekiami, bet nelabai prasmingi. Tobulinimąsi, lavinimąsi
akiračio plėtimą, asmenybės plėtrą kaip pagrindinius laisvalaikio tikslus įvardiji
tik nedidelė jaunimo dalis. Racionaliausią laisvalaikį laiduoja aukštąj
išsilavinimą turinčio jaunimo keliami tikslai, apimantys visų laisvalaikic
funkcijų įgyvendinimą.
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Laisvalaikio tikslai ir struktūra glaudžiai susiję. Didžioji dalis laisvalaikio
sąnaudų tenka neracionaliam pasyviam poilsiui ir pramogoms. Jei turėtų daugiau
laisvo laiko, dauguma kaimo jaunimo norėtų papildomai dirbti, kad gautų
daugiau pajamų.
Nedidelis kaimo jaunimo reiklumas lemia daugumos pasitenkinimą
neturiningu laisvalaikiu. Didžiausia dalis nepatenkintųjų - neturtingi ir skurdžiai
gyvenantys žmonės, neturintys sąlygų laisvalaikį praleisti taip, kaip norėtų.
Kaimo jaunimas nelinkęs planuoti laisvalaikio, o tai lemia neracionalų jo
švaistymą, neturiningumą. vienodumą.
Visuomeninė laisvalaikio organizavimo forma priimtiniausia turinčiam aukštąjį
išsilavinimą bei dar besimokančiam, daugiausia - susituokusiam, bet
neturinčiam vaikų jaunimui. Bendruomeninis laisvalaikio organizavimas
priimtiniausias turintiems specialųjį vidurinį išsilavinimą, paprastai
susituokusiems, jau turintiems vaikų ir neturtingiems jauniems kaimo žmonėms.
Individualią organizavimo formą renkasi išsituokęs kaimo jaunimas, daugiausia
- vaikinai.
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Young Country-People's Ways of Leisure
Greta Savickaitė
Summary
^ummary
The article presents an analysis of young Lithuanian country-people's leisure
ways and problems. There are discussed such points as young country-people's
mostly chosen environment for spending leisure, leisure's structural
characteristics, the main leisure aims of young people, the satisfaction with one's
leisure, leisure planning and leisure organization needs of young
country-people. There is described how interrogatory and the comparative
research of different demographical and sočiai groups in countryside identified

that sočiai environment, demographical and economical situation, specific work
and mode of living, changing values affect country-people^s ieisure very much.
Hovvever, this tendency manifests itself in reversible process, changing these
conditions. It was established that young country-people's Ieisure is different
than other age groups' one. The ways of Ieisure also vary: they depend on young
people's sex, education, marital and sočiai status and other factors.
Key words: young country-people, Ieisure ways, consumption of culture

GIMNAZISTŲ IR PEDAGOGŲ POŽIŪRIS Į PRIEVARTĄ IR
NARKOMANIJĄ
Albinas Kalvaitis
Švietimo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44, LT-2600 Vilnius
albinas.kalvaitis@spc.smm.lt
Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos gimnazijų pedagogų ir IV klasės gimnazistų
požiūris į prievartą ir narkomaniją, aptariama, kaip jie vertina moksleivių
saugumą savo gimnazijoje, santykius tarp savo mokyklos bendruomenės narių.
Raktažodžiai: švietimas, bendrasis lavinimas, gimnazija, prievarta, narkomanija

Įvadas
Pastaraisiais metais Lietuvos švietimo sistema priversta vis daugiau dėmesio
skirti narkomanijos ir prievartos problemų sprendimui. Tai lėmė kelios svarbios
priežastys: 1) Lietuvai integruojantis į Vakarų civilizaciją, Šalyje plinta ne tik
teigiami, bet ir neigiami reiškiniai, tarp jų narkomanija ir tam tikras smurto
kultas; 2) Lietuvos švietimas labiau atsiveria visuomenei, todėl apie neigiamus
švietimo reiškinius Lietuvos visuomenė mėgina diskutuoti plačiau ir atviriau; 3)
privalomo mokyklinio amžiaus merginos ir vaikinai mokykloje dažnai praleidžia
daugiau laiko nei namie su tėvais, todėl visuomenė vis labiau domisi, kaip
moksleiviams sekasi mokykloje.

Dėl šių priežasčių Šalies mokslininkai atliko daug įvairių tyrimų, leidžiančių
nustatyti narkotikų paplitimo Lietuvos mokyklose mastą [1; 2; 3; 4]. Prievarte
šalies mokyklose tyrinėta mažiau [6]. Kita vertus, labai dažnai šiuose tyrimuose
domėtasi pačiu narkotikų vartojimo ar prievartos pasireiškimo faktu - ai
respondentas bei jo draugai vartoja narkotikus, ar respondentas bei jo draugai yr
tapę smurto mokykloje aukomis ir pan. Šiame straipsnyje nagrinėjamas kitas
Lietuvos moksleivių požiūris į narkotikus ir prievartą. Respondentų buvc
klausta, kaip jie reaguotų, jei paaiškėtų, jog jų draugas tapo prievartos auka ai
pradėjo vartoti narkotikus. Gimnazijose paprastai mokosi didesnę mokymos
motyvaciją turintys ir po brandos egzaminų dažniausiai aukštojoje mokykloje
mokslus besirengiantys tęsti moksleiviai. Taigi nagrinėjant baigiamosios klasė;

176

gimnazistų atsakymus, galima aiškintis labiau apie savo ateitį galvojančio ir į
aukštesnio išsilavinimo įgijimą orientuoto jaunimo nuostatas.
Tyrimo charakteristika. Aptariama problema nagrinėta Švietimo ir mokslo
ministerijos užsakymu atliekant platų Lietuvos gimnazijų tyrimą. Šiame tyrime
buvo pasiūlyta dalyvauti visų šalies gimnazijų vadovams (gimnazijų
direktoriams ir jų pavaduotojams ugdymui), visų šalies gimnazijų IJ ir IV
gimnazijos klasių auklėtojams ir 12 (iš 82) Lietuvos gimnazijų IV klasės
gimnazistams. Atrinktose gimnazijose buvo atlikta ištisinė respondentų apklausa.
Atrenkant gimnazijas, kuriose buvo apklausti gimnazistai, buvo atsižvelgta į
Šiuos veiksnius: atrinktos gimnazijos, kuriose mokosi abiejų profilių gimnazistai;
gimnazijos, kuriose dalykai mokomi lietuvių kalba. Tyrimo imčiai atrinkta po
lygiai išgrynintų ir neišsigrynintų gimnazijų. Rengiant tyrimo imtį apskaičiuota,
kokia visų gimnazistų dalis mokosi dideliuose miestuose, rajonų centruose,
kitose gyvenvietėse - atrenkant gimnazijas, išlaikytos tokios pat respondentų
proporcijos. Didžiuosiuose miestuose ir rajonų centruose taip pat siekta atrinkti
po lygiai didesnių ir mažesnių gimnazijų.
Tyrimas vyko 2002 m. vasario ir kovo mėnesiais. [ parengtų anoniminių
standartizuotų anketų klausimus atsakė 855 gimnazistai (86% atrinktose
gimnazijose besimokiusių IV klasės gimnazistų, bendra gimnazistų imties
reprezentatyvumo paklaida - 3%, skaičiuota pagal [6: 81]), 622 II ir IV
gimnazijos klasių auklėtojai -(93% visų II ir IV klasių auklėtojų) ir 74 gimnazijų
direktoriai bei 92 gimnazijų direktorių pavaduotojai.
Aplinka gimnazijoje, pedagogų ir moksleivių santykiai. Gimnazistams
skirtoje anketoje domėtasi, kaip respondentas elgtųsi, jeigu sužinotų, kad jo
draugas patyrė prievartą ar pradėjo vaitoti narkotikus. Tokio klausimo tikslas
buvo išsiaiškinti, ar respondentas pasirengęs draugo bėdą įveikti kartu su savo
bendruomenės nariais, visų pirma - su savo pedagogais, mat gimnazijos
koncepcija deklaruoja, kad gimnazijoje privalu sudaryti tinkamą psichologinį
klimatą, skatinantį partnerišką bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą [5].
Panašūs klausimai buvo suformuluoti ir klasių vadovams skirtoje anketoje. Labai
dažnai respondento pasirengimas bendrai spręsti draugo rūpesčius priklauso nuo
aplinkos mokykloje ir nuo santykių su bendramoksliais ir pedagogais. Tam
išsiaiškinti gimnazistų anketose buvo suformuluoti specialūs klausimai. Į tokius
pat klausimus atsakė ir klasių auklėtojai, gimnazijų vadovai.
Nuo pat pradžios gimnazijos buvo kuriamos kaip „kitokios mokyklos", kuriose
turėtų vyrauti kitokie, ne tokie formalūs santykiai tarp pedagogų ir gimnazistų.
Todėl respondentų klausta, ar iš tiesų jų gimnazijoje moksleivių santykiai su
pedagogais geresni nei aplinkinėse vidurinėse mokyklose. 36% mokyklų vadovų
nuomone, geresnius nei kitose mokyklose santykius su pedagogais pajuto visi jų
vadovaujamos gimnazijos moksleiviai, 60% - dauguma jų gimnazistų, o 4% tik kai kurie gimnazistai. 37% klasių auklėtojų nuomone, visi jų auklėtiniai
pajuto geresnius nei aplinkinėse mokyklose pedagogų ir moksleivių santykius,
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54% nuomone, pajuto dauguma jų moksleivių, 8% nuomone - tik kai kurie
moksleiviai, 1% nuomone, pedagogų ir moksleivių santykiai jų gimnazijoje ir
aplinkinėse mokyklose nesiskiria. Analizuojant klasių auklėtojų atsakymų apie
pedagogų ir moksleivių santykių kokybę koreliaciją su kitais atsakymais, matyti,
kad santykius blogiau vertina mažesniuose nei rajono centras miesteliuose
įsikūrusių gimnazijų pedagogai (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0496,
Cramerio V = 0.11952), pedagogai, kurių darbo auklėtojais stažas mažesnis nei
20 metų (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0422, Cramerio V = 0.10076),
pedagogai, siūlantys iŠ esmės keisti Švietimo reformos kryptį (bendras
koreliacijos reikšmingumas 0,0017, Cramerio V = 0,13713). Apklausti
gimnazistai savo santykius su pedagogais vertino kritiškiau: 25% visiškai pritarė,
kad jų santykiai su pedagogais geresni nei aplinkinėse mokyklose, 42% iš dalies
pritarė, 24% iš dalies nepritarė ir 9% visiškai nepritarė. Pedagogų ir moksleivių
santykius blogiau vertina merginos nei vaikinai (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0459, Cramerio V = 0,15677), moksleiviai, kurie numatė savo
brandos atestato vidurkį žemesnį nei 7,5 balo (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0040, Cramerio V = 0,11273), moksleiviai, tvirtinę, kad jiems
mokytis sunku (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0075, Cramer'io V =
0,10419) ar neįdomu (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V =
0,21919), taip pat moksleiviai, gailėjęsi, jog mokosi gimnazijoje (bendras
koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V - 0.21948).
Apklausos metu domėtasi, ar moksleiviai savo gimnazijoje jaučiasi saugūs.
36% apklaustų mokyklų vadovų nuomone, teiginys, jog gimnazijoje moksleiviai
saugūs, tinka visiems jų moksleiviams, 63% nuomone - daugeliui jų moksleivių,
o 1% nuomone - tik kai kuriems jų moksleiviams. 46% apklaustų klasės
auklėtojų įsitikinę, kad tai, jog mokykloje jie saugūs, pajuto visi jų auklėjami
moksleiviai, 46% - kad pajuto dauguma auklėjamų moksleivių, 7% nuomone,
pajuto tik kai kurie auklėjami moksleiviai, o 1% nuomone - niekas iš moksleivių
nepajuto. Kaip klasės auklėtojų atsakymai apie moksleivių saugumą gimnazijoje
koreliuoja su kitais jų atsakymais? Menkiau moksleivių saugumą gimnazijoje
vertina respondentai, nepritariantys dabartinei švietimo reformos krypčiai
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0355, Cramerio V = 0,11622). 49%
gimnazistų visiškai pritarė nuomonei, kad savo gimnazijoje jie jaučiasi saugūs,
37% - pritarė su išlygomis, 9% - iš dalies nepritarė, o 5% - visiškai nepritarė.
Palyginus gimnazistų atsakymus į šį klausimą su kitais atsakymais, matyti, kad
menkiau saugumą vertina moksleiviai, numatantys baigti mokyklą žemesniu nei
8,5 balo brandos atestato vidurkiu (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0286,
Cramerio V = 0,10573), gimnazistai, kuriems gimnazijoje mokytis sunku
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V = 0,14870) bei
neįdomu (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V = 0,25045),
kurie gailisi, kad mokosi gimnazijoje (bendras koreliacijos reikšmingumas
0,0000, Cramerio V = 0,25156) ir humanitarinį profilį pasirinkę gimnazistai
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0102, Cramerio V = 0,10392).
Analizuojant 12 gimnazijų, kurių moksleiviai dalyvavo apklausoje, pedagogų ir
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vadovų atsakymus, matyti, kad saugumą savo gimnazijoje daug geriau vertina
vadovybė ir mokytojai nei moksleiviai.
Respondentams buvo užduotas klausimas, ar padėtų bendraklasiai, jei
gimnazistui atsitiktų kokia nelaimė. 30% mokyklų vadovų nuomone,
bendraklasių paramą pajustų ar jau pajuto visi gimnazistai, 66% nuomone daugelis gimnazistų, o 4% nuomone - tik kai kurie gimnazistai. 42% klasių
auklėtojų įsitikinę, kad atsitikus nelaimei bendraklasių paramą pajustų visi jų
auklėtiniai, 40% respondentų mano, kad pajustų dauguma jų auklėtinių, 18% kad bendraklasiai padėtų tik kai kuriems gimnazistams, o 1% - kad bendraklasiai
nelaimės atveju niekam nepadėtų. Lyginant klasių auklėtojų atsakymą į Šį
klausimą su kitais atsakymais, matyti, kad į gimnazistų bendraklasių paramą
skeptiškiau Žvelgia jaunesni nei 40 metų respondentai (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0390, Cramerio V = 0,12760). Gimnazistai vertino ir teiginį,
kad jų bendraklasiai jiems tikrai padės ištikus nelaimei. 33% gimnazistų su šiuo
teiginiu visiškai sutiko, 41% ^ iš dalies sutiko, 20% proc. - iš dalies nesutiko,
5% - visiškai nesutiko. Su teiginiu dažniau, visiškai ar iŠ dalies nesutiko
respondentai, besimokantys didžiuosiuose miestuose įsikūrusiose gimnazijose
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V = 0,15335), merginos
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0168, Cramerio V = 0,10796),
gimnazistai, save priskiriantys humanitarams (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0004, Cramerio V = 0,13760) ir pasirinkę humanitarinį profilį
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0031, Cramerio V = 0,11652),
moksleiviai, kuriems mokytis gimnazijoje buvo neįdomu (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0000, Cramerio V = 0,17700).
Respondentai vertino ir teiginį „Jei gimnazistui atsitinka nelaimė, jam tikrai
padeda pedagogai". 66% apklaustų mokyklų vadovų nuomone, tai pajuto ar
pajustų visi jų gimnazistai, o 34% nuomone - dauguma gimnazistų. 47% klasių
auklėtojų nuomone, tai pajuto ar pajustų visi jų auklėtiniai, 42% nuomone dauguma jų auklėtinių, 10% nuomone - tik kai kurie jų auklėtiniai. Pačių
gimnazistų nuomonė kiek prastesnė: 25% respondentų visiškai pritarė šiam
teiginiui, 52% - iš dalies pritarė, 20% - iš dalies nepritarė, o 3% - visiSkai
nepritarė. Lyginant gimnazistų atsakymą į šį klausimą su kitais jų atsakymais,
matyti, kad pedagogų pagalbos galimybę skeptiškiau vertino didelių miestų
gimnazijose besimokantys moksleiviai (bendras koreliacijos reikšmingumas
0,002, Cramerio V = 0,11288), gimnazijų, kurių gretutinėse klasėse mokosi
daugiau nei 100 gimnazistų, moksleiviai (bendras koreliacijos reikšmingumas
0,0100, Cramerio V = 0,10834), moksleiviai, kuriems gimnazijoje mokytis buvo
neįdomu (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V ~ 0,19312)
bei respondentai, besigailintys, jog mokosi savo gimnazijoje (bendras
koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V = 0,16279). Analizuojant 12
gimnazijų, kurių moksleiviai dalyvavo apklausoje, pedagogų ir vadovų
atsakymus, matyti, kad vadovybė ir mokytojai geriau vertina saugumą savo
gimnazijoje nei moksleiviai.
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Prievartos bendraklasių atžvilgiu vertinimas. Klasių auklėtojų prašyta
atsakyti į klausimą, ar jie, sužinoję, jog jų auklėtinis patiria (patyrė) prievartą,
viešai keltų Šią problemą ir taip bandytų jam padėti. Kovos su prievarta būdai
rodo ir mokyklos bendruomenės narių nuostatas - jei mokyklos bendruomenės
narys žino savo teises ir pareigas, jeigu jis tiki, jog bus apgintas, kai kas nors
pažeis jo ar kitų mokyklos bendruomenės narių teises, jeigu respondentas mano,
kad prievartos problemą galima įveikti ne atsakomąja prievarta, o viešu
pagarsinimu ir visuotinai priimtais būdais, jis nebijos viešo problemos
sprendimo. Rengiant tyrimą nebuvo svarbu, kas galėtų skleisti prievartą moksleivio bendraklasiai, gimnazijoje nesimokantys jaunuoliai, moksleivio tėvai
ar net mokytojai.
Buvo siekiama užfiksuoti vidinę pedagogo nuostatą dėl prievartos savo
auklėtinio atžvilgiu, nors, aišku, painiomis gyvenimo aplinkybėmis ne visada
žmogus gali savo nuostatas įgyvendinti. 64% respondentų nurodė, kad jie
prievartos savo auklėtinio atveju viešai keltų šią problemą ir taip bandytų jam
padėti, 36% respondentų manė, kad jie triukšmo nekeltų ir bandytų padėti
auklėtiniui, nieko mokykloje neinformuodami. Anketoje prie šio klausimo buvo
ir atsakymas „nieko nedaryčiau", bet jo nepasirinko nė vienas apklausoje
dalyvavęs klasės auklėtojas. Analizuojant respondentų atsakymo į klausimą dėl
prievartos koreliacijas su atsakymais į kitus klausimus, matyti, kad sprendimas
dėl požiūrio į prievartą auklėtinių atžvilgiu priklauso nuo respondento amžiaus dažniau viešai prievartos problemą keltų 40 - 60 metų amžiaus pedagogai
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0480, Cramerio V = 0,12438), ir nuo
respondento vadovaujamos klasės dydžio - dažniau problemą slapta spręstų
pedagogas, vadovaujantis ne daugiau kaip 20 moksleivių (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0145, Cramerio V = 0,11981). Pažymėtina, kad nėra jokio
statistiškai patikimo ryšio tarp respondentų atsakymų apie požiūrį į prievartą
auklėtinių atžvilgiu ir moksleivių saugumo mokykloje, santykių tarp moksleivių
ir pedagogų, pedagogų ir bendraklasių pasirengimo padėti sunkumų turinčiam
moksleiviui vertinimo.
Gimnazistai irgi atsakė į panašiai suformuluotą klausimą: gimnazistų klausta,
ar jie viešintų prievartos prieš savo draugą atvejį. 30% apklausoje dalyvavusių
gimnazistų nurodė, kad jie viešai keltų prievartos faktą ir taip bandytų padėti
savo draugui, 68% bandytų padėti savo draugui viešai šio reikalo nekeldami, o
3% respondentų apskritai nieko nedarytų, jų nuomone, pats draugas turi
susitvarkyti savo reikalus. Analizuojant gimnazistų atsakymo į požiūrio dėl
prievartos draugo atžvilgiu priklausomybę nuo atsakymų į kitus klausimus,
matyti toks ryšys: su respondento lytimi statistiškai patikimas - vaikinai dažniau
padėtų slapčia arba apskritai nepadėtų (bendras koreliacijos reikšmingumas
0,0000, Cramerio V = 0,17309); su vertinimu, ar, įvykus nelaimei, padės
bendraklasiai ^ jeigu tokiam teiginiui respondentai nepritarė, tai dažniau tvirtino,
jog prievartą patyrusiam draugui padės slapčia arba iš viso nepadės (bendras
koreliacijos reikšmingumas 0,0018, Cramerio V = 0,11216); su respondentu
pasirinktu mokymosi profiliu - humanitarai labiau linkę draugui padėti viešai.
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realiojo profilio moksleiviai - slapčia (bendras koreliacijos reikšmingumas
0,0426, Cramerio V = 0,10089). Pažymėtina, kad nėra jokio statistiškai patikimo
ryšio tarp respondentų atsakymų apie požiūrį į prievartą draugo atžvilgiu ir jų
tėvo ir motinos išsilavinimo ar darbo pobūdžio, jų saugumo mokykloje, santykių
tarp moksleivių ir pedagogų ir bei pedagogų pasirengimo padėti problemų
turinčiam moksleiviui vertinimo.
Respondento pozicija, kai jo auklėtinis ar draugas pradeda vartoti
narkotikus. Požiūris į narkotikus vartojantį auklėtinį ar draugą dėl kelių
priežasčių skiriasi nuo respondento požiūrio į prievartą patyrusį auklėtinį ar
draugą:
•narkomanija - sunki liga, o aplinkiniai dažnai linkę greitai pasmerkti
kvaišalus vartojantį žmogų;
•kvaišalus vartojančiam žmogui reikia mokėti padėti, nemokšiška
pagalba gali atnešti tik žalos;
•nežinant tinkamų pagalbos narkomanams formų, lengva pačiam
įsitraukti į narkotikų vartojimą. Specialistai tvirtina, kad norėdami
padėti savo draugams narkomanais tapo nemaža jaunuolių, tarp jų ypač
daug merginų [7:21].
Pedagogų atsakymai pasiskirstė taip: 35% klasės auklėtojų mano, kad
jei auklėtinis pradėjo vartoti kvaišalus, būtina informuoti suinteresuotus
mokyklos darbuotojus - vadovybę, socialinį pedagogą, psichologą ir pan., o 65%
klasės auklėtojų šito nenorėtų daryti -jie nurodė, kad patys bandytų padėti savo
auklėtiniams, informuotų tokio auklėtinio šeimą, bet mokykloje apie auklėtinio
reikalus neskelbtų. Anketoje prie šio klausimo buvo ir atsakymas „nieko
nedaryčiau", bet jo nepasirinko nė vienas apklausoje dalyvavęs klasės auklėtojas.
Analizuojant respondentų atsakymo į klausimą dėl elgesio, kai auklėtinis
pradeda vartoti kvaišalus, koreliacijas su atsakymais į kitus klausimus, matyti,
kad sprendimas kvaišalus vartojančio auklėtinio atžvilgiu priklauso nuo vietos,
kur įsikūrusi respondento mokykla - mažesnėse nei rajono centras gyvenvietėse
įsikūrusių gimnazijų pedagogai dažniau šią problemą bandytų spręsti viešai
(bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0095, Cramerio V = 0,12525), nuo darbo
klasės auklėtoju stažo - mažesnį nei 10 metų darbo auklėtoju stažą turintys
respondentai dažniau šią problemą keltų viešai (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0464, Cramerio V = 0,11834), nuo respondentų požiūrio į
prievartą auklėtinių atžvilgiu - tie, kurie pasirengę viešai kelti prievartos faktą,
dažniau viešintų ir kvaišalų vartojimą (bendras koreliacijos reikšmingumas
0,0000, Cramerio V = 0,28116). Pažymėtina, kad nėra jokio statistiškai patikimo
ryšio tarp respondentų atsakymų apie požiūrį į prievartą auklėtinių atžvilgiu ir
moksleivių saugumo mokykloje, santykių tarp moksleivių ir pedagogų,
pedagogų ir bendraklasių pasirengimo padėti sunkumų turinčiam moksleiviui
vertinimo.
Tas pats klausimas, tik jau apie draugo vartojamus kvaišalus, buvo užduotas ir
tyrime dalyvavusiems IV klasės gimnazistams. 5% respondentų pasiryžę viešai
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kelti draugo narkomaniją ir taip jam padėti, 87% respondentų, sužinoję, kad jų
draugas vartoja kvaišalus, nekeldami jokio triukšmo ir nieko klasėje ar
mokykloje neinformuodami bandytų patys kaip nors jam padėti, o kiti 7%
respondentų nurodė, kad jie arba apskritai nebebendrautų su kvaišalus
vartojančiu draugu, arba nekreiptų dėmesio, kad Šis kvaišinasi. Nenorintys nieko
klasėje ir mokykloje apie kvaišalus vartojantį draugą informuoti respondentai
dažnai nurodė, kaip stengtųsi padėti - praneštų draugo tėvams, padėtų rasti
gydymosi vietą ir bandytų įkalbėti draugą ten gydytis ir pan. Nagrinėjant
gimnazistų atsakymo į požiūrio į kvaišalus vartojantį draugą priklausomybę nuo
atsakymų į kitus klausimus, matyti, kad statistiškai patikimas Šių atsakymų ryšys
su moksleivių lytimi - merginos dažniau linkusios padėti slapta, o vaikinai apskritai nepadėti (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0000, Cramerio V =
0,20741), su tuo, ar respondentui įdomu mokytis gimnazijoje -jeigu mokytis
neįdomu, respondentas labiau linkęs apskritai nesikišti į draugo rūpesčius dėl
kvaišalų (bendras koreliacijos reikšmingumas 0,0006, Cramerio V = 0,12753), su
tuo, ar moksleivis mokykloje jaučiasi saugus - saugiai besijaučiantys
moksleiviai daug labiau linkę viešai kelti draugo bėdą (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0102, Cramerio V = 0,10010), su įsitikinimu, ar padės
bendraklasiai ir pedagogai iškilus sunkumams - šiems teiginiams nepritariantys
jaunuoliai gerokai dažniau mano, kad draugo rūpesčiai dėl kvaišalų yra tik jo
paties reikalas (bendras koreliacijos reikšmingumas atitinkamai 0,0000 ir 0,0082,
Cramerio V = 0,14260 ir V =0,10168). Statistiškai patikimas ryšys nustatytas
tarp požiūrio į draugo patiriamą prievartą ir rūpesčius dėl kvaišalų - tie, kurie
nusiteikę vieSai kelti prievartos faktus, daug dažniau mano taip pat elgtis ir tuo
atveju, jei draugas susidomėtų kvaišalais, o tie, kurie siektų prievartą įveikti
slapta, taip pat elgtųsi ir sužinoję apie kvaišalus, norintys nusišalinti nuo
prievartos įveikimo, nusišalintų ir kvaišalų atveju (bendras koreliacijos
reikšmingumas 0,0000, Cramerio V = 0,29225).
Hvados
Didžioji respondentų dalis gerai vertina santykius tarp gimnazistų ir savo
mokyklos pedagogų, moksleivių saugumą gimnazijoje, bendraklasių ir pedagogų
pasirengimą padėti nelaimės atveju. Tiesa, gimnazijų vadovų ir klasės auklėtojų
vertinimai aukštesni nei gimnazistų.
Nepaisant respondentų deklaruotų gerų santykių su pedagogais ir gero
mokyklos aplinkos vertinimo, didelė klasės auklėtojų ir gimnazistų dalis
nesiryžtų viešai kelti prievartos auklėtinio ar draugo atžvilgiu problemos.
Tiek klasės auklėtojai, tiek gimnazistai, sužinoję, jog jų auklėtinis ar draugas
pradėjo vartoti kvaišalus, dažniausiai nesistengtų šių žinių kelti viešumon, o
bandytų padėti slapčia. Kadangi iki Šiol Lietuvoje nėra sukurti patikimi ir lengvai
prieinami pagalbos narkomanams mechanizmai, tokia slapta (ypač bendraklasių)
pagalba pavojinga patiems pagalbininkams ir lengvai gali juos pačius įtraukti į
narkomaniją. Todėl būtina parengti metodiką,, kaip būtų galima tinkamai padėti
kvaišalų aukoms, ir supažindinti su ja moksleivius ir mokyklų pedagogus.
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Nenustatyta statistiškai patikimos priklausomybės tarp gimnazistų atsakymų
apie saugumą mokykloje, mokyklos bendruomenės narių santykių vertinimo,
požiūrio į prievartą draugo atžvilgiu ar į kvaišalus vartojantį draugą iŠ vienos
pusės, o iŠ kitos -jų tėvo ir motinos išsilavinimo ar jų tėvų darbo pobūdžio.
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The Standpoint of Gymnasitim Students and Pedagogues on Compulsion
and Drug Addiction
Albinas Kalvaitis
Summary
In the article, the standpoint of pedagogues and 4^ grade students of Lithuanian
gymnasiums on compulsion and drug addiction is discussed; it is considered how
gymnasium students assess safety at their gymnasium and reiations betvveen
members of the gymnasium community. The article is based on the investigation
carried out at Lithuanian gymnasiums in spring 2002. The principai conclusion is
the following: irrespective of generally favourable assessment of reiations
between the pedagogues and students at the gymnasium, both class managers
and gymnasium students most freąuently do not try to settle problems openly.
They are inclined to provide secret assistance to a student in case he suffers from
compulsion and especially in case of using drugs.
Keywords: education, general education, gymnasium, compulsion, drug
addiction.
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