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PRATARMĖ
Svarbus sociologijos mokslo uždavinys - atskleisti socialinių procesų
esmę. Ji atskleidžiama įvairiais būdais - apmąstant, kuriant teorijas, renkant
statistinę informaciją, žinias iš pačių visuomenės narių apie požiūrius į
įvairius gyvenimo reiškinius, jų socialinę būklę, ją analizuojant, apibendrinant
ir pateikiant mokslinių rezultatų, išvadų pavidalu. Vienokia ar kitokia forma
išreikštos individo mintys, veiksmai, požiūriai ar grupės suvoktas ir tik jos

tipui priskiriamas patyrimas reprezentuoja tam tikro meto visuomenę, leidžia
ją suvokti ir suprasti. Sociologiją iš dalies mes suprantame ir kaip mokslą,
apimantį vertinimo funkciją, o kartais ir moralinį aspektą (padedantį
susigaudyti, kas gera ir kas bloga), o kai kurių reiškinių tyrimas (pvz,
savižudybių, konfliktų, keliančių grėsmę socialinei tikrovei) atskleidžia tų
blogybių įsigalėjimo visuomenėje lygmenį, iškelia būtinumą užkirsti jiems
kelią. Nuo seno socialiniai mokslai susiję su siekiu pagerinti visuomeninę
tvarką, reformų tikslais.

Dar pirmieji Lietuvos sociologai šio mokslo uždavinius siejo su
humanistine priederme; Kazimieras Šaulys (Nepriklausomybės akto
signataras, bažnytinės teisės magistras, nuo 1944 m. gyvenęs Šveicarijoje)
socialiniu klausimu vadina „...krūvą arba rinkinį problemų apie esybę šių

laikų visuomeniškųjų ir ūkiškųjų ligų ar ydų, apie jų priežastis ar gydymo
priemones. Socialinio mokslo tikslas - išrasti ir suteikti visuomenėms
generalinius pamatinius dėsnius, atrasti priemones ne tik minėtoms ydoms
prašalinti, bet sykiu praskinti kelią geresniems visuomenių santykiams" [1: 4].

Autorius ieško socialinių ligų (kuriomis vadina didelių turtų koncentraciją
mažo žmonių būrio rankose, nesustabdomą konkurenciją, proletariato vargų

didėjimą) trijose visuomenės gyvenimo srityse: „religiškai-doriškoje,
ekonomiškoje, politiškoje". K Šaulys taip supranta socialinę tvarką: „žmogui
žemės turtai yra reikalingi dėl atlikimo pareigų maitinimo ir tobulinimo savęs
paties ir šeimynos", „pralobimo darbuose negalima būti be saiko, o savo
veikimą reikia taip apriboti, kad besirūpinant žemės daiktais, negaištų

amžinieji", „reikia, kad piliečiai ištikimai pildytų viešąsias pareigas ir rūpintus
visuomenės labu [1: 80-81], Tad šiuo atveju sociologijos funkcijos
sutapatinamos su krikščioniškų normų skelbimu ir teisingumo įgyvendinimu.

Galime suprasti K. Šaulio nuostatą į visuomenę kaip į darinį, pačių savo narių
sutikimu ir sutartimi galintį išvengti minėtų ligų.
Sociologijos mokslo turinį galima apibrėžti kaip teikiantį visuomenėje
vykstančių procesų, socialinių saitų atspindėjimą, sociologų darbo gilumas ir
kruopštumas lemia, ar tas atspindys atitinka tikrovę. Dar Petras Leonas

sociologijos paskaitų tikslu manė esant reikalą „duoti tam tikrą kai kurių
svarbiausių problemų vaizdą" Jo nuomone, visuomenės mokslas susietas tiek
su grynų tiesų ieškojimu, tiek su praktiniais tikslais. Jis rašė. „Ne kartą tenka

tamstoms išgirsti, kad tikrasis mokslas, kuris ieško tiesos ir ją radęs skelbia
kitiems, visai neturi utilitarių tikslų. Sutiksime su tuo, bet negalėsime paneigti
ir to, jog kiekviena moksliška tiesa visuomet turi gausias pasekmes žmonių
praktiškam gyvenimui, gerindama jo sąlygas" [2: 18].
Šiuolaikinės pilietinės ir demokratinės visuomenės kūrimas susijęs ne tik
su naujų socialinių teorijų bei paradigmų integracija į sociologiją, bet ir savo
palikimo peržiūra. Lietuvos sociologijai šiuo metu (kurį galima būtų pavadinti
skolinimosi laikotarpiu) būdinga tyrinėti įvairių šalių atstovų teorinius
požiūrius, jų socialinės analizės lygmenis, juos priartinti prie mūsų
visuomenės padėties, mūsų būklę interpretuoti tais moksliniais požiūriais.

Toks mokslinio darbo būdas atliepia sociologų smalsumo ir naudingumo
poreikius - mat visada rasi ką nors naujo, įdomaus, gundančio, ką gali įtraukti

į savo analizės lauką, kas bus patrauklu, naudinga kitiems sociologų bendrijos
nariams, sykiu virs ir tavo „kultūriniu kapitalu". Kita vertus, toks mokslinio

darbo būdas skatina plėtoti savus tyrimus ir atradimus - visuomenės analizę,
atsakymų į socialinių santykių vystymąsi gimtoje bendruomenėje paieškas
remti savais sociologijos pradininkais, diskutuoti su savo disciplinos atstovais.

Šiuo straipsnių rinkiniu siekiama atskleisti, koks įvairiu metu buvo
sociologinės minties ir tyrinėjimų turinys, kokius siekius puoselėjo sociologai
prieškario ir sovietinėje visuomenėse, kaip naujų reiškinių iššūkiai sąlygojo
sociologijos turinį, keitė analizuojamų ir viešumai pateikiamų žinių pobūdį.
Sociologinė informacija gilėja ir plečiasi, į šio mokslo apyvartą įtraukiant
naujas paradigmas ir požiūrius, sociologijai suartėjant su kitais mokslais ir
socialinėmis praktikomis, įtraukiant į jos objektą ir anksčiau gyvavusius
diskursus.
Testinis leidinys „Iš Lietuvos sociologijos istorijos" pasirodė tik
nepriklausomos Lietuvos sąlygomis (I kn. - 1996 m., II - 1999 m., III - 2000
m), kai jau buvo galima pažvelgti į sociologų darbus iš tam tikro nuotolio, iš
laisvos mąstysenos pozicijų. Tokio žvilgsnio atsiradimas įrodo, kad

sociologijos atstovai ganėtinai subrendę ir turi kompetencijos nagrinėti vienos
ar kitos krypties darbus, jų metodologines, metodines, tyrimų turinio

problemas. Kita vertus, žinoti ir suvokti šalies sociologiją (ir jos istoriją)
būtina prisistatant tarptautinei mokslininkų bendruomenei ir įsitraukiant į

Europos ir pasaulio sociologų tarpą [3; 4]. Todėl labai svarbu, kad kiekvienos
nacionalinės sociologijos šakos atstovai stengtųsi ne tik gilinti tos krypties

žinias, bet ir apmąstyti bendrą būklę. Į sociologijos istorijos šaltinius,
archyvus, šių dienų leidinius jautriai reaguoja Tarptautinės sociologų
asociacijos Sociologijos istorijos tyrimo komitetas, jungdamas tyrinėtojus į
visumą, organizuodamas konferencijas, seminarus, leisdamas periodinį
Newsletter, kuris sudaro sąlygas keistis informacija ir susiburti šiame leidinyje
sociologijos istorijos analitikams kaip įsivaizduojamos bendruomenės
nariams. Šio komiteto prezidentas D. Koesleris rašo, jog nuo pat šio mokslo

atsiradimo pradžios sociologija padėjo žmonėms stebėti, suprasti, numatyti ir

spręsti savo visuomenių problemas, ir kyla klausimas, kaip XXI a.

sociologijos intelektualai turėtų pritaikyti sociologijos palikimą? [5; 2], Reikia
manyti, jog pažintis su Lietuvos sociologijos pirmtakais, įvairiomis jos
kryptimis reiškia šio mokslo šaknų paieškas ir leidžia nustatyti įvairių
laikotarpių visuomenių bendrumus bei skirtingumus, įžvelgti jų bruožų
pokyčius.

IV-osios knygos straipsniai atspindi prieškario sociologijos idėjas (prof.
babil. dr. Valdo Pruskaus - jaunosios kartos katalikų intelektualų socialines
politines aspiracijas, dr. Anelės Vosyliūtės - Valentino Gustainio laisvos ir
disciplinarinės visuomenės sampratą), čia analizuojami ir sovietinės
sociologijos (daugiausiai susijusios su socialinėmis tos tikrovės reformomis)
darbai: prof. habil. dr. Romualdas Grigas, dr. Amanas Čiuias, dr. Valentina

Ratkevičienė nagrinėja socialinės raidos Lietuvoje planavimo atvejus,
administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijų tyrimų koncepcijas,
tyrimų rezultatus. Šie tekstai atspindi tų laikų visuomenėje gyvavusius
diskursus, kuriuos kūrė ir visuomenotyros, ideologijos, gyvenimo tikrovės
planavimo atstovai. XX a. 7 - 9 dešimtmetyje jaunimo sociologijos srityje

atliktus darbus analizuoja dr. Gražina Maniukaitė (abiturientų tyrimų
vertybinius aspektus), Vida Kasparavičienė (požiūrio į profesiją ir savęs

vertinimo tyrimus), Jonas Trinkūnas (etnokultūrinio sąjūdžio idėjas).
Visuomenės nuomonės tyrimų, atliktų „Vilmorus" centre 1993 - 2003 m.,

ypatumus ir rezultatus nagrinėja dr. Vladas Gaidys, o apie kūno kultūros ir
sporto sociologinius tyrinėjimus rašo dr. Antanas Kličius. Tikimės, jog
leidinys bus įdomus visuomeninės minties tyrinėtojams, sociologams - šioje

srityje dirbantiems ar šią discipliną studijuojantiems.
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JAUNOSIOS KARTOS KATALIKŲ INTELEKTUALŲ SOCIALINĖS
POLITINĖS ASPIRACIJOS TARPUKARIO LIETUVOJE
Valdas Pmskus
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saulėtekio ai. 11, LT - 2040 Vilnius

Straipsnyje siekiama atskleisti jaunosios kartos lietuvių katalikų

intelektualų socialines politines nuostatas, jų kitimo priežastis bei raiškos
aplinkybes, taip pat jų sąsajas su Vakarų Europoje tarpukariu plitusiomis

socialinės katalikybės sąjūdžio idėjomis. Autorius analizuoja socialinės
katalikybės sąjūdžio raišką tarpukario metais Vakarų Europoje, jaunosios
kartos lietuvių katalikų intelektualų socialines politines aspiracijas, aptaria jų
koncepcijos metodologines nuostatas. Tyrimo metodas - mokslinės
literatūros, archyvinės medžiagos istorinė ir lyginamoji analizė.
RakfaiodžUi: jaunosios kartos lietuvių katalikų intelektualai, socialinės
politinės nuostatos, katalikybės sąjūdžio bruožai

Įvadu
1926 m. paėmę valdžią Lietuvoje tautininkai politinę katalikybę laikė
rimtu ir pavojingu priešu, todėl negailėjo pastangų išstumti Katalikų
Bažnyčią iš aktyvaus socialinio gyvenimo ir politikos, o jos veiklą apriboti
vien sielovada ir religijos sfera.
Spaudimas sudarė nepatogumų Bažnyčiai, tačiau erzinti tautininkų
pernelyg griežtais pareiškimais neskubėta. Vis dažniau pasiekdavo
informacija apie rytuose, Sovietų Sąjungoje, vykdomą griežtą valdžios

ateistinę politiką, Bažnyčios ir jos kunigų bei tikinčiųjų persekiojimus ir
trėmimus. Apie tai pranešdavo, valstybėms pasikeitus kaliniais, į Lietuvą
sugrįžę sovietiniuose lageriuose kalinti kunigai ir vyskupas (T. Matulionis)

Ketvirtojo dešimtmečio viduryje suaktyvino veiklą ir kairiosios jėgos,
ypač Maskvos išlaikomi Lietuvos komunistai. Nors didesnės paramos
visuomenėje jie neturėjo, buvo palyginti negausi organizacija (1940 m - apie

900 žmonių, iš kurių lietuviai sudarė tik 10%, kiti buvo kitataučiai), tačiau
vykdė aktyvų propagandinį darbą, stengėsi destabilizuoti padėt; krašte,
organizuodami streikus, kitas nepasitenkinimo valdžia akcijas, laikėsi griežtų
ateistinių pažiūrų. Tai vertė Katalikų Bažnyčią realiau vertinti komunizmo
grėsmę Lietuvai.
Komunizmas ir konkreti jo apraiška - tuo metu kurtasis socializmas
Rusijoje - Katalikų Bažnyčiai atrodė blogis. Ir šio blogio pranašai - nors ir

negausūs vietiniai komunistai - veikė čia pat, Lietuvoje. Tad Katalikų
Bažnyčia stengėsi netrukdyti tiems, kurie kovojo su šiuo blogiu, o taip pat ir
tautininkams, santūriai vertindama jų socialinius politinius veiksmus, o neretai
ir nutylėdama Bažnyčiai daromas skriaudas.

Žvelgiant iš laiko perspektyvos, Katalikų Bažnyčios užimtoji santūrios
laikysenos pozicija pasirodė gan pozityvi. Didinant įtampą tarp Katalikų
Bažnyčios ir ambicingų tautininkų, abi pusės nebūtų nieko laimėjusios.
Bažnyčia negalėjo tikėtis platesnių veiklos sferų ir didesnės įtakos, negu
apibrėžta pasirašytoje su Vatikanu Konkordato sutartimi (1926), o iniciatyvos,

vedusios į atvirą ir neišvengiamą konfliktą, galėjo tik sumenkinti jos autoritetą
tiek visuomenės, tiek Šventojo Sosto akyse, kuris tokią moralinę politiką pats

vykdė (sudaręs sutartį su Italijos valdžia I929m.) ir ragino šalių bažnyčias
taip pat laikytis susitarimų.
Kita vertus, atvirai ir primygtinai reikalaudama atkurti demokratiją

Lietuvoje ir skelbti laisvus rinkimus į Seimą, Katalikų Bažnyčia netiesiogiai
butų įsipareigojusi remti ir LKDP, o tai buvo nepriimtina. Įsigalint Europoje

totalitariniams režimams, stiprėjo pažiūros, kad socialinių politinių reikalų
sritis turėtų būti palikta pasauliečių atsakomybei. Ši nuostata dar labiau
sustiprėjo valdant Bažnyčią popiežiui Pijui XII, kuris mėgino atsieti Katalikų
Bažnyčios veikimą jxtio catholicct\ orientuotą puoselėti krikščioniškus
principus ir dvasiškai ugdyti individą per šiam tikslui skirtas katalikiškas
organizacijas, nuo ,jaetio catkolicorum", t.y. veikimo remiantis krikščionybės
principais siekiant rezultato (socialinio teisingumo įkūnijimo), kurį sąlygoja
konkrečios socialinės ir politinės aplinkybės. Tuo būdu atskirti tikrąją
hierarchiškai valdomą sritį nuo visuomeninės politinės, kuri veikiau turėtų
būti patikėta asmeninei pasauliečių atsakomybei ir iniciatyvai. Būtent ši
nuostata ir susilaukė nevienodo katalikiškosios inteligentijos vertinimo ne tik
Vakarų Europos šalyse, bet ir Lietuvoje.
Tautininkams konfrontacija su Katalikų Bažnyčia taip pat buvo
nenaudinga. Katalikų Bažnyčios įtaka visuomenėje buvo didelė. Ambicingos
tautininkų pastangos griauti jos autoritetą skandalingais procesais (kun. K.
Olšausko byla) ne tiek menkino Bažnyčios tarnų autoritetą, kiek rodė pačių
tautinink^ ambicingumą, o nepakankamais įrodymais pagrįsti sprendimai
skatino suabejoti valdžios institucijų valdininkų kompetencija ir sąžiningumu.
(Nors dėl sufabrikuoto kaltinimo tariamu meilužės nužudymu K. Olšauskas
buvo nekaltai nuteistas kalėti, tačiau po keleto metų A. Smetonos nurodymu

paleistas). Tautininkai nesiryžo didinti konfrontacijos. Šalyje daugėjo būtinų
spręsti socialinių ekonominių problemų. Augo ir socialinė įtampa, kuria
stengėsi pasinaudoti vietiniai komunistai. Todėl konfrontacijos su Katalikų

Bažnyčia didinimas būtų pareikalavęs iš tautininkų daug jėgų ir pastangų, o
galiausiai iš to butų laimėjusios kairiosios jėgos. Tai gerai suprato ir
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tautininkai, ir Katalikų Bažnyčia, santūriai laikiusis tautininkų vykdomos
politikos atžvilgiu. Tačiau ne visi katalikų intelektualai šią poziciją suprato ir
vienodai vertino.

Vieni - daugiausia praktinį pastoracinį darbą dirbę ir aktyviau
socialiniame gyvenime nedalyvavę kunigai, Katalikų Bažnyčios vadovybės
pozicijai pritarė ir ją rėmė. Jiems atrodė, kad šitaip elgdamasi Bažnyčia turės
daugiau naudos, neprovokuos tautininkų imtis priešiškų veiksmų, kurie galėtų
pakenkti Bažnyčiai, o „Šventorius" taps katalikiškos veiklos terpe - saugia ir
patikima. Peržengus šventoriaus ribas, visada kyla grėsmė pernelyg susisieti
su pasaulietinėmis struktūromis, kurioms svarbiausia - socialinio ekonominio
bei politinio gyvenimo reikalai. Būdai ir priemonės, kuriomis siekiama juos

tvarkyti, ne visada atliepia krikščioniškus principus. Bažnyčios sąsajos su
šiomis struktūromis apima riziką nutolti nuo savo tikrosios paskirties ir dėl
neapgalvotų veiksmų prarasti autoritetą. Todėl jie nepritarė kunigų
dalyvavimui socialiniame ir politiniame gyvenime - tai galį atnešti daugiau
žalos negu naudos. Kaip neapdairaus Katalikų Bažnyčios kišimosi į politiką
pavyzdys nurodoma Bažnyčios ir kunigų parama LKDP. Be to, krikdemų

valdymo metais (1920-1926) būta ir nemažai korupcijos atvejų, kurie pakenkę
ir Katalikų Bažnyčios įvaizdžiui. LKDP pralaimėjimas rinkimuose į m Seimą
(1926) buvęs ženklas Katalikų Bažnyčiai pakeisti požiūrį į dalyvavimą
socialiniame ir politiniame gyvenime.

Kiti laikėsi pažiūros, kad Katalikų Bažnyčia, užleisdama socialines ir
politines pozicijas tautininkams, nusižengianti savo socialinei misijai - ginti
individą nuo valstybės pasikėsinimų riboti jo laisvę ir teises, gerinti sąlygas,
reikalingas jo dvasinei ir socialinei brandai. Tai esanti Bažnyčios priedermė,
nuo kuriuos ji neturėtų šalintis, nepaisydama jokių kliūčių ir galimų padarinių.
Nusigręždama nuo aktyvaus dalyvavimo socialinio bei politinio gyvenimo
reikaluose, Bažnyčia daranti klaidą: nesuprantanti laiko ženklų ir neieškanti
būdų, kaip į juos tinkamai reaguoti. Šias pažiūras bene aktyviausiai reiškė
jaunosios kartos katalikų intelektualai.

Socialinė katalikybė tarpukaryje Vakarų Europoje
Norint geriau suprasti jaunosios kartos lietuvių katalikų intelektualų
socialinę bei politinę laikyseną tautininkų valdymo laikotarpiu, dera

susipažinti su Vakarų Europos socialinės katalikybės sąjūdžio atstovų
skelbtomis socialinėmis bei politinėmis nuostatomis ir jas inspiravusiomis

aplinkybėmis.
Viena iš svarbiausių Katalikų Bažnyčios gyvavimo sąlygų ir priedermių
yra skleisti Evangeliją, atsižvelgiant į specifines konkrečios tautos socialinio
gyvenimo sąlygas. Šiuo požiūriu atsinaujinimo idėja visada gyva. Kita vertus,

iš Katalikų Bažnyčios visais laikais buvo reikalaujama naujų įžvalgų ir
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atsakymų į gyvenamo laiko klausimus. Tai nėra paprasta ir lengva. Ypač

sunku tai atlikti istorinių lūžių laikotarpiu, kai sparčiai formuojasi visiškai
nauja padėtis, į kurią reaguoti reikia greitai ir tiksliai.
Būtent tokia padėtis ir susidarė po Pirmojo pasaulinio karo, kai suskilus

imperijoms (Austrijai -Vengrijai ir Rusijos imperijai) Europoje susikūrė daug
naujų nacionalinių valstybių, kurios stengėsi stiprinti atgautą valstybingumą.

Tai skatino nacionalistinių nuotaikų stiprėjimą: politinėje arenoje visose
šalyse buvo jaučiamas nacionalizmo protrūkis.
Katalikų Bažnyčia, kaip ir visa krikščionybė, smerkė nacionalizmą,

įžvelgdama jame priešiškumą Evangelijos dvasiai. Bet į jį linko nemaža dalis
kunigų - jie aktyviai įsitraukė į politinį gyvenimą. Tiesa, XX a. pradžioje
popiežiai Pijus X ir Benediktas XV tokią padėtį toleravo. Tačiau stiprėjant
nacionalizmui, imta abejoti kunigų dalyvavimo politikoje prasmingumu.
^uolab kad politinis gyvenimas darėsi vis drastiškesnis, politinės kovos
metodai vis agresyvesni. Kunigai politikai, norėdami atremti oponentų
kaltinimus, taip pat turėjo elgtis, kaip reikalavo aplinkybės, o ne kunigo
statusas. Be to, laimėti šią kovą kunigui buvo maža vilties: visuomenė
sekuliarizavusi, idealus ir vertybes, kurias skelbė Katalikų Bažnyčia, darėsi
vis sunkiai įgyvendinti. Aiškėjo, kad Katalikų Bažnyčios ir jos atstovų kunigų - įsitraukimas į politinį gyvenimą yra gan rizikingas užsiėmimas,
tačiau rizikuota.

Katalikiškų partijų įtaka šalių politiniame gyvenime taip pat nebuvo
didelė, kaip tikėtasi. Antai tokioje, atrodo, katalikiškos tradicijos šalyje kaip
Prancūzija katalikai nebuvo laimėję nė vienų rinkimų. Nedaug katalikiškų

partijų atstovų būta ir parlamente. Kur kas didesnę įtaką darė katalikų
intelektualai, nepriklausę partijai. Vatikanas tai suprato kaip aiškų ženklą, kad
reikia keisti politinius prioritetus. Popiežius Pijus XI uždraudžia kunigams
dalyvauti politikoje ir užsiimti ūkine veikla, orientuodamas juos į mokslą ir
švietimą (enciklika „Vigilla Cura") .

Toks katalikiškos visuomenės ir kunigų politinio veikimo apribojimas
padėjo Vatikanui rasti bendrą kalbą su naujai susikūrusiomis valstybėmis ir
ieškoti naujų netradicinių bendradarbiavimo su jomis formų. Tokia forma tapo

Konkordatas. Jį pasirašė daugelis valstybių (tarp jų Vokietija 1933m.). Šios
šalys įsipareigojo suteikti Katalikų Bažnyčiai tam tikrą teisinį statutusą, kuriuo
ji galėjo remtis valdžios įgaliojimų viršijimo atveju. Kartu jis draudė
kunigams dalyvauti politinėje veikloje. Taip Bažnyčia buvo išstumta iš
politikos, o jos veikla apribota vien sielovados ir religijos sfera. Opi problema
tapo ir katalikiškų organizacijų išsaugojimas. Nacionalistiniai režimai jas laikė
politinės katalikybės dalimi ir su Konkordato pagalba norėjo jomis atsikratyti.
Ypač stengtasi Vokietijoje. Vis dėlto katalikų organizacijas, nors ir pogrindžio
sąlygomis, pavyko išsaugoti. Ne visos pasirašiusios Konkordatą valstybės
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uoliai laikėsi jo raid^s ir dvasios. Savo ruožtu ir Vatikanui, pasirašius
Konkordatą, nelengva buvo išlaikyti gerus santykius su šalimis, kadangi ne

visi kunigai sutiko su popiežiaus raginimu nesikišti į politiką. Tas raginimas
jiems atrodė abejotinas, o stiprėjant totalitarizmo pavojui susilaukdavo vis

didesnių priekaištų.
Dviejų totalitarinių sistemų - sovietinio socializmo ir itališkojo bei
vokiškojo fašizmo - iškilimas ir jo agresyvūs veiksmai politinio, socialinio
bei religinio gyvenimo srityse giliai sukrėtė Europos šalių katalikiškąją
visuomenę ir privertė ją reaguoti ne tik socialiai, bet ir politiškai. Tai nebuvo
paprasta, nes totalitarinėse sistemose sklandė ambivalentiškos idėjos,

turėjusios padėti individui, suteikti jam didesnį socialinį saugumą ir užtikrinti
patikimesnę gerovę. Totalitarinių režimų laimėjimai - tikri ir parodomieji darė įspūdį paprastam piliečiui, kaip ir nauji, neįprasti valstybės valdymo
būdai, kurie atrodė daug veiksmingesni nei demokratiniai.
Abi sistemos stengėsi atkovoti visuomenės simpatijas, už tai reikalaudami
tik vieno - aklo paklusnumo: vieni klasės (proletariato), kiti - tautos
(valstybės) vardu Nemaža dalis visuomenės palankiai vertino šias sistemas,

kurios tarėsi galinčios išspręsti visas opiausias socialines bei politines
problemas, ir gan patraukliu būdu.

Katalikų Bažnyčia abi šias sistemas vertino kaip blogį, bet jas paveikti
esmingiau buvo bejėgė - neturėjo galios. Neskubėjo ir smerkti, siekdama

išvengti dar didesnio blogio, kurį galėjo sukelti jos neapgalvoti veiksmai.
Tačiau ilgainiui tylėti taip pat negalėjo. Katalikiškoji visuomenė laukė, kad
Bažnyčia pareikštų autoritetingą nuomonę šių sistemų atžvilgiu Tokia
pozicija buvo išsakyta popiežiaus Pijaus XI enciklikose „Quadragessimo
anno" (1931) ir „Divini redemptoris" (1937). Jose nedviprasmiškai
pasmerkiamos abi šios socialinės ekonominės bei politinės sistemos. Tiesa,
nepasakoma, kad šios sistemos turi būti pakeistos, neraginama griebtis
prievartos siekiant įgyvendinti socialinį ir politinį teisingumą. Nepateikiamas

ir kiek nors aiškesnis ir priimtinesnis tautoms jų socialinio bei politinio
gyvenimo organizavimo modelis. Ir tai suprantama: ne Bažnyčios reikalas
siūlyti optimalius visuomenės sutvarkymo modelius. Tačiau nurodyti

bendruosius krikščioniškus principus, kuriais toks modelių kūrimas turėtų
remtis, - privalu. Ir Bažnyčia nurodė.

Enciklikose laikytasi požiūrio, kad socialinį teisingumą įgyvendinti
galima ne prievarta, klasių kovos ar tautinės priešpriešos kurstymu, o
doroviniu kiekvieno žmogaus tobulėjimu. Teigta, jog kiekvienas tikintysis
privaląs dvasiškai subręsti, kad pajėgtų savarankiškai atskirti gėrį nuo blogio,
pats rinktis. Katalikų Bažnyčia neturinti jam daryti spaudimo, tuo labiau

nurodinėti, kokią partiją ar valdžią palaikyti. Apsispręsti ir veikti, remdamasis
krikščioniškais principais, turįs pats individas. Taigi ir pats jo veikimo
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katalikiškumas (actio catholicorum) yra pirmiausia jo asmeninio
apsisprendimo ir atsakomybės reikalas.
Nors Bažnyčia ir pasmerkė totalitarines sistemas, tačiau jokių ateities
visuomenės organizavimo modelių kaip priešpriešos nepasiūlė, palikdama

sferą, kurioje galėjo reikštis ir reikšti savo pažiūras bei pozicijas įvairių
orientacijų katalikų intelektualai, kuriems buvo ne tas pat, kur krypsta

Europos šalių socialinis ir politinis gyvenimas ir koks likimas laukia Katalikų
Bažnyčios spartėjant visuomenės sekuliarizacijai, įsigalint totalitarizmą
liaupsinančioms doktrinoms ir jų praktikai.
Tą sferą ir užėmė katalikų intelektualai, kurie stengėsi tarytum iš šalies
pažvelgti į Katalikų Bažnyčios vietą sparčiai pasaulėjančioje visuomenėje,
įvertinti jos potencines galimybes veikti socialinius bei politinius procesus.

Taip pat ieškoti bendradarbiavimo sąlyčio taškų su valstybe ir jos piliečiais,
tolstančiais ir visai nutolusiais nuo Bažnyčios, padaryti juos sąjungininkais
siekiant įgyvendinti socialinį ir politinį teisingumą. Pasaulietinė valstybė, jų
manymu, tai ne ateistinė, o neutrali - ji turinti sudaryti visiems piliečiams,
tikintiems ir netikintiems, vienodas, lygias ir teisingas sąlygas siekti savų

tikslų. Kartu valstybei turi rūpėti ir bendrųjų vertybių puoselėjimas. Todėl ji
negali likti abejinga agresyvaus individualistinio egoizmo apraiškoms,
užkertančioms kelią kitiems visuomenės nariams tomis vertybėmis grįsti savo
veikimą.
Jų tarpe buvo ir teologų - E Fidleris, M Chenu, G Daneleou, A.
Liubakas, K. Adamas, K.Rahneris (1904 -1984) ir kt, ir sociologų - filosofų,
iš kurių žymiausi - J. Maritainas (1882-1973, išgarsėjęs veikalu „Integralinis
humanizmas", 1936) ir, žinoma, personalistas E. Mounier (1905-1950,
I932m. Paryžiuje įsteigęs garsųjį žurnalą „Esprit", aplink kurį vienijosi jauni

katalikų veikėjai, linkę į klubinę veiklą). Jo pavyzdžiu pasekė ir jaunosios
kartos lietuvių katalikų intelektualai, leidę Kaune žurnalą „Naujoji Romuva".

Kadangi ši katalikų intelektualų grupė itin didelį dėmesį skyrė socialinei ir
politinei problematikai, bandė modernizuoti ir humanizuoti Katalikų
Bažnyčios socialinį mokymą, tai ji ilgainiui vadinta įvairiai. I^enkų
mokslininkas J. Kelleris juos vadina tarpukario „socialinės katalikybės"
atstovais [16: 260]. Katalikų Bažnyčios istorikas kunigas profesorius J.
Streszewskis mano, jog ši grupė tarpukario metais „plėtojo privatų katalikų
socialinį mokslą" [30: 119]. Čekų mokslininkas M. Novačikas juos vadina
„neomodernistais" [24: 149], šitaip atskirdamas nuo amžiaus pradžios
modernistų ir nurodydamas jų pažiūrų ir veiklos savitumą. Mes toliau juos
vadinsime socialinės katalikybės sąjūdžio tarpukaryje atstovais.
Jų dėmesys socialiniams ir politiniams klausimams neatsitiktinis.

Socialinės katalikybės sąjūdžio atstovai negailėjo pastangų nusakyti Katalikų
Bažnyčios vietą naujų ekonominių, politinių bei socialinių pokyčių sąlygomis.
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Katalikybę jie taikė lakmusu, įgalinančiu pamatuoti socialinio ir politinio
gyvenimo struktūras, išryškinti, kaip jų funkcionavimas atitinka
krikščioniškas vertybes, prigimtines teises ir laisves, ar tai priimtina žmogaus

socialinio bei dvasinio tobulėjimo požiūriu. Dėmesį jie sutelkė į individo ir
visuomenės santykius. Žmogaus išvadavimas iš gręsiančių totalitarinių režimų
primestos dvasinės ir ekonominės priklausomybės, jo asmens išskirtinio
vertingumo visuomenėje gynimas tapo svarbiausiu jų apmastymų objektu.
Žmogaus problemos požiūriu jie interpretavo įvairius socialinio, politinio bei
kultūrinio gyvenimo reiškinius.

Į žmogų atsigręžti būdinga ir vertinant esmines Katalikų Bažnyčios
socialinės potencijos problemas. Jų požiūriu, tik krikščionybė galinti
humanizuoti socialinius santykius, kuriuos iškreipė totalitarinės sistemos ^
fašizmas ir sovietinis socializmas. Jie stojo už tokią krikščionišką
pasaulėžiūrą, kuri atgaivintų katalikybę ir kartu padėtų kurti naują
humanistinę visuomenę be susvetimėjimo ir išnaudojimo. Naujoji
pasaulėžiūra, jų manymu, turėtų ne tik padėti paaiškinti socialinio politinio
gyvenimo reiškinius, bet ir kreipti žmogų aktyviai ir socialiai atsakingai
praktinei veiklai pertvarkant visuomenės socialinę ir politinę organizaciją,
Naujos pasaulėžiūros kūrimą jie suprato kaip atvirą procesą, kuriame

galėjo dalyvauti tiek tikintys, tiek abejojantys. Tolerancija ir pagarba kitokiam
mąstymui - būtina Bažnyčios atvirumo sąlyga. Tad „Esprit" grupės
renginiuose dalyvavo įvairių orientacijų prancūzų katalikų veikėjai, kartais
reiškę labai skirtingas nuomones. Tai buvo savotiška protesto prieš griežtai
reglamentuotą žmonių būrimąsi išraiška. Pirmiausia prieš tokią formą kaip
partija, kuriai minėtos grupės nariai, ypač sindikalištinęs pažiūras reiškę
atstovai, simpatijų nejautė. Jų teigimu, visuomenės politinio gyvenimo
veiksmingumas priklausąs ne nuo partijų, kurios skelbiasi ginančios atskirų
visuomenės grupių interesus, bet nuo pačių piliečių pasirengimo laisvai
diskutuoti problemas, ieškoti galimų sprendimų, o ne patikėti spręsti
organizuotai jėgai - partijai, kuri vargu ar pajėgi priimti tinkamiausią ir visą
visuomenę tenkinantį sprendimą, nes pagrindinis jos tikslas - primesti savo
valią visuomenei ir ją pajungti savos politinės grupes interesams. Klubas
(būtent tokia buvo „Esprit" grupės" vienijimosi forma) - tai vieta, kur
kiekvienas turi teisę pareikšti nuomonę, būti išklausytas ir pats dalyvauti

diskusijoje gindamas savo požiūrį, įveikti savo uždarumą ir apolitiškumą.
Neatsitiktinai E. Mounier teigė, jog nesą nieko smerktinesnio kaip
apolitiŠkumas - nuolatinė „vidinė krikščionių pagunda nieko neveikti, tik
stebėti šio pasaulio aktyvistų kautynes" [22: 250].

Sekdamas Ch. Pėguy (1873-1914), katalikiškojo modernizmo dvasios
tėvu, padariusiu jam didelę įtaką, E. Mounier laikėsi pažiūros, kad politika,
ekonomika, dvasinės problemos žmogaus gyvenime susijusios kaip siela su
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kūnu Jis griežtai neatskyrė žemiško gyvenimo nuo „anapusinio". „Mes
turime tik vieną istoriją, - teigė jis, - žmonijos istoriją" [22: 256-257].

Politinė krikščionių veikla jam atrodė kelias į Dievo karalystę. Taigi
nei^vengiama. Tačiau tam krikščionis turįs pasirengti. Klubas - krikščionies
politinės sąmonės ugdymo mokykla. Išmokęs savarankiškai diskutuoti, ginti
savo pažiūras - tik toks politiškai subrendęs asmuo galįs būti tikras politines
organizacijos ramstis.
Taigi E. Mounier svarbiausia individas, o ne partija. Katalikų
vadovavimo politiniame gyvenime sėkmė priklausanti nuo to, ar katalikas

politiškai pasirengęs ir išsiugdęs nepriklausomą mąstymą, ar gali sąmoningai
imtis atsakomybės už savo veiksmų padarinius.
Galima spėti, kad šią personalistinę E. Mounier nuostatą iš dalies
inspiravo A. Hitlerio veikalas „Mano kova", kuriame skatinamas visiškas
individo atsidavimas partijos ir valstybės struktūroms Tik fanatiškai
tarnaujantis valstybei individas esąs tikras patriotas, „politiškai patikimas ir
brandus". Tokiai asmens politinio pavergimo nuostatai E. Mounier priešina

sąmoningai dalyvaujančio politiniame gyvenime žmogaus idealą - kritiškai
mąstantį ir vergiškai neįsipareigojusį jokioms struktūroms - nesvarbu,
valstybės ar partijos, nes žmogaus asmuo esanti vertybė ir jokia jėga negalinti

riboti jo prigimtinių teisių, juo labiau pajungti savo tikslams.
Socialinės katalikybės atstovai laikėsi personalistinės žmogaus
koncepcijos. Jų nuomone, žmogus esanti dvilypė prieštaringa būtybė, kurioje
jungiasi materija ir dvasia. Ypač didelis dėmesys skiriamas žmogaus
asmenybei. Pasak E. Mounier, „asmenybė - dvasinė būtybė, turinti

substancialią ir nepriklausomą būtį, o jos pastovumą apsprendžia prisirišimas
prie laisvai priimtų, asimiliuotų vertybių hierarchijos" [23: 63]. Kūrybiniais
aktais reiškiamas jos unikalus pasaukimas. Tai ne reali, o dvasinė būtybė,
kuriai E. Mounier priskiria aktyvumą, valią ir savimonę. Šios savybės
priartina asmenybę prie Dievo. Taip E. Mounier paneigia žmogaus asmenybės
socialinio sąlygotumo vienpusiškumą. Būdama unikali ir apdovanota
aktyvumu asmenybė gali egzistuoti tik nuolat kovodama su tuo, kas yra
determinuota. Taigi mesti iššūkį ir socialinio gyvenimo determinantams.
Asmenybė nėra kažkas iš anksto duota, ja tampama nuolat ginantis to, kas
nėra asmeniška, t. y. determinuota [21: 108-117].
Tokia kova žmogų daro laisvą, bet kartu jis turi jausti atsakomybę už savo
veiksmus ir jų padarinius. Žinoma, pirmiausia Dievui. Reikšdamasis

kūrybiniais aktais iš esmės vykdo Dievo valią. Tų aktų padariniai daro įtaką ir
aplinkiniams žmonėms. Vadinasi, jis atsakingas ir jiems, visuomenei ir privalo

padėti kurti visuotinį gėri. Tai, kad jis prisideda prie gėrybių gausinimo, dar
nereiškia, kad tampa visuomenės tarnu. Juk žmogus, pasak E. Mounier, laisva
ir nepriklausoma būtybė, turinti savus tikslus ir moralę. Iš čia kyla mintis, kad
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ne žmogus turi tarnauti visuomenėje, jo socialinėms struktūroms, bet
atvirkščiai: visuomeninė santvarka turinti tarnauti žmogui. Žmogaus

prigimtinių teisių ir interesų aukojimas valstybei, tuo labiau atskirų socialinių
grupių interesus atliepiančiam „visuotinės gerovės" supratimui, yra
neleistinas.

Toks požiūris neatitiko totalitarinės valstybės pastangų nuvertinti
žmogaus asmenybę. E. Mounier manė, kad determinuotoje visuomenėje
žmogus negali savęs visiškai išreikšti. Nors darbas - svarbi saviraiškos

priemonė, tačiau kapitalistinėje visuomenėje jis yra tapęs ne įsitraukimo į
visuomenę, bet žmogaus pavergimo įrankiu. E. Mounier teigė, kad
kapitalizmo sąlygomis žmogus priverstas parduoti savo darbo jėgą, tapti
mašinos „priedeliu" [23: 252]. Be to, mašina sukurtas daiktas neturi didesnės
vertės, nes tai labiau mašinos, o ne žmogaus nuopelnas. Pagaminto daikto
vertė vis mažiau priklauso nuo Žmogaus rankų, jo subjektyvių sugebėjimų.

Savo ruožtu technikos diegimas į gamybą spartina kapitalistinių santykių
plėtotę mažindamas žmogaus darbo ir pastangų svarbą ir vertę. Todėl
savaime kyla mintis, kad kapitalizmas iš esmės yra priešiškas žmogui.
Unikalūs ir individualūs žmogaus sugebėjimai netenka vertės, o juk būtent
darbo procese atsiskleidžia žmogaus asmenybė. Kapitalistinis darbo
organizavimas neleidžia jai atsiskleisti. Todėl tokia visuomenė, kurioje
žmogus saviraiška suvaržyta, yra nežmoniška ir smerktina.

Katalikų Bažnyčia kapitalizmą pripažino objektyviai susiformavusia
žemiška struktūra, kuri geriausiai atliepia rinkos ir laisvo žmogaus siekius.
Tačiau ji smerkė neigiamus padarinius: žmogaus dvasinį pavergimą ir besaikį
išnaudojimą, kuris menkina jo kūno ir sielos galias. To reikėtų vengti.

Popiežiams Leonui XIII ir Pijui XI nekilo abejonių dėl kapitalizmo
santvarkos teisėtumo ir natūralumo. Ekonominius pertvarkymus jie traktavo
kaip natūralaus asmenybės dvasinio tobulėjimo rezultatą. Tačiau socialistinė
revoliucija ir jos socialinės politinės reformos nėra toks natūralus visuomenės
dvasinio tobulėjimo rezultatas, nes vykdomos prievarta.
Tokia Bažnyčios nuostata buvo priešinga marksistų propaguotam
požiūriui, jog tik įvykdžius revoliucinius pertvarkymus gamybinių santykių
srityje, t.y. sukūrus naują gamybos būdą, pagrįstą visuomenine nuosavybe,
galima sukurti teisingesnę visuomenę. Sukurti tokią visuomenę neįmanoma
neatlikus ekonominių pertvarkymų, kuriuos neišvengiamai lydimi prievarta.
Ekonominių pertvarkymų svarbos, išvaduojant žmogų iš „gniuždančių ir
neprotingų jėgų" nelaisvės, neneigė ir E. Mounier. Ją pripažino ir J.
Maritainas, nors manė, kad materialinių sąlygų negalima laikyti „svarbiausiu
determinuojančiu istorijos ir dvasinės veiklos veiksniu" [20: 44]: galima
įvykdyti pertvarkymus, sukurti naują ekonominę tvarką, tačiau negalima
pakeisti žmogaus prigimties. Todėl ir J. Maritainas, ir E. Mounier nepritarė
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revoliucijai kaip priemonei visuomenei tobulinti. Jie teigė, kad visuomenės
tobulinimo pagrindas - žmogaus siela.

Sužadinti žmogaus dvasines galias gali tik „grynoji katalikybė",
nesitaikstanti su socialine neteisybe, ir Katalikų Bažnyčia, nesusijusi su

valdančiaisiais sluoksniais, politiškai neįsipareigojusi nei vienai, nei kitai
socialinei grupei. Pasirengusi ne vaidyti, o tarnauti. Juk Katalikų Bažnyčiai
turi rūpėti visi - nepriklausomai nuo partiškumo. J. Maritaino nuomone,

Katalikų Bažnyčios ir pasaulietinės valdžios simbiozė tik kenkianti Bažnyčiai.
Todėl derėtų keisti Katalikų Bažnyčios sąsajas su pasaulietine valdžia,
atsisakyti abejotinų įsipareigojimų ir visa. dėmesį sutelkti į visuomenės
dvasingumo ugdymą [20: 56^63].

E. Mounier šventai tikėjo, kad vienintelė teisinga galinti būti tik dvasinė
revoliucija. Ji turėtų apimti ne tik katalikų visuomenę, bet ir pačią Katalikų
Bažnyčią, priversdama ją atsinaujinti ir kritiškai įvertinti savo veiklą ir
vaidmenį dabarties pasaulyje. Jam atrodė, kad tik gilus autentiškas tikėjimas
galįs sumažinti socialinius prieštaravimus. Neatsitiktinai žmonių tarpusavio
bendravimo ryšius E. Mounier manė esant tiesiog proporcingus tikėjimo
tvirtumui. Jis teigė, kad kuo žmonės labiau tikintys, tuo jų santykiai
asmeniškesnį, tvirtesni ir draugiškesni. Silpstant tikėjimui žmonės tampą

egoistais. Ekonominę krizę, kuri ypač skaudžiai palietė ne tik JAV, bet ir
Europos šalis (1929-1933), E. Mounier laikė tiesiogine pasekme tų
aplinkybių, kad nuo renesanso laikų žmonija vis labiau materialėjo, darėsi vis
savanaudiškesnė, tolo nuo krikščionybės. Atsisakydami Dievo, žmonės darėsi
individualistai, siekiantys naudos ir nepaisantys artimo interesų. Tik tvirto
tikėjimo žmogus, pavertęs tikėjimo tiesas savo praktinio gyvenimo norma,
galįs atsakingai ir sąžiningai elgtis, siekti teisingai išspręsti socialines

problemas ir taip prisidėti prie visuotinio gėrio kūrimo. Kuriamas materialus
gėris turi ne tik socialinę bei asmeninę reikšmę žmogui, bet taip pat didelę
moralinę prasmę.
Mintis, kad visuotinis gėris, kuriamas materialinės gamybos būdu, turi ir
j moralinę prasmę, nebuvo nauja. Dar enciklikoje „Rerum novarum" (1891)
popiežius Leonas XIII yra nurodęs, kad toks gėris, kurį kuria žmogus, nėra
tikslas, o tik priemonė tikslui pasiekti: sukurtosios materialinės gėrybės
turinčios pasitarnauti visapusiškesnei žmogaus dvasinei brandai, įgalinančiai

geriau įkūnyti žmogaus pašaukimą Iš čia plaukė mintis, kad „visos gėrybės
lygiai kaip ir Dievo malonės duotos bendrai visų žmonių naudai" [28: 23].

Valstybes ir valdančiųjų uždavinys daryti viską, kad visuotinis gėris padėtų
tenkinti žmogaus fizinius, moralinius ir dvasinius poreikius. [ tai turėtų būti

orientuota ir visų socialinių politinių institucijų veikla.
Leonas XIII teigė, kad „visuotinis gėris į pirmą plano stato religinį

pažinimą" [28: 30-3], Popiežius Pijus XI visuotinio gėrio pasireiškimą siejo

18

ne tik su Dievo pažinimu; jo manymu, materialus gėris tik tada tampąs
visuotine vertybe, kai paskirstomas taip, kad padėtų „visiems visuomenės
nariams darniai sugyventi" [25: 19] Darnus sugyvenimas geriausiai rodo jos

narių krikščioni^kumą. Ši^ mintį Katalikų Bažnyčios vadovai plėtojo ir
vėliau.

Pijaus XI enciklikoje „Qadragessimo anno" (1931) skelbtas
korporatyvinės visuomenės principas iš esmės reiškė pastangas sugrąžinti

žmogui pasitikėjimą visuomene, įkvėpti vikį, kad galima socialinė jos narių
darna. Manyta, kad darną gali užtikrinti darbdavių ir darbininkų vienijimasis į
korporacijas, kurios turėjusios padėti jiems geriau išreikšti ir apginti savo
interesus.

Tačiau ekonominė krizė (1929-1933) parodė, kad tuometinės
korporacijos negali apginti savo narių nuo socialinių negandų. Nors
darbininkas ir priklauso korporacijai, tai dar nereiškia, kad tikrai visada turės
darbą. Be to, darbininkų vienijimasis į korporaciją gali būti prievartinis.

(Būtent taip atsitiko Italijoje, kur darbininkai ir darbdaviai jungėsi į
korporacijas. Korporacijų atstovai įėjo į aukščiausią valstybės organą Nacionalinę Korporacijų Tarybą. Jungimasis į korporacijas ne visada buvo
savanoriškas, neretai priverstinis. Todėl korporacinė veikla tebuvo fasadas:

visą akį iŠ esmės valdė faSistų partija ir valdymo principai buvo ne
vertikalūs, o horizontalūs.)

Kita vertus, ir privatus savininkas negalėjo būti tikras dėl ateities, ne tik
dėl konkurencijos rinkoje, bet ir dėl totalitarinės valstybės kišimosi į ūkio
reikalus. Antai, pagal B Mussolini'o ūkio doktriną, valstybė - aukščiausia
vertybė. Jai privalo paklusti atskiros klasės, sluoksniai ir jų interesai turi būti
aukojami valstybei, o ši privalo prižiūrėti ir darbdavių veiklą, ir jų priimamus
sprendimus.
Suprantama, kad socialinės katalikybės atstovams tokios totalitarinės
visuomenės ekonominės bei politinės priemonės nebuvo patrauklios. Jie

norėjo apginti žmogų nuo išnaudojimo, sugrąžinti jam pasitikėjimą proto
galia. Jie manė, kad tobulesnę ekonominę ir politinę santvarką galima sukurti
visuomeninės sąmonės, valios pastangomis, protingais ir gerais norais. Todėl

stojo už tokią ūkinę ir politinę sistemą, kuri būtų paprasta ir patraukli kuo
didesniam žmonių sluoksniui. Tačiau kokių nors socialinių projektų išsamiau
nedetalizavo.
Vis dėlto tarpukario socialinės katalikybes atstovų raginimai
humanizuoti visuomeninius santykius, demokratizuoti Bažnyčios gyvenimą,
padaryti ją atviresnę ir patrauklesnę platesniems visuomenės sluoksniams
(taip pat netikintiems), žadintas socialinių pokyčių ilgesys patraukė nemaža
katalikiškosios inteligentijos įvairiuose Europos kraštuose, ypač Prancūzijoje.
Prancūzų rašytojai P. Claudelis, G. Bernanosas, F. Mauriacas kūrė specifinę
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literatūrą, kurioje savaip įprasmino socialinės katalikybės sąjūdžio idėjas [6:
109-166].
Tarpukario socialinės katalikybės atstovų skelbtos idėjos nebuvo

kamerinio pobūdžio: jos buvo artimos daugeliui Katalikų Bažnyčios veikėjų.
Tačiau kiekvienas jas absorbavo ir vystė savaip. Tų idėjų įkvėpti jaunieji
prancūzų katalikų dvasininkai, norėdami būti arčiau gyvenimo, šalia

ganomųjų ir tapti jiems pavyzdžiu, patys ėjo dirbti į fabrikus - ne visi išliko
kunigais Ilgainiui šis judėjimas virto kunigų darbininkų sąjūdžiu, kurį
Katalikų Bažnyčia vertino nevienodai [30: 118-124]. Antrojo pasaulinio karo

metais kai kurie jo nariai aktyviai dalyvavo Pasipriešinimo judėjime. Pokario
metais socialinės katalikybės sąjūdžio idėjos darė didelę įtaką Katalikų
Bažnyčios atsinaujinimo judėjimui, kurio svarbiausias nuostatas patvirtino II
Vatikano susirinkimas (1972). Jų praktinis įgyvendinimas ypač suaktyvėjo
Karoliui Woitylai tapus popiežiumi Jonu Pauliumi n (1978).
Socialinės katalikybės idėjos pasirodė itin artimos ir jaunosios kartos
lietuvių katalikų intelektualams.

Jaunosios kartos lietuvių katalikų intelektualų socialinės politines
įžvalgos tarpukario Lietuvoje

Socialinės katalikybės sąjūdžio idėjoms Lietuvoje plisti susidarė
palankios sąlygos ketvirtąjį dešimtmetį. Kaip minėjome, santūri Lietuvos
Katalikų bažnyčios vadovybės laikysena tautininkų socialinės ir ekonominės
politikos atžvilgiu susilaukė nevienodo vertinimo. Dalis katalikų inteligentijos

tokiai pozicijai nepritarė ir manė, kad derėtų ryžtingiau ginti katalikų
visuomenės narių socialinius ir politinius interesus. Juk jie taip pat yra šios

valstybės piliečiai, kurių interesai turi būti pripažįstami ir ginami. Todėl
negailėjo valdžiai kritikos ir viešoje spaudoje.
Kita vertus, Bažnyčios vadovybė stengėsi su tuometine valdžia per daug
nekonfliktuoti, pelnyti palankumą ir taip išsaugoti katalikiškas organizacijas.
O jos tautininkams buvo nepavaldžios, todėl atrodė nepatikimos ir pavojingos.
Organizacijos stengėsi savo ruožtu stiprinti savo struktūras. Vadovais buvo
parenkami patikrinti ir autoritetingi žmonės, kad kvalifikuotai galėtų atremti

pastovius tautininkų išpuolius, siekimą jas uždaryti ar bent jau apriboti jų
veiklą. Nors katalikų organizacijos buvo išsaugotos, bet savo uždarumu
(griežta naryste) atgrasinta dalis potencialių rėmėjų.
Jaunosios kartos katalikų intelektualams atrodė, kad Katalikų Bažnyčia
turėtų užimti aktyvesnę socialinę poziciją, būti atviresnė ir prieinamesnė
skelbdama Gerąją Naujieną visiems, ypač netikintiems ir abejojantiems. Taip

elgdamasi ji sustiprintų savo autoritetą ir socialines pozicijas visuomenėje. Tai
skatino katalikų inteligentiją įdėmiau įsižiūrėti į tuometinę Bažnyčią kaip
instituciją ir į jos funkcionavimą, siekiant nustatyti ir įvardinti Bažnyčios ir
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jos tarnų - kunigų veiklos ypatumus, jų pasirengimą ir atliekamą vaidmenį
skelbiant Gerąją Naujieną (ir jų užimamą poziciją aktualiausių to meto
socialinio politinio gyvenimo klausimų atžvilgiu) Tokiu būdu jie iš esmės
atkreipė dėmesį į tokias problemas ir Bažnyčios gyvenimo sritis, kurių
oficialioji Katalikų Bažnyčios vadovybė dar nebuvo pasirengusi atvirai
aptarinėti su visuomene, tuo labiau - savikritiškai įvertinti.

Šią situaciją mėgino panaudoti savo tikslams tautininkai, kurie nuolat
pabrėždavo Katalikų Bažnyčios konservatyvumą, nelankstumą, tariamą
nenorą paisyti tautos ir valstybės interesų. Kita vertus, jaunosios kartos

katalikų intelektualai, siūlę bažnytinio gyvenimo praktikoje taikyti
modernesnes priemones ir būdus, labiau pasitikėti pasauliečiais, didinti jų
vaidmenį Bažnyčios gyvenime, sukėlė Bažnyčios vadovybės įtarumą.

Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad jaunieji, keldami tokius
reikalavimus Katalikų Bažnyčiai, nepakankamai atsižvelgė į realią padėtį ir
galimybes juos įgyvendinti. Bažnytinio gyvenimo realijas jie neretai vertino
lygindami su idealu, dažniausiai turėdami prieš akis Vakarų Europos Katalikų

Bažnyčios veiklos pavyzdį. Tačiau noras matyti Katalikų Bažnyčią Lietuvoje
modernesnę, nepaisant visų galimų tos modernizacijos pasekmių, jų giliau
nesvarst^nt, buvo nuoširdus. Ragindami Bažnyčią būti arčiau žmogaus, jo

socialinių bei politinių poreikių, jie siekė padėti Katalikų Bažnyčiai atgauti
socialinių ir politinių institucijų veiklos moralinio vertintojo pozicijas, o ne jai

pakenkti. Tokia pozicija išskyrė juos iš visų katalikybės propoguotojų, o jų
idėjos ir veikla susilaukė visuomenės dėmesio.

Jaunosios kartos katalikų intelektualai buvo įvairių profesijų žmonės:
literatai Juozas Keliuotis (1902-1984), Juozas Grušas (1901-1984), istorikas
Zenonas Ivinskis (1908-1986), kunigai Aleksandras Levanas (1898-1957),
Kazys Barauskas (1902-1972), Pranas Gaidamavičius-Gaida (1902), Kristupas
Čibiras (1893-1944), filosofai, sociologai, ekonomistai - Antanas Maceina

(1908-1985), Povilas Jakas (1908-1968), Stasys Yla (1908-1983), Pranas
Dielininkaitis (1902-1942), Fabijonas Kemėšis (1879-1954), Juozas
Ambrazevičius-Brazaitis (1903-1986), Ignas Skrupskelis (1903-1964) ir kt Jų
nuostatas palaikė ir Stasys Šalkauskis (1885-1941). Išeiviai iš įvairių
socialinių sluoksnių, jie nesudarė vieningos srovės. Tai buvo energingų,
ryškių ir socialiai angažuotų asmenybių sambūris. Juos vienijo simpatijos

socialinės katalikybės sąjūdžio idėjoms - noras matyti Bažnyčią atviresnę ir
jautresnę socialinio bei politinio gyvenimo reiškiniams.
Daugelis jų buvo gerai išsilavinę, baigę mokslus žymiausiose Vakarų
Europos universitetuose, susipažinę su tų šalių socialiniu, religiniu bei
kultūriniu gyvenimu. Sugrįžę į Lietuvą buvo kupini naujų idėjų ir užmojų.

Naujos dvasios jie stengėsi įlieti ir į Lietuvos gyvenimą, kritiškai pažvelgti į
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tuometinio socialinio politinio bei Bažnyčios gyvenimo realijas. Suprantama,
kad geriausiai tai buvo galima padaryti per spaudą, ypač periodin^.

Tautininkų valdžiai laikinai uždarius katalikišką dienraštį „Rytas", jo
baze pasinaudojant 1936 m pradedamas leisti naujas laikraštis „XX amžius"

(1936-1940) Laikraščio kolektyvą sudaro: dr P. Dielininkaitis, prof. A.
Maceina, prof J. Brazaitis, dr. J. Girnius, dr. Z Ivinskis, kun. S. Yla, kurio
pasiūlymu redaktoriumi pakviečiamas kun. J. Prunskis. Laikraštyje, kun. P.
Gaidamavičiaus-Gaidos žodžiais tariant, „atsivėrė žymiai didesnės galimybės

skleisti krikščioniškąsias idėjas remiantis ne partiniais, o plačiais
krikščioniškais pagrindais" [7: 187] Tiražu buvęs paskutinėje vietoje
laikraštis greitai iškilo į pirmąją.
Kitas leidinys, aplink kurį spietėsi iškiliausi jaunosios kartos katalikų
intelektualai - žurnalas „Naujoji Romuva" (1931-1940). Jame skelbti aukšto
intelektinio lygio ir probleminiai straipsniai. Tai padėjo didinti žurnalo tiražą.
Be abejo, tai buvo ir jo redaktoriaus J. Keliuočio nuopelnas. Jis sugebėjo
pritraukti gražų intelektualų būrį - literatų, sociologų, filosofų, kultūros,
meno ir Bažnyčios žmonių. „Naujosios Romuvos" Globėjų tarybai priklausė
F. Kemėšis, A. Dogelis, A. Maceina., P. Dovydaitis, K. Pakštas. Tolydžio
didėjantis „Naujosios Romuvos" populiarumas padėjo žurnalui išsilaikyti to
meto spaudos rinkoje.
Todėl nepagrįstos, nors gali būti suprastos, sovietmečio epochos išugdytų

intelektualų pastangos iškreipti faktus ir bandyti sumenkinti šio leidinio
svarbą ir reikšmę, teigti, kad tai buvęs kunigų ir „davatkų" žurnalas, remiamas
pačių kunigų ir tautininkų pinigais. Panašų prasimanymą (neaišku, sąmoningai
ar dėl neišmanymo) yra paskelbęs ir poetas V. Daunys Atsakydamas į šį
prasimanymą, K. Karuža pastebi, kad tiesa, jog to meto Švietimo ministerija

žurnalą (kaip ir kitus leidinius) yra parėmusi finansiškai - skyrusi 75 ir 65
tūkst. litų. Bet žurnalas daugiausia gyvavo iš skelbimų ir prenumeratorių.
Tiražas išaugo nuo 1,5 iki 7,5 tūkst. Tai buvo didžiausias žurnalo tiražas to
meto Lietuvoje [5: 5].
Jaunosios kartos katalikų intelektualai spausdino savo publikacijas taip
pat „Židinio" (1924-1940), „Tiesos kelio" (1921-1940) žurnaluose ir
periodinėje spaudoje Katalikybės ir visuomenės socialinio politinio
atsinaujinimo entuziastai, laikęsi pliuralistinės visuomenės idealų, nebuvo
linkę taikytis su tikrove, nesutiko būti kaustomi primityvių stereotipų, jautėsi
esą kūrėjai Jiems (ypač A. Maceinai, J. Keliuočiui, P. Dielininkaičiui)
imponavo studijų Vakarų Europos universitetuose metais patirta tolerancija
kitokioms pažiūroms. Jie jautė simpatiją ir atvirai žavėjosi tų šalių katalikų

veiklos formų įvairove ir stengėsi su jomis kuo plačiau supažindinti
visuomenę [1: 652-660]. Savo ruožtu tai ugdė kritiškumo jausmą, skatino

priešintis paviršutiniškumui ir dvasiniam bei intelektiniam primityvumui.
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Tokių apraiSkų jie įžvelgė ir to meto Bažnyčios gyvenime. Matydami, jog
padėtis nesikeičia, kaip jiems norėtųsi, siūlė priemones atsilikimui įveikti.
Deja, ne vist būdai buvo pamatuoti ir atitiko Lietuvos bažnytinio gyvenimo
realijas. Greičiausiai provincialaus menkavertiškumo jausmas ir bus

paskatinęs juos nekritiškai perimti daugelį užsienio idėjų ir veikimo būdų. Jie
atvirai žavėjosi prancūzų katalikų intelektualų sugebėjimu pastebėti ir įvardyti
pakitusias gyvenimo ir veiklos sąlygas, prie jų taikytis ieškant naujų
pastoracijos formų, ir laikė tai sau pavyzdžiu [14].

Jie nevengė asimiliuoti įvairių filosofinių bei sociologinių krypčių idėjas.
Tai nulėmė dvi aplinkybės. Visų pirma specifinis idėjų skleidimo būdas ir pats
rašymo stilius, greičiau eseistinis, o ne akademinis. Tas pasakytina ne tik apie
įgudusį žurnalistą J. Keliuotį, publicisto talentu apdovanotą kun. P. Jaką, bet
ir apie A. Maceiną^ kuris, pasak J.Girniaus, „buvo emocinis mąstytojas,
filosofiją atsiėjęs nuo mokslo, o daugiau priartėjęs prie poezijos" [9: 54].
Suprantama, kad toks rašymo stilius patraukė skaitytoją, o autorius skatino jo
neapvilti. Tad jaunosios kartos katalikų intelektualai išsiskiria savo
produktyvumu ^ tai buvo bene daugiausia rašantys autoriai, gebėję

akumuliuoti daugybę temų ir idėjų.
Kita vertus, tą lėmė buvimas Rytų ir Vakarų sankirtoje, pagaliau pati to
meto Lietuvos intelektualinė atmosfera, kurioje, kaip pastebi A. Poška, vyravo
„studijavimo ir sintezės, bet ne analizės ir kritikos tendencija" [26: 102-107].
Jaunosios kartos katalikų intelektualus veikė tiek neotomizmas, kuris tuo metu

vyravo Lietuvoje, tiek kitos populiarios Vakarų Europoje filosofinės bei
sociologinės kryptys. Jie žavėjosi socialinės katalikybės sąjūdžio atstovų (J.
Maritaino) pastangomis modernizuoti ir humanizuoti Bažnyčios socialinį
mokymą. J. Maritaino veikalas „Integralinis humanizmas" (1936) tapo
kairiųjų katalikų evangelija, Jos idėjų atgarsius girdime A. Maceinos darbuose
„Socialinis teisingumas" (1938), „Buržuazijos žlugimas" (1940), P. Jako
veikaluose „Socialinė krikščionybė" (1939), ^Žmogus tarp žmonių arba
naujasis humanizmas" (1940), J. Keliuočio straipsniuose [15]. Juos domino ir
personalisto E. Mounier propaguotas „nekapitalistinės visuomenės sukūrimo
modelis". E.Mounier vadovaujamos „Esprit" grupės paskelbtus „Ekonominius
nekapitalistinės visuomenės metmenis" (193 2) persispausdino „Naujoj i
Romuva" [2: 581-592]. Kapitalistinės santvarkos krizės analizei nelieka

abejingi ir lietuviai. Pasirodo F. Kemėšio knygos „Kelio beieškant" (1932) ir
„Socialinės bei politinės ekonomijos įvadas" (1938). 1936 m. „Naujosios
Romuvos*' žurnale išspausdinama jaunosios kartos katalikų intelektualų (S.
Šalkauskio, A. Maceinos, P. Dieltninkaičio, J. Keliuočio) parengta deklaraciją
,^ organiškosios valstybės kūrybą" [10], kurioje siūlomas Lietuvos socialinio
politinio gyvenimo organizacijos pertvarkos modelis, artimas Vakarų Europos
modernistų nuostatoms.
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Susilaukė lietuvių dėmesio ir Vakarų Europos visuomenės katalikų
intelektualų K. Adamo, O. Spenglerio, M. Chenu, E. Fidlerio, M. Schelerio
darbai, kuriuose analizuojama tragiška žmogaus padėtis kapitalistiniame
pasaulyje, technikos laimėjimais aiškinami žmogaus dehumanizavimo faktai.
Nesvetimos pasirodė ir korporatyvizmo bei universalistinės „organiškos
valstybės ir visuomenės" koncepcijos, paskatinusios P. Dielininkaičio [4] ir
A. Maceinos intelektines aspiracijas [17]. Taip pat V. Sombarto „kapitalistinės

dvasios" teorija, kuri ypač didelį poveikį darė A. Maceinai ir P. Jakui.
Vertindami katalikybės socialinės raiškos ypatumus, taip pat visuomenės
socialines struktūras ir jų funkcionavimą, daugumas jų, ypač A. Maceina,
rėmėsi E. Mounier, A. Simmeliu, vėliau N. Berdiajevu.
Pagal minėtų autorių idėjas jie suformulavo savo visuomeninio veikimo

programą. Ši programa turėjo aiškų visuomeninį kryptingumą ir buvo skirta
spręsti aktualioms socialinėms politinėms problemoms, kurias išprovokavo
tautininkų valdymas. Jaunosios kartos katalikų intelektualai nujautė, kad
tautininkų režimas žlugs, ir baiminosi, kad tai bus skausmingas procesas,
nulemsiąs liūdnus padarinius. Kartu jie nujautė ir totalitarizmo grėsmę, ypač

ižRytų [8:221-234].
Nors fašistinį režimą jie laikė mažesniu blogiu nei sovietinį, tačiau jam
taip pat nepritarė, įžvelgdmi pavojų individo asmeniškumui ir Bažnyčios
veikimo laisvei. Jų nuomone, tuometinė visuomenės socialinio ir politinio
gyvenimo santvarka buvo netobula, todėl ją kritikavo, Kartu jie su nerimu
žvelgė į sovietinio socializmo grėsmę ir gan blaiviai vertino susidariusią
politinę padėtį. Jie suprato^ kad ir socializmas, pasak S. Ylos , „nėra vien tik

Maskvos agentų darbas" [3: 125], o turi Lietuvoje rimtą pagrindą:
neįgyvendintą socialinį ir politinį teisingumą, kuris provokuoja socialinę
įtampą ir kelia grėsmę valstybės stabilumui. Todėl manė, kad pirmiausia šį
neteisingumą ir derėtų įveikti. Kita vertus, jie laikėsi pažiūros, kad prievarta
neleistina, o vienintelis būdas - iškelti socialiniam radikalizmui krikščionišką
socialinę alternatyvą.
S. Šalkauskis, A. Maceina, P. Jakas, P- Dielininkahis ir kiti buvo tos

nuomo^ės, kad katalikybė dar nevisiškai atskleidė savo galimybes spręsti
socialines problemas ir įtvirtinti demokratiją. Jie neneigė socialinių

krikščionybės principų, tačiau manė, kad Bažnyčia jų neatgaivina - jų deramai
neišreiškė nei Bažnyčios socialinė praktika, nei LKDP veikla. Jaunosios

kartos katalikų intelektualų santykiai su LKDP buvo sudėtingi. Juos lėmė ir
pačių jaunųjų požiūris į dalyvavimą visuomeniniame politiniame judėjime, ir
katalikiškosios visuomenės bei partijos narių požiūris į jaunuosius.
Jaunosios kartos katalikų intelektualai jautė dvasinį ryšį su tais
katalikiškosios visuomenės dalies atstovais, kurie buvo nepatenkinti Katalikų
Bažnyčios vadovybės santūria laikysena tautininkų politikos atžvilgiu ir
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norėjo, kad ji aktyviau gintų Bažnyčios ir katalikiškojo sąjūdžio interesus.
Jaunieji, gan aiškiai propaguodami savo idėjas, daugelio akyse atrodė esanti

pajėgi ir įtakinga intelektuali jėga. Katalikų visuomenė įžvelgė, kad jie gali
energingai imtis ir politinės atsakomybės už šalies ateitį. Tačiau patys

jaunieji katalikų intelektualai didesnių politinių ambicijų neturėjo ir jautriai
reagavo į pastangas parodyti visuomenėje juos kaip tariamą politinę jėgą ^
Jaunųjų katalikų partiją". Jie vengė susisieti su konkrečia politine

organizacija. Tik P. Dielininkaitis buvo LKDP narys ir stengėsi įtraukti į
partijos organizuojamus renginius žymius katalikų intelektualus^ kad būtų
sukurtas palankesnis partijos įvaizdis. Kaip lektorių į organizuojamas
Socialines savaites - susitikimus su darbininkais buvo kviečiamas ir A.
Maceina [29]. Tačiau pasirodžiusi A. Maceinos knyga ^Socialinis

teisingumas" (1938) dėl teiginių radikalumo susilaukė ne tik Katalikų
Bažnyčios, bet ir LKDP vadovų kritikos. A. Maceiną liautasi kviesti į
susitikimus, o P.Dielininkaitis pateko į partijos vadovybės nemalonę.

Uždraudus tautininkams politinių organizacijų veikimą (1936), LKDP veikė
iš esmės pogrindžio sąlygomis. Kiekvienas viešas LKDP organizuotas
renginys buvo įdėmiai stebimas tautininkų valdžios, todėl drastiškų viešų
pasisakymų vengta. LKDP pasižymėjo gan griežta struktūra ir reikalavimais
savo nariams. Dėl atsargumo įsileisti naujų žmonių į savo tarpą neskubėta.
Tai ugdė partijoje pagarbos autoritetui ir nuolankumo dvasią.
Tokia griežta tvarka ne visiems patiko, tuo labiau jauniems ir
ambicingiems intelektualams - šie nebuvo linkę nuolankiai paklusti
neišvengiamiems suvaržymams, kuriųs tektų paisyti, tapus politinės
organizacijos, veikusios pogrindžio sąlygomis, nariais. Todėl stoti į LKDP
neskubėta. Tokią poziciją, be abejo, sutvirtino ir E. Mounier požiūris į

dalyvavimą politinių partijų veikloje. Kita vertus, ir LKDP narių dalyvavimas
korupcijos skandaluose, ypač siekiant pasipelnyti (pvz., garsioje „lašinių
skutimo" byloje), metė šešėlį visai partijai.

Nežadino jiems simpatijų ir tautininkai. S. Šalkauskis rašo laiškus A.
Smetonai (1936), kuriuose išdėsto neigiamą požiūrį į tautininkų politiką
Lietuvoje, reikalaudamas savanoriško tautininkų nusišalinimo nuo valdžios,
užleidžiant vietą demokratiniais pagrindais suformuotai vyriausybei.
Atsakymo nesulaukė, bet ir represijų prieš S. Šalkauskį nebuvo imtasi.
Tautininkai jaunosios kartos katalikų intelektualus laikė savo idėjiniais,
bet ne politiniais priešininkais, kurie būtų gerai struktūriškai organizuoti.

Kupini idealizmo katalikų intelektualai sunkiai save įsivaizdavo politinės
partijos nariais, nelaikė savęs ir politikais. Laiške, rašytame 1935 m. lapkričio
2 d. Prezidentui A. Smetonai, S. Šalkauskis pabrėžė, jog jis nėra politikas ir
nesirengiąs susisieti su jokia politine grupuote, nes nemato tokios, prie kurios

galėtų prisidėti. Jis pažymi: „neliūdėčiau, jei šiandien išeitų iš valdžios
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tautininkai, ir nesidžiaug^iau, jei jų vieton ateitų kita kokia grupė, sakykime,
krikščionys demokratai. Apskritai į visas mūsų politines grupes žiūriu
pesimistiškai ir nė vienoje iš jų nematau išganymo laido" [31: 1-2].
Nors jaunosios kartos katalikų intelektualai nelaikė savęs politikais,

tačiau nesiliovė ieškoję Lietuvai intelektualiai motyvuotų socialinio ir
politinio gyvenimo modelių. A. Maceinos nuomone, „katalikai lig šiol nėra
formulavę jokios bent kiek aiškesnės ir konkretesnės socialinės ir ekonominės
programos", nes neužtenka skelbti abstrakčias socialines idėjas, reikia siekti
jas įgyvendinti. Atėjo metas „parodyti realiai, kas yra krikščionybė žmogui ir
pasauliui" [18: 26].
Jų propaguotas ateities visuomenės ir valstybės socialinės bei politinės
organizacijos modelis turėjo tapti ne tik alternatyva totalitarinėms sistemoms,
bet ir tuo „trečiuoju vystymosi keliu", kuriuo privalėjo žengti Lietuva. Tai
buvo ir iššūkis tautininkams, neturėjusiems originalesnės ir aiškesnės
socialinės ekonominės programos; tai skatino ją kurti. Tiesa, dalis tautininkų
palaikė Tautos ūkio savirūpos koncepciją, kurią propagavo žymūs to meto
ekonomistai (J. Šimkus, J. Purickis, G. Galvanauskas, J Lapenas ir kt), tačiau

neskubėjo jos paremti praktiniais veiksmais [27: 55-64].
Lietuvos socialinės ekonominės bei politinės raidos paieškos jauniesiems
itin rūpėjo. Jų siūlytas modelis žadino viltį, jog permainos, skatinančios
socialinį ir politinį Lietuvos atgimimą, įmanomos ir be radikalių veiksmų bei
prievartos. Norint geriau suvokti šio modelio esmę, būtina išsamiau
susipažinti su jų socialine politine koncepcija.
Socialinės politinės koncepcijos metodologines nuostatos
Jaunosios kartos lietuvių katalikų intelektualams

imponavo

personalizmas, kurį propagavo E. Mounier; tai ne tik tam tikra teorija ar
mokymas apie asmenį. Labiau įsidėmėtina jo praktinė ir etinė reikšmė, nes
čia apie asmenį kalbama kaip apie veikimo subjektą ir įteisinimų subjektą.
Ypač pabrėžiama ir vertinama individualių pastangų svarba keičiant tiek
socialines, tiek politines struktūras. Galima teigti, jog personalizmas išreiškė
žmogaus, atsidūrusio totalitarinių sistemų gniaužtuose, pastangas apginti jo
orumą, primenant, kad įvairią kūrybą ir socialinę pažangą lemia asmuo, o ne
žmogaus sukurtos institucijos, kurios kėsinasi individą pavergti. Tai savita

socialinė etinė pozicija, kuriai buvo raginama pritarti nepaisant absurdiškų ir
košmariškų totalitarinių sistemų pastangų pajungti individą savo tikslams.
Nors Lietuvoje autokratinis A. Smetonos valdymas nebuvo toks griežtas,
tačiau pastangų paveikti Katalikų Bažnyčią, priversti katalikiškąją visuomenę
jį remti ir galiausiai pajungti savo tikslams - neatsisakyta. Jaunosios kartos
katalikų intelektualai nenorėjo su tokia padėtimi taikstytis. Manyta, kad
būtent individo sąmoningos pastangos turi lemiamos reikšmės kuriant naujas
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socialines ir politines struktūras Individo asmenybinis apsisprendimas esąs
visuomenės ir valstybės stiprybės ir galios laidas. Ši nuostata rėmėsi savitu

požiūriu į individo ir visuomenės santykius, jų pobūdį.
Jaunosios kartos katalikų intelektualai (ypač A. Maceina, P. Jakas)
propagavo personalistinę žmogaus ir visuomenės santykių sampratą. Žmogų

jie laikė prieštaringa dvilype būtybe, kurioje gyvuoja materija ir dvasia. P.
Jako teigimu, žmogus yra „dvasinė būtybė ir kūninis gyvulys kartu - amžinas
kovos laukas tarp dvasios ir medžiagos" [11: 290], Žmogus - protingos
prigimties individas. Protingoji prigimtis subsistuoja asmenybę. Asmuo yra
savarankiškas egzistavimo ir veiklos subjektas, kurio neįmanoma nepriskirti
protingai prigimčiai. Asmens tobulumą, be abejonės, sudaro protinga, taigi

dvasinė, natūraliai ir laisvai besireiškianti jo prigimtis. Abi žmogaus dvasinės
prigimties savybės - protas ir laisvė - sukonkretinamos asmenyje, tampa jo
konkrečios būties savybėmis, tos būties, kuri egzistuoja ir veikia prigimties
lygmeniu ir turi kaip tik tokio lygmens savybių. Taigi asmuo visuomet yra
konkreti būtis, laisva ir protinga, gebantį pasireikšti visoje toje veikloje, kuria

protas ir laisvė disponuoja. Todėl jo veikimui valstybė neturinti daryti kliūčių,
bandyti jį „protinti", turi netrukdyti reikštis jo kūrybiškumui.
Žmogaus asmuo - protingos prigimties individas. Tą galimybę protingai

pasireikšti žmogus pirmiausia įgyvendina mąstymu, kuris pasižymi
išradingumu ir esąs kūrybos pagrindas. Tai nereiškia, kad žmogus
mąstydamas sukuria kokį nerealų, nutolusį nuo tikrovės sąvokų ir sprendimų
pasauli (nors gali būti ir taip). Veikiau priešingai - mąstantis žmogus yra pats
realiausias ir objektyviausias. Mąstydamas esamą tikrovę jis galįs gauti
kaskart vis naujesnę tiesą ir tą tikrovę valdyti - tikrovė užvaldoma stiprėjant ir
gilėjant pažinimui. Kuo geriau žmogus pažįsta pasaulį, tuo labiau gali jį
užvaldyti ir panaudoti vis kitus jo išteklius ir turtus.
Kita vertus, kuo labiau žmogus pažįsta save, savo galimybes, gabumus,
talentus, tuo daugiau gali gauti iš savęs, tuo daugiau gali kurti remdamasis
medžiaga, esančia jame pačiame. Šį unikalų savo pasaukimą žmogus
geriausiai atskleidžia kūrybiniais aktais. A. Maceinai asmenybės

kūrybiškumas yra pirmykštis pradas, kuriame „slypi visi kiti pradai" [19: 65].
Šią kūrybiškumo dovaną žmogus yra gavęs iš Dievo. Vadinasi, žmogus yra
panašus į Dievą tuo, kad jis kūrybiškas, nes Dievas žmoguje yra apsireiškęs

kaip Kūrėjas, palikęs jame kūrybiškumo malonę. Tad teikti save pasauliui
galima tik per kūrybą. Ji tampa savotišku žmogaus matu, nes žmogus, pasak
A. Maceinos, „galop yra tiek žmogus, kiek jis kuria, o ne vartoja" [19: 66],
Kūrybiškumas įgyvendinamas veikla: kai asmuo veikia jam tinkamu
būdu, jis visuomet ką nors kuria arba išorėje, t. y. tobulindamas savo aplinką,
arba viduje - pats save, arba kartu - ir išorėje, ir viduje. Todėl svarbu, kad
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nebūtų dirbtinių (tiek valstybės, tiek atskirų jos institucijų) kliuvinių,
sunkinančių žmogui siekti vidinio ir išorinio pasaulio tobulėjimo.
Kūryba yra tokia būdinga asmeniui, kad visur lieka jos pėdsakų, tikslių
žmogaus buvimo įrodymų. Tuo savo kūrybiškumu žmogus ypač panašus į
Dievą. ReikSdamasis kūrybos aktais, „žmogus kaip Šios tikrovės, šio pasaulio
padaras /.../ turi nepergalimą linkmę ir nepalaužiamą pasiryžimą apvaldyti
visą žemesnį pasaulį, su kuriuo jis yra susijęs, jį palenkti sau ir pakeisti pagal
savo dvasios esmę" [19: 17]. Taigi, pasak A.Maceinos, Žmogaus
kūrybiškumas tampa jo įsitraukimo į nuolatines grumtynes už pasaulio
perkūrimą prielaida. Tam būtina valia. Valios pastangomis žmogus galįs siekti
gėrio, nes pats valios objektas yra gėris. Tačiau esama įvairių gėrių, kurių
žmogus gali trokšti. Be to, tą troškimą galt skatinti prievarta, aplinkybės tuomet pasirinkimas nėra laisvas.
Reikia, kad žmogus trokštų tikrojo gėrio. O tikrasis gėris yra tas, kuris
pasiektas laisva valia. Tik toks valios aktas ir patį žmogų daro gerą^ Konkreti
laisvė nėra duota individui kaip savitikslis dalykas, laisvė - ne dėl laisvės, o
laisvė, kaip priemonė kilnesniam tikslui^ ^ kilnesnei dvasinei ir socialinei

damai pasiekti ir žmogaus egzistencijai žemėje sutvarkyti, Tos dvasinės
darnos ir egzistencijos darnos visuomenėje (ir apskritai žemėje) negalima
pasiekti be meilės.
Meilė yra tokia žmogaus prigimties galia, kuri, pasak P. Jako, viską

vienija ir jungia, Toji aistringa būtybių meilė atitinka jų lygmenį ir prigimtį,
taip pat asmens lygmenį: asmuo geba mylėti dvasine meile. Nors žmogus yra
materialinis ir dvasinis proto ir jausmų junginys (compositum), taigi jame
veikia ir meilės aistrų, jausmų energija, tačiau jam būdinga dvasinė meilė.
Tokia meilė ypatingu būdu pasirenka kitą asmenį, nes jame randa sau
tinkamą objektą. Tikra, verta žmogaus asmens meilė kitam žmogui yra tokia,
kai žmogus įveikia aistras ir jutimus, suprasdamas tikrąją meilės objekto
vertę. Taigi meilė yra prigimtinis poreikis, kita vertus - savotiškas moralės
postulatas ir netgi idealas. Būtent ji - meilė - vienija asmenis ir daro jų
bendrą gyvenimą harmoningą, leidžia džiaugtis visiems tuo gėriu, kuriuo yra
kiekvienas asmuo. Taip pat tuo gėriu, kurį teikia žmonių bendravimas,
grindžiamas savitarpio supratimu ir pagarba. Tai dvasinės harmonijos ir
ramybės gėris. Tik tokiu atveju įmanomas abipusis pasitikėjimas ir
atsidavimas, kuris daro asmenis dvasiškai gilesnius, turtingesnius ir
saugesnius.
Socialinis gyvenimas irgi turi remtis meile. Žmogus reiškiasi kaip
socialinė būtybė, t. y. tik bendraudamas, būdamas sociume. „Sociumo šiluma"
priklauso nuo individo jai suteiktosios šilumos. Savo ruožtu tą Šilumą

individas gali suteikti tik vadovaudamasis socialinės meilės principu, kuris
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praktiniame gyvenime padeda humanizuoti ir pačią socialinę sistemą. Todėl
visas bendras žmonių gyvenimas, taip pat socialinis, turi remtis meile.
Šis principas yra svarbus visoms bendruomenėms, ypač mažesnėms ir
todėl vidujai glaudžiai susijusioms, kur žmogus, asmuo labiau priklausomas
nuo kito žmogaus, kito asmens. Tokia bendruomenė gali būti ne tik šeima, bet

ir krikščionis vienijanti institucija (krikščioniška bendruomenė), socialinė
organizacija (darbo kolektyvas ir pan.).

Buvimas bendruomenės nariu reikalauja atsakingai veikti palaikant meilę
ir savitarpio pagalba pagrįstus santykius bei kuriant visuotinę gerovę. Už tuos
veiksmus žmogus atsakingas ne tik bendruomenei, bet ir Dievui. Savo
kūrybiškumo galia žmogus turįs tarnauti visuotinės gerovės kūrimui. Tokiu
būdu žmogaus kūrybiškumas ir dvasingumas, pasak P. Jako, tampa žmogaus

įtraukimo į visuomenę pagrindu, kartu sąlyga kurti tobulesnę, krikščioniškais
principais grindžiamą visuomenę. Juk Dievui, pasak P.Jako, reikia „ne

formuliarų išpildymo, bet teisybės ir meilės darbų, kuriais ir tebekuriama
žemėje jo karalystė" [12: 71].
Antra vertus, žmogus - visuomeninė būtybė, todėl jaučia vidinį poreikį
ne tik bendrauti su žmonėmis (bendravimas neišvengiamas kuriant gerovę),
bet ir kurti bendruomenes, kolektyvus. Tokius, kurie geriausiai padėtų kurti
gerovę. Tai elementari prigimtinė teisė, bet žmogus ja naudojasi ne aklos
būtinybės spiriamas, o visiškai sąmoningai ir laisvai. Todėl ir žmogaus
santykiai su visuomene bei visuomenės su žmogumi turį paklusti moralei
lygiai taip, kaip ir individualus gyvenimas bei santykiai tarp asmenų. Juos
galima vertinti atsižvelgiant į tai, ar atitinka žmogaus prigimtį ir jo
dvasingumo tapsmo siekius, ar ne. Kadangi žmogus yra laisva būtybė, turinti
savo tikslus ir moralę, tai vertinant bet kurią visuomenės santvarką privalu

žiūrėti, kokiu mastu ji sudaro sąlygas asmenybės kūrybiškumui pasireikšti, jo
dvasingumui bei socialumui atsiskleisti. Visuomeninė santvarka, kuri to
padaryti negali, yra nehumaniška ir smerktina.
Savo ruožtu kiekvienas asmuo siekia ne tik bendro, bet ir asmeninio
gėrio. Tad pagrindinė problema - kaip sukurti tokius individo ir visuomenės

santykius, kad būtų palankiausias ryšys (optimali pusiausvyra) tarp siekiamo
asmens gėrio ir bendrojo gėrio, kurio natūraliai siekia visuomenė.
Jaunosios kartos katalikų intelektualai A.Maceina, P Jakas ir kiti
pripažino, kad materialinių gėrybių kūrimas - būtina visuomenės gyvavimo
sąlyga. P.Jako teigimu, „bendrosios gerovės siekti privalo kiekvienas padorus
žmogų" [13: 12-13]. Tačiau, jo nuomone, tokius santykius sukurti nelengva.
Mat asmuo yra linkęs individualų gėrį (asmeninę naudą) laikyti svarbesniu už

bendrąjį kolektyvo gėrį ir stengiasi kolektyvą (visuomenę, atskiras jos
socialines grupes) panaudoti savo asmeninei gerovei ignoruodamas

bendruosius interesus. Tai pagrindinė klaida individualizmo, kuris istorijoje
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iškėlė liberalizmą, o ekonomikoje padėjo įsitvirtinti kapitalistinio
ūkininkavimo praktikai.
Tačiau visuomenė gali stengtis, kad asmuo taptų visiškai priklausomas
nuo visuomenes, siekiančios tariamo bendrojo gėrio. Taip priklausydamas nuo
visuomenės žmogus prarandąs tikrąjį asmens gėrį ir pats pasmerkiamas tapti
paprasčiausiu sraigteliu didelėje valstybinės prievartos mašinoje. Tai klaida
totalitarizmo, kuris prievarta ir apgaule kėsinasi į žmogaus asmens, o
galiausiai - ir į jo politinę laisvę. Todėl jauniesiems jis ir buvo nepriimtinas.
Jų požiūriu kiekvieno asmens gėris (siekiama nauda) natūraliai turi
priklausyti bendrajam gėriui, kurio siekia visuomenė. Bet priklausymas
bendruomenei jokiu būdu neturįs paneigti pačios asmenybės ar jos
sumenkinti, pažeminti. Kiekviena visuomenė privalanti garantuoti asmeniui
tam tikras teises, nes be jų neįmanomas jo gyvenimas ir raida.
Viena pagrindinių asmens teisių - sąžinės laisvė. Šią sąžinės ir tikėjimo
laisvę visada Hnkę varžyti totalitariniai režimai, kuriems žmogaus asmuo turįs

pilnai paklusti: valstybė ir jos politinės struktūros turinčios teisę visiškai juo
disponuoti. Būtent šias pretenzijas, jaunosios kartos katalikų intelektualų
manymu, tuo metu akivaizdžiai reiškė vis labiau įsigalintys totalitariniai
režimai Vokietijoje, Italijoje ir komunistinis režimas Sovietų Sąjungoje.
Valstybės svarbos individo gyvenime nemenkino ir jaunieji. Tačiau jie
manė, kad ji turinti laikytis subsidiarumo (rezervinio) principo: neturi kėsintis

visiškai pajungti savo valiai ir imtis atlikti funkcijų^ kurių ji tinkamai atlikti
negaii, todėl privalo palikti jas visuomenės ir individo veiklos sričiai.
Asmuo turi būti tiek priklausomas nuo valstybės ir visuomenės, kiek
būtinai reikia, siekiant bendrojo gėrio, o šis gėris niekada nesukelia grėsmės
asmens gerovei, nors iš jo gali pareikalauti ir rimtų aukų. Jeigu valstybės ir
visuomenės siekiamas gėris sukelia grėsmę asmens gėriui, yra priešingas jo
prigimčiai, tai toks gėris nėra tikrasis ir jo siekimo katalikui nederėtų
palaikyti- Atvirkščiai, katalikas turįs priešintis tiems, kas siekia tokio gėrio, nesvarbu, ar valstybei, ar pavieniams individams, t. y. turįs laikytis aktyvios
nuostatos, kad būtų paisoma žmogiškumo, nelikti abejingas stebėtojas. Čia
svarbu asmeninis pavyzdys (būtent tokį asmeninio aktyvumo pavyzdį,
nesitaikstydami su socialinio bei politinio gyvenimo negerovėmis,
rizikuodami savo padėtimi ir saugumu, rodė S. Šalkauskis, A. Maceina, P.
Dielininkaitis, J. Keliuotis, o vėliau, karo metais gelbėdami žydus - P. Jakas,
V.Taškūnas, J. Stakauskis ir kt).

Iš kur individas turi semtis jėgų tokiam pasipriešinimui ir kuo jis galėtų
pasikliauti? Pirmiausia kliautis Dievu ir tikėjimu, siekti dvasinės stiprybės ir
labiau gilintis į tikėjimo tiesų pažinimą. Savo ruožtu geresnis Dievo
pažinimas, tikėjimas esąs itin asmeniškas, subjektyvus, autentiškas dalykas.
Svarbiausia tikėjime yra asmeninės individo pastangos, jausmai, valia,
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išgyvenimai, o ne tik formalieji tikėjimo dalykai - bažnytinės apeigos ir
griežtas jų laikymasis.

Jaunieji katalikai (ypač P.Jakas) mėgo priminti, kad Kristus pats kritiškai
žiūrėjęs į visokias formalias parodomąsias apeigas, kuriose nebuvę jokio
dvasingumo, o tik egzaltuotas jausmingumas, reiškęsis polinkiu į didingas
išraiškos priemones. Todėl ir jaunieji kritikavo formalizmo apraiškas to meto

Lietuvos Bažnyčios praktinėje veikloje (didingus atlaidus, kunigo, vyskupo
asmens sureikšminimą, perdėtą dėmesį išorinėms pamaldumo raiškos
priemonėms ir kt.). Primindami, jog katalikybė yra žmogui, o ne žmogus

katalikybei, jie stengėsi sugrąžinti tikėjimui pirmykštę ankstyvosios
krikščionybės laikų reikšmę ir dvasią, natūralų patrauklumą, suteikti jam
etinę, tikrai humanišką prasmę. Štai kodėl tuometinę smulkmenišką

tinkinčiųjų globą ir priežiūrą per platų katalikiškų religinių organizacijų tinklą
jie laikė peiktinu reiškiniu.
Jaunieji pripažino, kad Katalikų Bažnyčios institucijos, nors ir turi tam
tikrą savarankiškumą, laikui bėgant kinta, todėl tikintysis teikia joms vis
daugiau simbolinės prasmės. Visuomenės sekuliarizacija - akivaizdus
procesas, neišvengiamai paliečiąs ir Bažnyčią. Todėl atrodė, kad ji turėtų

kreipti daugiau dėmesio į laiko iššūkius ir ieškoti veiksmingesnių ir
atitinkančių pakitusios visuomenės bei atskirų jos sluoksnių nuostatas būdų
ugdyti religingumą. Tik atsisakiusi smulkmeniškos tikinčiojo globos, P.Jako
žodžiais tariant, „nuo lopšio iki karsto", labiau pasitikėdama pasauliečiais ir jų
galimybėmis savarankiškai ir atsakingai remtis savo gyvenime
krikščioniškaisiais principais, nevengdama viešai išsakyti savo požiūrio į
aktualiausius socialinio bei politinio gyvenimo klausimus, Katalikų Bažnyčia
pelnytų didesnę visuomenės pagarbą ir palaikymą. Kartu sustiprintų ir savo
autoritetą, ir socialines pozicijas. Tačiau svarbiausia, kad ugdydama
sąmoningo, autentiško tikėjimo poreikį Bažnyčia suformuotų humaniškas
prielaidas socialiniam bei politiniam teisingumui atkurti. Laikytasi požiūrio,

kad tikėjimas padėtų sukurti geresnę ir teisingesnę visuomenės socialinę ir
politinę organizaciją. Svarbiausias tokios visuomenės požymis humaniškumas, kurio esminis rodiklis - visuomenėje įgyvendinamo socialinio
teisingumo, laisvės ir broliškumo mastas. Tokio humanizmo įgyvendinimas
priklausąs nuo paties žmogaus, jo asmenybės dvasinio bei socialinio
brandumo. Kadangi asmenybės raidos pagrindas, jaunųjų teigimu, esanti

religija, tikėjimas - būtent religija ne tik gina individo prigimtines teises, bet
ir skatina jį imtis sąmoningos pozityvios veiklos ir tuo būdu ugdo jį kaip
atsakingą socialinį individą, - tai šis asmenybės socialinis brandumas darosi
neatsiejamas nuo individo religingumo, tikėjimo gilumo. Savo ruožtu
pagrindinis to sąmoningo ir atsakingo tikėjimo rodiklis - žmogaus gebėjimas
laikytis evangelinių

reikalavimų kasdieniniame gyvenime. Tada žmogus

kuria save ne tik kaip asmenybę, bet ir įgyvendina šventumą žemėje. Tą
šventumą rodo žmonių santykiai, grindžiami artimo meile, nuoširdumu, kuris
turėtų tapti savotiška dvasine paskata ir diegti socialinį bei politinį teisingumą.

Tad be meilės, be tikėjimo - neįmanoma įgyvendinti socialinio ir politinio
teisingumo. Jį įkūnyti gali visuomenės nariai, gebą pažaboti savo egoizmą
bendram labui - visuomenės interesams. Meilė ne abstrakčiam, o konkrečiai
gyvenančiam žmogui, rūpinimasis jo padėties gerinimu - akivaizdžiausias
krikščioniškojo sąmoningumo ir dvasinio bei socialinio tobulumo įrodymas.
Savo meilę žmogui labiau turi rodyti ir Katalikų Bažnyčia, rūpindamasi ne tik

jo moraliniu, bet ir socialiniu bei politiniu gėriu, sudarančiu palankias sąlygas
jo dvasinei ir socialinei saviraiškai. Todėl ji neturinti vengti vertinti socialinių

politinių sistemų deformacijų, nutylėti savivalės individo atžvilgiu. Tik
dvasinis visuomenės narių ir žemiškosios Bažnyčios atgimimas padėtų sukurti
tokią visuomenės santvarką, kuri tarnautų žmogui, ūkio pažangai ir
socialiniam teisingumui. Kartu padėtų atsisakyti socialinių ir politinių
nuostatų, kurios slopina individo laisvę ir iniciatyvumą, yra priešiškos jo
dvasinei ir socialinei saviraiškai.
Šiomis nuostatomis jaunosios kartos katalikų intelektualai rėmėsi tiek
vertindami katalikybę bei to meto Katalikų Bažnyčios veikimą, tiek aptardami
socialines ekonomines struktūras bei režimus, tiek nusakydami ateities
visuomenės - „naujojo humanizmo visuomenės" sukūrimo principus ir jų

įgyvendinimo būdus.
Bvados

Socialinės katalikybės sąjūdis tarpukario Vakarų Europos Šalyse buvo
savotiška dalies katalikų intelektualų reakcija į Katalikų Bažnyčios laikyseną
totalitarinių valstybių iškilimo akivaizdoje^ Pasirašydamas su jomis
Konkordatus, Šventasis Sostas (Vatikanas) stengėsi apsaugoti vietines
Bažnyčias nuo valdžios savivalės, ragino kunigus pasitraukti iš aktyvaus
politinio gyvenimo, kuris tokiomis aplinkybėmis buvo ir sunkiai įmanomas.
Dalis katalikų intelektualų manė, kad Katalikų Bažnyčia neturėtų nusišalinti
nuo aktualiausių politinių bei socialinių reikalų, nes tokiu atveju dar labiau
sumažėtų jos įtaka sparčiai pasaulėjančioje visuomenėje. Kartu jie stengėsi

nusakyti Bažnyčios vaidmenį naujų ekonominių, politinių bei socialinių
pokyčių aplinkybėmis.
Socialinės katalikybės puoselėtojai (E. Mounier, J. Maritainas ir kt.)
kritiškai vertino tuometinės Bažnyčios praktiką, smerkė formalizmo
apraiškas, konfesinį uždarumą, menkas pastangas patraukti abejojančius ir

visai netikinčius, gynė naujų pastoracinio darbo formų būtinumą. Jų užmojis
modernizuoti katalikybę ir Bažnyčią, padaryti ją artimesnę, suprantamesnę ir
prieinamesnę žmogui atitiko bendrą religingumo kitimo to meto visuomenėje
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tendenciją, o reikalavimas modernizuoti bažnytines institucijas atspindėjo
stiprėjantį pasauliečių siekį aktyviau dalyvauti Bažnyčios gyvenime, taip pat
priimant svarbius katalikybės sąjūdžiui sprendimus.

Katalikybę jie laikė savotišku lakmusu, įgalinančiu pamatuoti ir įvertinti
socialinės ekonominės ir politinės sistemos funkcionavimo priimtinumą
žmogaus dvasiniam tobulėjimui, jo saviraiškai, ekonominei gerovei ir visai
visuomenės pažangai. Žmogaus išlaisvinimas iš totalitarinių režimų
primestos dvasinės ir ekonominės priklausomybės, išskirtinis asmens
vertingumas visuomenėje ir teisė į savarankiškas autentiško tikėjimo paieškas
tapo svarbiausiu jų nagrinėjimo objektu ir veikimo orientyru .

Socialinės katalikybės nuostatų sklaidą tarpukario Lietuvoje paveikė dvi
aplinkybės. Pirmiausia tai jaunosios kartos lietuvių katalikų intelektualų
studijos Vakarų Europos universitetuose (kur jie gerai susipažino su

populiariomis tuo metu socialinės katalikybės sąjūdžio idėjomis); sugrįžę jie
stengėsi kuo plačiau su jomis supažindinti visuomenę per spaudą. Antra,
Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybė santūriai traktavo tautininkų valdžią

ir jos vykdomą aikštingą politiką, siekiančią nepagrįstai riboti Bažnyčios
veiklą. Stengdamasi laikytis Konkordato, Katalikų Bažnyčia vargu ar galėjo
užimti griežtesnę poziciją, ryžtingiau ginti savo, taip pat katalikiškos
visuomenės dalies socialinius ir politinius interesus. Savo ruožtu tai paskatino
jaunosios kartos katalikų intelektualų (A. Maceinos, P. Jako, P

Dielininkaičio, S. Ylos ir kt.) norą įdėmiau įsižiūrėti į tuometinės Bažnyčios
gyvenimą, atkreipti dėmesį į tas svarstytinas jo puses, kurias Bažnyčios
vadovybė žinojo, tačiau nebuvo pasirengusi viešai aptarinėti.

Jaunosios kartos katalikų intelektualai priminė, jog katalikybė yra
žmogui, o ne žmogus katalikybei, ir stengėsi sugrąžinti tikėjimui pirmykštę ankstyvosios krikščionybės laikų reikšmę ir dvasią, natūralų patrauklumą,
suteikti jam etinės, tikrai žmogiškos prasmės. Jie buvo stipriai paveikti
Vakarų Europos socialinės katalikybės dvasios, jos ieškojo ir bažnytines

praktikos atitikmenų savojoje Bažnyčioje,o neradę kaltino ją dvasiniu
nerangumu ir veiklumo stoka. Kita vertus, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
turėjo susiklosčiusias veiklos tradicijas, kurias keisti taip greitai, kaip manė
esant galima jaunieji, buvo neįmanoma. Tam nebuvo pasirengusi ir

dvasininkija, kurios didelę dalį sudarė vyresnės kartos kunigai, įpratę laikytis
tradicinės elgsenos ir bendravimo su tikinčiais būdų, taigi nelinkę į naujoves.
Jaunosios kartos katalikų intelektualai laikėsi pažiūros, kad ugdydama

žmonių sąmoningo autentiško tikėjimo poreikį Bažnyčia padėtų sukurti
prielaidas įgyvendinti ir socialinį politinį teisingumą: tikėjimas leistų sukurti
geresnę ir teisingesnę visuomenę. Svarbiausias tokios visuomenės požymis humaniškumas, o jo esminis rodiklis - visuomenėje įgyvendinamo socialinio
teisingumo, sudarytų sąlygų žmogaus dvasinei ir materialinei gerovei
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skleistis mastas. Tokio humaniškumo įgyvendinimas priklausąs nuo
asmenybės dvasinės ir socialinės brandos, o tai neatsiejama nuo religingumo,

tikėjimo tvirtumo, ką geriausiai rodo Evangelijos reikalavimų laikymasis
kasdieniniame gyvenime. Taigi tik religinis visuomenės atgimimas, kurį

paskatinti gali atsinaujinusi ir atvira laiko iššūkiams Bažnyčia, leistų sukurti
tokią visuomeninę santvarką, kuri tarnautų žmogui ir jo dvasinei bei
socialinei raiškai.
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Sodai and Political Aspirations of thc Young Generation Catholic
Intellectuab in Litbuania Between Two VVorid Wars
Valdas Pruskus
Summary
The sočiai Catholicism movement in Western Europe between tvvo
VVorld wars was a specific reaction to the position and attitude of Catholic
Church in the presence of growing totalitarian statės. Vatican signed
concordats with them in order to protect local church against the self-will of
the authorities. The church, in its turu, encouraged priests to remove
themselves from active political life, vvhich under these circumstances was
hardly possible. In the opinion of a part of catholic intellectuals the position
of Vatican seemed to be doubtful and unacceptable. It was thought that the
Catholic Church should not remain aside from a settlement of the most actual
political and sočiai probtems othenvise its influence upon the society, which
becomes more and more secular, would decrease.
The representatives of sočiai Catholicism movement (E. Mounier, J.
Maritain, M. D. Chenu and others) assessed more the practice of actions of
the Church at that period, reproved it for the manifestations of formalism,
confessional isolation, poor effort related to involving persons doubting about
religion or quite irreligious ones, protected a necessity of new forms of
pastoral work. Their efforts to modernize Catholicism and to make the
Church more close, understandable and accessible to a human conformed to
the general trend of changes of society's religiousness and requirements on a
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modernization of Church inslitutions and openness to the needs of believers,
refiected the growing role of laymen and their aspiration to take more active
part in the life of Church as well as in making important decisions of Catholic
movement.
They considered Catholicism a specific „litmus sheet" which enables to
measure and assess the acceptability of sočiai political system to human's
spiritual self-improvement, self-expression and economic welfare The rnost
iraportant object of their thoughts and the guide to their activhies were an
aspiration to release people from a menace of spiritual and economic
dependence cause<l by the totalitarian regimes, and accentuation of exclusive
importance of personality in the society with its right for self-dependent
search of authentic religion.
Two circumstances affected a spreading of sočiai Catholicism ideas in
Lithuania. First of all, Lithuanian Catholic intellectuals within their studies at
universities of VVestern Europe had an opportunity to get a better
acquaintance with the ideas of sočiai Catholicism, liked thetn and tried to
inform the Lithuanian society on these ideas as wide as possible through
press. Secondly, the Lithuanian authorities of the Catholic Church maintained
restrained attitude in respect with the tautininkai and their vvhimsical policy
restricting unreasonably the aclivities of Church. This encouraged the young
catholic intellectuals (such as A. Maceina, P. Jakas, S Yla and others), to pay
special attention to the problems that were known to the Church, but it was
not ready to discuss them publicly.
The young generation catholic intellectuals took a vievv that if the church
would develop a need of conscious authentic religion in people, it would
form prerequisites for a realization of sočiai justice, formation of conditions
ensuring spirituai and material welfare of a human. The realization of such
humaneness depends on spiritual and sočiai maturity of a person, which is
inseparable frora religiousness, deepness of believing attested in the best way
by acting upon the Gospel in everyday life. So, only society's religious
renaissance which may be encouraged by the Church - self- renovated and
open to the challenges of time - makes it possible to create such a system
which serves to a human and his spiritual and sočiai expression.
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DEMOKRATINĖS IR DISCIPLINARINĖS VISUOMENĖS
APMĄSTYMAS VALENTINO GUSTAINIO DARBUOSE
Anelė VosyliūU
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
avosyliute@takas.lt
Sociologijos mokslas plečiasi ir gilėja, į šio mokslo žinių apyvartą
integravus ir ankstesnių kartų šio mokslo atstovų palikimą - požiūrius ir
paradigmas, suvoktas tiesas, atskleidus jų gyvenimišką patirtį. Straipsnyje
nagrinėjama prieškario Lietuvos visuomenines minties atstovo, publicisto,

pastabaus socialinės tikrovės fiksuotojo Valentino Gustainio (1896-1971,
Lietuvą okupavus, iškentusio Sibiro lagerių nelaisvę ir kančias) refleksija
apie visuomenę, konkrečių laikotarpių (laisvos Lietuvos ir pokario
totalitarinio režimo) socialinių santykių ypatumus bei raidos bruožus. Autorė,
remdamasi biografijos faktais ir veikalais, analizuoja jo visuomenės
sampratą, dviejų skirtingų epochų dalyvio pastebėjimus, apmąstymus,
požiūrius ir išgyvenimus.
Raktažodiiai: V. Gustainis, brendimo aplinka ir asmenybė, visuomenės
samprata, prieškario Lietuva, totalitarizmas, tremtis, disciplinarinė visuomenė

Įvadas
Tautinis atgimimas, nepriklausomos Lietuvos valstybės susikūrimas XX
a. pirmoje pusėje susijęs su mokslo žinių poreikiu; tuo metu Lietuvos

švietėjai intelektualai iškelia ir mėgina spręsti tautai ir valstybei svarbiausias
socialines problemas. To laiko sociologijai būdinga pozityvizmo idėjų, ypač

Vakarų filosofų bei visuomenotyrininkų minčių įtaka, kai kurių apmąstymų
apie Lietuvos visuomenę formulavimas. Intelektualai mąstytojai iškelia
klausimus, susijusius su švietimo idėjomis, žmonių įtraukimu į aktyvų
socialinį gyvenimą, civilizuotos visuomenės sukūrimu, tautinės sąmonės

žadinimu [1: 97].
Prieškario intelektualas, aktyvus visuomeninio ir politinio gyvenimo
dalyvis V. Gustainis mąstė apie demokratiją ir laisvę, savo raštais atskleidė
aplinkos ir to meto žmonių gyvensenos bruožus, o antroje savo gyvenimo
pusėje patyrė ir aprašė ir prievartos visuomenės ypatumus. Studijavęs

filosofiją Europos universitetuose, rašęs turiningus politologinius (ir
sociofilosofmius) straipsnius, jis viską pradėjo, anot jo paties mėgstamo
posakio, „iš penkių pirštų". Pastabus Suvalkijos kaimo jaunuolis savo
pastangomis pasiekė neįtikėtinų aukštumų: tapo,.Lietuvos aido" vyriausiuoju
redaktoriumi, Eltos direktoriumi, lankėsi Europos šalių sostinėse, bendravo
su to meto mokslo, politikos, žurnalistų, kitų visuomenės sluoksnių elitu. Tai
buvo mąstantis žmogus, supratęs, kas aktualiausia, kas reikalinga ir būtina
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daryti to meto visuomenėje. Kaip pastebi Antanas Rybelis (tai jo pastangomis

1989 m. išleisti V. Gustainio „Raštai" ), kuris jį priskiria mąstytojų, filosofų
sluoksniui, „žurnalistinė publicistika kreipia jo ranką ir mintį į švie^iamąjį
reiškinių aprašymą... Jis įtaigiai dėsto, kaip yra, kokie yra vieno ar kito
reiškinio požymiai, ryšiai su kitais reiškiniais..." [2: 7]

V.Gustainis priskirtinas prie sociologinį mąstymą išvysčiusių prieškario
intelektualų, kurie (nebūdami profesionalūs sociologai) puoselėjo analitinį
žvilgsnį į to meto socialinius reiškinius, ir, jausdami atsakomybę už Lietuvos

valstybės ir tautos likimą bei ateitį, siekė kritiškai apmąstyti visuomenėje
vykstančius procesus. Būdamas demokratas ir atsidavęs tautai visuomenės
veikėjas, V. Gustainis kartu su kitais to meto kūrėjais stengėsi prisidėti prie
visuomenės formavimo, rūpinosi jos intelektinio kapitalo turtinimu. Nors jis
ir nepateikė išsamios visuomenės ir jos struktūros koncepcijos, bet, būdamas
skvarbus žmonių socialinės būklės vertintojas, kėlė tuo metu naujus

visuomenės nagrinėjimo aspektus, išsakė įvairius požiūrius, ieškojo
socialinių reiškinių apibrėžties; tai atspindėjo mąstančio visuomenės veikėjo,
teoretiko poziciją. Jam rūpėjo šalies socialinė ir politinė padėtis, valstybinę
santvarką lemiančios jėgos (ir globalūs Europos, makrolygmens procesai) bei
vidiniai visuomeniniai pokyčiai, tautos likimas. Antra vertus, svarbios V.
Gustainio, akylaus ir brandaus stebėtojo, įžvalgos, skirtos prievartos

(disciplinarinių) gulagų bendruomenių empiriniam aprašymui (atsiminimų
knygoje „Be kaltės", 1989 m.).
V. Gustainio socializacija: aplinka ir asmenybe
Sociologinis pažinimas nuolat gilina ir iškelia visuomenės svarstymams
vis naujus šios ar praeities socialinės tikrovės bruožus; sociologai nuolat
ieško naujų pažinimo ir žinojimo sričių; apibendrindami savo aplinkos
patyrimą ar analizuodami teorinius dalykus, plėtoja bendrijos ar visuomenės

savižiną Sociologo įnašas į žinojimo plėtrą dažnai būna susijęs su jo paties
„naratyvu", noru aprašyti jam artimą aplinką, pateikti praeities laikų arba
naujų žinių apie jos vystymąsi Pvz., kaip nurodo J. Leonavičius, P. Leono

dėmesys socialinėms problemoms kilo stebint gimtąją aplinką, gilinantis į
savo kaimo bendruomenės istoriją, žmonių santykius" [3: 20-24]. Praeities
žinios įtraukiamos į šiuolaikinį informacinį srautą, naująjį diskursą, pvz., apie
„įsivaizduojamą bendruomenę". Valentinas Gustainis straipsnyje „Jankų
apylinkė XIX a pabaigoje ir XX a. pradžioje" atskleidžia kai kuriuos to meto
bendruomenės ekonominio ir socialinio gyvenimo bruožus, būdingus jo

gimtajam kraštui (cituojama iš rankraščio, kurį maloniai pateikė autoriaus
duktė Valentina Gustainytė 2001m. liepą Griškabūdyje): „XIX a. pabaigoje
dabartinė Jankų apylinkė galėjo būti pavadinta tipiška kaimiško proletariato
apylinke. Visame to meto Naumiesčio (Vladislavovo) paviete tai buvo
skurdžiausia gmina. Ekonominį jos skurdą visų pirma lėmė nederlingos girių

pagirių žemės, didelis grytelninkų ir mažažemių gyventojų nuošimtis ir
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bendras ekonominis Šio kampelio atsilikimas. Anų laikų Naumiesčio
„pavieto" gyventojus paprastai vadindavo arba laukininkais arba girininkais.
Laukininkai gyveno į vakarus nuo girininkų iki pat sienos su Prūsais. Tikslios
ribos tarp jų nebuvo...tikrieji laukininkai iš Paprūsės tai girininkais vadindavo
visus tuos, kurie gyveno arčiau girių, blogesnėse žemėse, nors iki pačių girių
būdavo dar po 5-8 kilometrus. Laukininkai būdavo turtingesni, augindavo
geresnius gyvulius, turėdavo daugiau grudų, ypač kviečių, kurie girininkuose
beveik neaugdavo. Be to, laukininkuose būdavo daug daugiau stambesnių
ūkių - šimtmargių arba „storkaklių",.. Girininkus dažnai pravardžiuodavo
„sakuotnugariais". Nors toks pravardžiavimas turėjo savyje tam tikros
paniekos elementų, bet patys „sakuotnugariai" dėl jo nė kiek neįsižeisdavo,
dažnai patys tokiais su tam tikro jumoro dalele pasivadindavo". V.Gustainis,
remdamasis savo stebėjimais ir įtraukdamas į savo analizę vietinių žmonių

požiūrius ir nuostatas, apibrėžia Šių dviejų socialinių grupių socialių saitų
pobūdį: „Girininkų santykiavimas su laukininkais buvo dvejopo pobūdžio iš laukininkų girininkai pirkdavosi duonutei reikalingų grūdų ir dar Šio to, kas
buvo reikalinga maistui ir drabužiui, o patys pagamindavo laukininkams ir
Naumiesčiui miSko, dažnai apsiimdavo laukininkams paruošti jų nupirktą
miško medžiagą, iš jos suręsti stubą ar kitą reikalingą trobesį. Tačiau dar
svarbesnis ir socialiniu požiūriu įdomesnis buvo jų santykiavimas samdomo
darbo srityje. Laukininkams, ypač šimtamargiams storkakliams nuolat
reikėdavo piemenų, mergų ir vyrų, ypač koi savo vaikai dar maži, negali
ganyti, negali mergauti ir bernauti. Juo geresnė kur buvo žemė, juo
stambesni buvo joje žemės ūkiai, ir atvirkščiai, juo blogesnė žemė, tuo
smulkesni ir ūkeliai, o girininkuose dažnai ir visiški bežemiai-grytelninkai...
Kone visuose Zanavykuose samdiniai valgydavo prie bendro stalo su savo
gaspadoriais tuos pačius valgius, bet jų drabužis ir poilsio sąlygos dažniausiai
būdavo gana apverktinos. Gaspadoriai savo samdiniams duodavo
kasdieninius drabužius ^ apatinius ir viršutinius. ...Sakuotnugariai proletarai

laukininkų stačiai laukte laukdavo, kad tik jie paimtų, maitintų ir bent Šiokias
tokias algas mokėtų piemenukams, mergoms ir bernams, kurie pas savo tėvus
neturėjo ką veikti".
Tad kas buvo iki Šio! archyvine medžiaga, tampa aktualu: galima
palyginti, įsitikinti išgyventos patirties vitališkumu. Sociologų grybštelėta
kadais informacija apie objektą rodo to meto jų pažintines galias ir tikėjimą,
kad tas Žinojimas bus kam nors reikalingas. Šio teksto rašymą 1970 m.

rugsėjyje Griškabūdyje autorius, jau iškentėjęs Sibiro tremtį, siejo su noru
dalyvauti žinių apyvartoje, tačiau tai buvo ir vilionė, ir bauginanti viltis;
grėsmė įkliūti į tykojančių bausti, įžvelgti neleistinus dalykus seklių rankas.
Ne visada žinias tad galima kurti ir skleisti laisvai, nevaržomai, nebijant
cenzorių, „patarėjų", „globėjų", linkusių drausminti, nurodinėti ir bausti.
Taigi tarp autoriaus kūrybinio polėkio, sumanymų, laisvės kurti ir publikuoti,
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keistis žiniomis nedemokratinėse visuomenėse visada stūkso atpažinti ir
neatpažinti cenzoriai, norintys atbauginti nuo kai kurių žinių skleidimo.
V.Gustainio tautiškumo jausmas, tikrovės supratimas brendo vakarinėje

Lietuvoje, Suvalkijoje. V. Gustainytė pabrėžia ypatingą Griškabūdžio
apylinkių žmonių bendrumo, šventumo jausmo sukurtą aurą: „Mano tėtė

pasakojo, kad iš čia yra kilę daug kunigų, net po du iš kelių šeimų, tai buvo
seniai, ir dabar vienas mokinasi, o visa grynai lietuviška Griškabūdžio
parapija anuo metu vienu tarpu turėjo išleidusi net 62 kunigu. Buvo šeimų,
kur net du broliai buvo kunigai, o Mergbūdžio Marmu - tai net trys broliai
buvo kunigai, ir visi klebonai, visi trys kanauninkai, tolimesni Gustainių
giminės. Kaip tik kanauninkas Juozas Marma Griškabūdy klebonavo, kai aš
gimiau, o jo vikaras - kunigas Pranciškus Urbanavičius mane Griškabūdžio

bažnyčioj pakrikštino". V. Gustainis rašo, kokia morali aplinka jį supo:
„Užaugau aš blaivininkų šeimoje. Girtuoklių mano apylinkėse retai
tepasitaikydavo. Mano Šeimoje ir daugumos artimesnių giminių tarpe

girtuokliai būdavo labai pašiepiami ir niekinami. Pasitaiką girtuokliai būdavo
pirštais badomi, ir aš pats jais pasišlykštėdavau, kai pasitaikydavo kur nors

Šlitinėjantį pamatyti" [4: 23].
V. Gustainytė tęsia toliau*. „Anksčiau kaimas skendėjo tamsoje ne tik dėl
mokyklų stokos, bet ir dėl žibalo brangumo, be to, rusifikacijos tikslais

lietuviams buvo griežtai uždrausta lietuvišką knygą spausdinti arba
išspausdintą skaityti. Kalėjimo ir ištrėmimo Sibiran baimė buvo tokia didelė,
kad slapta i^ Prūsų gautą knygą ar lietuvišką laikraštį paskaityti net savo
namuose žmonės slėpdavosi. Žmonės bijodavo, kad net katalikiškas
maldaknyges pradės prie bažnyčių atiminėti. Jautėsi didelė priespauda ir
didelis vargas, todėi daugelis bėgo į Ameriką, kur buvo laisvė ir geri
uždarbiai. Vieninteliai šviesesni žmonės lietuviai tada buvo kunigai, vienas
kitas mokytojas, retas gydytojas, apie kuriuos žmonės su didele pagarba
kalbėdavo. Kiekviena kilnesnė motina svajodavo, kaip tai gera būtų^ kad jos
sūnus galėtų apsišviesti, išeiti į kunigus ar mokytojus. Apie kitas profesijas
mažiau ir svajodavo, nes aukštiems mokslams reikėdavo daug lėšų. Be to,

motinos ypač bijodavo, kad jų vaikai, išėję mokslus ir gyvendami Rusijos
miestuose, gali vesti ruses ir tuo pačiu išsiskirti iŠ savo giminės, nueiti
svetimiems dievams tarnauti. Kunigui tokio pavojaus nebūdavo, kunigai
daugiausia likdavo savo krašte, savo diecezijose, savo giminių neužmiršdavo,

todėl anais metais galima buvo sakyti, bendras lietuvių ūkininkų Šeimų
troškimas, jei tik sąlygos leis, išleisti savo sūnų į kunigus.

Kaime jį jo tolimas giminaitis išmokė skaityti (ten roges jis dirbo pas
juos), koks elementorius buvo ten. Paskui jis atėjo į Griškabūdį mokytis čia,
bet Čia buvo rusiškai viskas, ir už tai, kad kalba vaikai lietuviškai, palikdavo
po pamokų, ir klasę iššluot reikėdavo ir viską. Tėtei labai sekėsi mokslas ir
jis labai norėjo toliau mokytis, tai jisai pats, o paskui jį norėjo į Veiverių
seminariją. Kadangi į kunigus jau jis atsisakė, pasakė, kad nenori, bet tuo
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metu Sutkus lentpjūvę ten kažkur nusipirko Susnavoj. Daugiausia dėl lėšų
stokos mokslas trukdavo 3 metus, už mokslą nereikėdavo mokėti, o maistui ir
pensionui užtekdavo maždaug 130 rublių metams, tuo tarpu gimnazijoj
būdavo daug brangiau ^ maistui 150 rublių^ su kambariu ir patarnavimu už

mokslą Marijampolėje - 60 rublių, Kaune - 70. Vilkaviškyje privatinėje
gimnazijoje - 120, pridedant drabužius, vadovėlius gimnazijoje metams
reikėdavo netoli 300. Tai sudarydavo labai gero arklio ir labai geros karvės
vertę. Šiaip ūkininkams atrodė visai nepakeliama, be to, į pirmą gimnazijos

klasę priimdavo ne vyresnį kaip 12 metų amžiaus^ kad galėtų ją baigti iki
savo 21 metų amžiaus. Tėtė pasakojo: „Taigi, 12 - ais metais aš jau buvau į
gimnaziją visu ketvertu metų peraugęs. Pagal metus man tada būtų reikėję
stoti { 5 gimnazijos klasę, o aš tebuvau tik pradžios mokyklą išėjęs. Mano

laimei, 1912 m. pradžioje į Saliamono Banaičio lentpjūvę Susnavoje, Jankų
valsčiuje, atsikraustė lentpjūvės vedėjo pareigoms Antanas Sutkus {tikriausiai
to aktoriaus tėvas) drauge su sūnum Jonu, baigusiu Kauno gimnazijoj 7
kiases. Dėl lėšų stokos tėvas nepajėgė savo sūnų Joną leisti į mokslus, drauge
buvo ir jaunesnysis Jono brolis Pranas. Nors namuose mokyti vaikus rusų
administracija drausdavo, bet Jonas Sutkus, norėdamas toliau mokytis,
stengėsi uždarbiauti, jis ėmėsi rengti į įvairias gimnazijos klases keletą
jaunuolių. Apie tai patyrę ir mano tėvai nugabeno į Susnavą mane mokytis
1912 m. vasario gale prieš Užgavėnes. Jonas Sutkus, paegzaminavęs tėvam

pareiškė, kad iki ateinančio rudens galėsiąs mane paruošti į trečią gimnazijos
klasę. Už savo darbą pasisakė imsiąs 10 rublių mėnesiui. Tėvai sutiko, davė

vadovėliams nupirkti pinigų ir aš tuojau pradėjau kasdien vaikščioti į
Susnavą pamokų išdavinėti. Kadangi mokytis labai norėjau, tai ir mokslas
man nepaprastai sekėsi - kiek man užduodavo, tiek ir aš išmokdavau. Tai
matydamas, J. Sutkus vėl kvietė mano tėvus per Velykas. Atėjusiems jis

pareiškė: „Į trečia klasę jūsų sūnus jau ir dabar išlaikyti gali, bet jeigu jūs
norite, aš jį iki rudens prirengsiu į ketvirtą klasę, už tai paimsiu tik tiek, kiek
gimnazijoj už vieną klasę ima, būtent 70 rublių". Tėvai sutiko. J. Sutkus
parnešė 3 klasės vadovėlius ir pradėjo mane uoliai toliau ruošti. 12 metų
rugpjūčio mėnesį J. Sutkus per Kazlų Rūdą nusivežė mane į Kauną, kuris
tada man padarė milžiniško miesto įspūdį, nes lig tol didžiausi miestai,
kuriuos buvau matęs, buvo tik Pilviškiai ir Naumiestis. O tas J. Sutkus vėliau
tapo Lietuvos generolu ir buvo ištremtas, žinoma, ir sušaudytasų".
V. Gustainytė tęsia pasakojimą: „Kai tėvas išlaikė tą gimnazijos kursą,
pasirinko pats, sugalvojo, apsižiūrėjo ir nutarė, kad Heidelbergas pats
geriausias, jam tinkamas universitetas, parašė pareiškimą, jį iŠ karto priėmė,
jis išvažiavo. Va čia įdomu, kad jo tėvai, aš pamiršau, karvę ar arklį pardavė,
nupirko gelumbės (ta gelumbė tai jau vilnonė medžiaga, jau ne namie austa,
nes taip tai būdavo austiniai visi drabužiai) tai vat, nupirko gelumbės, pasiūdė
kostiumą, o marškinius tai pasiuvo drobinius, bet su elskiu, o tas elskis tai
apykaklė, rankogaliai ir krūtinė, tai Čia kriaučiai siuvo kaime kur nors, ar
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Pilvi^kiuose, aš nežinau. Vietoj lagamino nupirko pintinę tokią ir jau ten
viską sukrovė, ir jis išvažiavo į tą Vokietiją. Jis mokėsi Heidelberge, paskui
Sorbonoj, ir vis tiek pritrūko lėšų pabaigt, tėvai nebeišgalėjo, tai juk buvo 8
vaikai. Ta Onutė tada dar buvo gyva, kai jis mokėsi, o vienas berniukas tai 2
metų raupais (ne kasmet skiepydavo), tai mirė mažiukas.

Tėvai padarydavo pinigą - tai gyvulį kokį parduodavo, visi susi imdavo,
juk žemės labai prastos Vinkštupiuose, šilainės žemės. Dar kai grįžom,
gyveno labai geri, puikūs žmonės toje vietoje. O kai ėjo melioracija, tai likęs
vienas medis, kūdra ir gandralizdis. O dabar čia norvegai Paluobiuose, jau jie
ten išnuomavo ir tas žemes. Jo tėviškė - ten netoli Jankų, per pusę tarp Jankų
ir Paluobių".
V.Gustainytė pasakoja apie tėvo kilmę, jo tėvus: „Mamytė tėtės tai buvo

tokia iš prigimties labai šviesi. Įdomiausia, kad tėtės mamytė Gustainytė
ištekėjo už Gustainio, ir jie visiškai jokie giminės, ji čia iš Bulviškių kilus.
Čia keturi Gustainiai Bulviškiuose buvo, ir visi keturi turėjo pravardes, tai
mamytės šeimos pravardė buvo Damai. O jau tėtė kai gyveno Vinkšupiuose,
kadangi čia apylinkėj buvo daug Gustainių, tai jų jau pravardė buvo

Šlaitiniai, nors ten jokio šlaito nebuvo, nežinia kodėl, bet jau taip buvo
pravardė. Aš šiek tiek atsimenu pati jo tėvelius. Jų S vaikai augo ir visi

didžiausią pagarbą mamytei rodė. Ir jau mes paskui gyvenom Panemunėj
Žemojoj, ir mamytė ten, tai būdavo tėtė parvažiuoja, tai jiedu apie politiką su
mamyte, ir mamytė visas valstybes Europos žinojo, ir sostines, nu čia žinot,
jau ir tėtės įtaka. Smalsi ir labai šviesaus proto buvo. Tėtė išmokino savo

sesutes (po jo tai sekančios buvo dvynukės), skaityt ir rašyt, jos tik tiek ir
mokėjo, į mokyklą iš viso nėjo. Ir dar vieną sesutę išmokino, paskui jau
brolis ir dar kita sesutė tai ėjo į mokyklą, o viena tai Saulės gimnazijoje
mokėsi, bet smegenų uždegimas, peršalo ir mirė Tėtė pakankamai stiprus
buvo, kol į lagerį nepateko, tai buvo sveikas žmogus. Jo tėvai gana ilgaamžiai
buvo, tėtės tėvas gimęs 1858-ais, mamytė 1869-ais. Tėvas mirė 87- erių,
mamytė 81-erių.

Mano tėtė apsiskaitęs buvo, tai per pirmąjį pasaulinį karą, tai čia
vokiečiai ėjo, tai jis su vokiečiais jau šiaip taip susikalbėjo vokiškai, tai ėjo
užsisakyt laikraštį Vonvaerts, tai ko negavo kulką į nugarą, apšaukė jį
smarkiai**.
Pats V. Gustainis atsiminimų knygoje „Nuo Griškabūdžio iki Paryžiaus"

[4], plačiai aprašo savo potyrius Pirmojo karo metais, ryškėjantį polinkį į
žurnalistiką, to meto atmosferą gimtosiose apylinkėse." „1917 m. vasarą
Lietuvoje buvo labai liūdna. Okupacijos prispausta liaudis gyveno

pusbadžiais. Mano apylinkėse labai įsigalėjo kruvinoji dizenterija" [4: 17].
Tas sunkus laikotarpis tautai buvo ir viltingas - brendo nepriklausomos
Lietuvos valstybės sukūrimas; viešasis gyvenimas buvo chaotiškas ir
nenusistovėję, tačiau teikė galimybių jauniems kūrybingiems žmonėms". V.

Gustainis įsitraukia į visuomeninę ir publicistinę veiklą; jis prisipažįsta, kad
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ražo, „vis norėdamas ką nors pasakyti": „1918 m. pabaigoje ir 1919 ra.

pradžioje labai aktyviai įsikinkiau į vietinės valdžios organizavimo darbą;
kalbėjau įvairiuose valsčių mitinguose, dalyvavau pirmuosiuose jų
komitetuose bei komitetų suvažiavimuose" [4 : 27].
V. Gustainytė tęsia pasakojimą: „Tėvas labai patriotas buvo, turėjo labai

gerą su laikraščiu darbą^ laikraščiuose tai jis susipažino su Justinu Strimaičiu,
tai jis čia kažkur netoli visai yra kilęs. Jis kanklininkas buvo Lietuvoj, vienas

iš žymiausių kanklininkų pradininkų. Bet jis pačioj pradžioj tai pats
pirmutinis „Lietuvos Aidą" platino, ir tėtei labai patiko. Ir tėtė pradėjo rašyti į
tą „Aidą" 1918 m., ir yra jo tie 4 straipsniai. Jis sovietų laikais pasiėmė juos,
gavo leidimą nueit į archyvą ir atsispausdino juosius. Keturi tie straipsniai
išėjo vedamaisiais, ir pirmas tai buvo „Patriotizmo svarba". Kai Pirmasis

karas prasidėjo, jis nebuvo baigęs gimnazijos, tai jam pasiūlė keltis važiuoti į
Rusiją, ir ten jau be jokių sąlygų tiesiog būtų įstojęs į gimnaziją, kur tik
norėjo. -Bet jis nenorėjo į Rusiją važiuot, o paskui čia tas karas, tai jisai
knygas parsisiųsdino, ir mokinosi, kiek galėjo, pats, o paskui išėjo savanoriu,
o paskui eksternu baigė, ir turi gimnazijos baigimo atestatą, gavo Dovydaičio
pasirašytą, tai va, ir su Dovydaičiais buvo pažįstami, jie nuo Višakio Rūdos,

iš Runkių. Grįžęs iš Sibiro, jis su Dovydaičiu Pijum (buvo karininkas ir iš
Sibiro grįžęs) draugavo. Tai jau tėtė visada, kai Višakio Rūdoj būna
Baltramiejaus atlaidai, tai jau tėtė rytą atsikelia ir sako: „Einu vartų atkelt,

Dovydaitis atvažiuos". O tas turėjo tą vargšą tokį, mažiuką zaporožietį, jis
dirbo Politechnikos institute, Baršauskas jį ten įtaisė prie mechanikų. Aš
atsimenu tą Pijų Dovydaitį, tai nepaprastai šviesus žmogus, doras ir padorus".

Toliau V. Gustainytė pasakoja apie tėvo gyvenimo aplinkybes, šeimą:
„Kiek aš prisimenu, visi čia buvo katalikai. Lenkiškų žodžių čia
pasitaikydavo mažiau, gal vokiškų. Mano mamytė tai nuo Balsupių,
Avietėnaitė, labai lietuviška pavardė Mamos mama buvo Paulionytė. O iš

tėtės tai irgi buvo Gustainiai ir Antanaičiai (ar Antanavičiai). Neturėjo tėtė
diplomo, nors mokėsi ir Heidelberge, ir Sorbonoj, nebaigė. Tėvai susipažino
taip: tais laikais įdomus dalykas buvo konferencijos. Iš Lietuvos siuntė

mamytės seserį Avietėnaitę, kadangi ji Šveicarijoj mokslus baigusi, ir ji tikrai
ypatingai gabi. Bet ten, toj konferencijoj, vieni vyrai, tai kaip dabar moterį
vieną pasiųst? Tai siuntė mano tėtę tokį kaip ir adjutantą, palydovą, kartu.
Tada netiko vieną damą siųst, nors nesaugu tai tikrai tada negalėjo būt. Tėtei
ta kelionė tikrai buvo įdomi, maloni po Šveicariją, jos nebuvo matęs, ir jis
palydėjo, su ja susipažino. Paskui ji supažindino su mamyte, 27- ais metais,
jis buvo gražus, mėgiamas. Mano mama šeimoje buvo laiminga. Jis tai
Prancūzijoj buvo kaip korespondentas ir spaudos atstovas, ištisus metus,
visur atsidurdavo, tai Londone, ir Berlyne, ir Paryžiuje. Tai jis mane išsivežė

į Paryžių ir visus metus aš ten mokinausi mokykloje kaip ir internate,
mokėjau prancūziškai labai gerai. Per tuos 15 metų, kai nereikėjo, viskas
išgaravo, liko tik eilėraščiai vaikiški. Man tai ten visai nebuvo smagu, a^
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buvau aštuonerių metų, be mamos, tarp svetimų (mamai broliukas mažas
buvo), tai a^ troškau sugrįžt į Lietuvą. Truputį apsipratau, bet namo tai baisiai
norėjau, turbūt aš jau toks žmogus. Tėtė norėjo, kad kalbų mokėčiau, kad
tokia jau prašviesėjus būčiau, palavinta".
V. Gustainis apie mokslą ir visuomene
Studijavęs Kauno ir Sorbonos universitetuose, klausęs filosofų H.
Riekeno ir K. Jasperso paskaitų, V. Gustainis savo straipsniuose nagrinėja
tokias to meto visuomenotyrai aktualias temas kaip tauta, visuomenė,
demokratija, organizacija, valstybė, fašizmas, komunizmas, idėjų autonomija,
ir t. t. Aptardamas tiksliųjų ir humanitarinių mokslų ypatumus, jis pažymi
mokslininko asmenybės įtaką pastarųjų objektui: „Humanitariniuose
moksluose... negali būti išvengtas kiekvieno jų atskiro kūrėjo specialus ir
specifinis įnašas. Kiekvienas humanitarinių mokslų kūrėjas.., atsižvelgiant į
savo gabumus, pasiruošimą, savo krašto kultūrą ir grynai asmenines
simpatijas ar antipatijas... ar tai istorikas, kalbininkas, filosofas, ar sociologas,
politikas, teisininkas jis būtų, savo mokslo sferą mato pro savo asmeninę
prizmę..."[2: 19]. V. Gustainis buvo susipažinęs su sociologijos pagrindais,
jos objektu; jis rašė: „Mokslas apie visuomenę dažniausiai yra vadinamas
sociologija". Autoriaus mastymą patvirtina ir dabartinių visuomenotyrininkų

pastebimą konkrečios tautinės bendrijos savitumų ryšį su Šio mokslo objektu;
jis rašė: „bet ir paties sociologijos mokslo sąvoka nėra visuose kraštuose ir
visais laikais ta pati.. Sociologijos mokslas negali išvengti nacionalinių įtakų,
nacionalinių mokslininkų savybių, kaip ir dauguma vadinamųjų dvasios
mokslų^ [2: 320]. Iš sociologijos istorijos medžiagos yra žinoma, jog dažnai
vienas ar kitas teorijas mokslininkai konstruoja, remdamiesi jiems artimos
bendruomenės gyvenimo būdo bei kultūros modeliais, įžvelgdami ir
pabrėždami skirtingus jų aspektus, priskirdami reiškiniams nevienodas
sąvokas.
Straipsnyje „Kas yra visuomenė" V. Gustainis aptaria bendruomenės ir
visuomenės santykį; visuomenė, jo nuomone, „apima visą tautą su visais jos
socialinio gyvenimo pasireiškimais bei saitais; tuo tarpu bendruomenė turi
aiškiau išskirtus bendrus tikslus*^. Jis apibrėžia visuomenę kaip esamą

individų visuma (o jų „santykiai yra sutvarkyti institucijomis ir dažniausiai
garantuoti sankcijomis... jos priverčia individą jausti kolektyvo veikimą ir jo
prievartą"); visuomenė susiklosto kaip jos įvairių darinių tarpusavio sąveikos
padarinys [2; 319-320]. Lietuvoje, jo nuomone, „visuomenė labai dažnai
suartėja su tauta", o „organizuotos visuomenės arba organizuotos tautos reali
organizacijos forma yra valstybe" [2: 320-321]. Tai sutampa dar su Hėgelio
mintimis, jog „...būtina įkurti valstybę, kurioje pareigos ir teisės
nebepriklausytų nuo savivalės, bet būtų fiksuotos kaip teisiniai santykiai" [5:
374] V. Gustainis atkreipia dėmesį į visuomenės gyvenimo pagrindą teisingumą, kurį jis apibrėžia kaip „vidaus cementą", jungiantį „ypač tokius
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didžiulius kolektyvus, kaip visuomenė ir tauta" [2: 321]. Anot jo, teisingumas
yra svarbiausias dorovės ir teisės pagrindas; V. Gustainis teisingumą sieja

visų pirma su valstybės įstatymų teisingumu (o šių gali pasitaikyti ir
klaidingų, neteisingų, gali būti nevykdomi ir teisingi įstatymai). Tad
teisingumo įgyvendinimas susijęs su valstybės valios pasireiškimu; valstybė
turi sekti, kad teisė nebūtų laužoma. Išskirdamas šiuos bruožus, jis įžvelgė
teisinės, pilietinės visuomenės esmę ir galimumą.. Kaip žinoma, dar Platonas

Valstybėje kėlė klausimą, kas yra teisingumas, ar galima socialinė nelygybė;
Šią teoriją čia pristato Glaukonas: „Sakoma, kad neteisingai elgtis paprastai
yra gera, o patirti neteisingumą yra bloga. Bet patirti neteisingumą yra

didesnis blogis už tą gėrį, kurį patiria tasai, kuris neteisingai elgiasi. Todėl
žmonės, paragavę ir vieno, ir kito, tai yra ir elgęsi neteisingai, ir kentėję nuo

neteisingumo, nusprendė, kad jeigu jau negalima vieno iš tų dalykų išvengti
ir laikytis kito, tai geriausia vieniems su kitais susitarti ir nei daryti skriaudų,
nei jų patirti. Tada jie pradėjo leisti įstatymus ir daryti tarpusavio sutartis, o
įstatymų nuostatus pavadino teisėtais ir teisingais" [6: 22]. Naujaisiais laikais
Šią sampratą analizuoja Hobbesas Leviatane ir Hume'as Traktate apie
žmogaus prigimti. B. Bany savo veikale „Teisingumo teorijos" [6] pateikia
artimą Platonui teisingumo, kaip racionalių egoistų pakto (kurio stabilumas

priklauso nuo jėgų pusiausvyros ir aplinkybių pastovumo), suvokimą.
Teisingumo problema nuo seno ir nuolat visuomenėje iškyla, ją spręsdavo ir
V. Gustainio amžininkai ar ankstesnių dešimtmečių visuomenotyrininkai - K.
Paltarokas, A. Maceina ir kt. Pirmojo lietuviškojo sociologijos vadovėlio
autorius K Šaulys rašė: „Kaskart aiškiau pasirodo, kad žmogaus pasiturėjimas

ir laimė greičiau priklauso nuo teisingo ir išmintingo turtų ir produkcijos,
arba gaminių padalinimo, kaip nuo jų daugio. Ne tuomet visuomenė
laiminga, kai kur nors ar kurioje šalyje atsiranda didis daugis įvairiausių
turtų, bet tada, kada turtai yra prieinami didesniam skaičiui žmonių, kurie
gali patenkinti savo reikalus" [7: 80-81]. P. Leonas socialinį teisingumą

suvokia kaip dirbančių visuomenės narių aprūpinimą, tai ieškojimas
priemonių, kaip pigiau juos aprūpinti būtiniausiomis materialinėmis
pragyvenimo priemonėmis. Jis rašė; „Čia pirmoje eilėje stovi kūno reikalai;
maistas, drabužiai, šiluma" [8: 259]. Nepatenkinęs tokių poreikių žmogus
negali galvoti ir apie dvasinius dalykus; jo nuomone, todėl ir vyksta kova dėt
būvio.
V Gustainis pabrėžia modemėjančiai Šaliai būdingą socialinės tvarkos
aspektą - organizuotumo svarbą. Jis kelia klausimą: kas yra organizuota,
sąmoninga visuomenė, kuo remiasi visuomenės organizacija? Esminiais šio
reiškinio pagrindais jis laiko esant dorovės normas, teisingumą, teisinių
elementų buvimą, organizuotumą dažnai sutapatina su socialumu apskritai [2:
325]. Autoriaus nuomone, „įvairios viešo arba visuomeninio pobūdžio
organizacijos kaip tik turi sudaryti organizuotos visuomenės elementus", tad

jis pažymi civilizuotos visuomenės tendenciją link organizacijų daugėjimo,
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kūrimosi vis naujų, kurios žmonėms vis labiau tampa jų gyvenimiškų
patyrimų sfera. V. Gustainis rašė: „Visuomenė nėra pakrikęs, neorganizuotas
dalykas. Visuomenė kaip tik yra žmonių organizacijos arba jų organizuotumo
požymis. Žmonių organizacija prasideda šeimoje, plečiasi per gimine, gentį
iki tautos, valstybės ribų. Tauta yra organizacijos viršūnė" [2: 320].
Organizacijos reiškinys domina V. Gustainį, nes to meto lietuviškojoje

visuomenėje prasidėjo įvairių jos sričių institucionalizacija, formalių
(įsikūrusių siekti tam tikrų tikslų, turinčių struktūrą ir apibrėžtus veiklos
modelius) ir savanoriškų, neformalių kūrimasis. Tai buvo būdinga visai
Europai (taip pat prievartinėms fašistinio ir komunistinio tipo
organizacijoms). V. Gustainis pastebi šių uniformizmą, simbolius:
„...kolektyvistinės organizacijos savo nariams duoda vienokią uniformą - tam

tikrų spalvų marškinius ir kitokius ženklus. Uniforma turi simbolizuoti
žmogaus atsisakymą nuo laisvo galvojimo, nuo individualumo" [2: 363].

(Šiuo metu organizacijų svarba visuomenėje ypač- išryškėjo, atsirado net
organizacijų elgsenos disciplina, kur analizuojami įvairūs ten vykstantys

procesai [9; 10; 11; 12]).
V. Gustainis, mąstydamas apie visuomenės vystymąsi atspindinčių

tankėjančių socialinių saitų bei tinklų (ryšių tarp žmonių, organizacijų,
pozicijų) kūrimąsi, stebėdamas organizacijų bei jų atstovų tarpusavio
santykius, išreiškia santaros idėją: visuomenė tik tada bus stabili, jei šie
dariniai bus koordinuoti, vadovausis vienu aukščiausiu idealu, neatsiskirs,
nenutols vieni nuo kitų, nekovos tarpusavyje, bus susiderinę [2: 325]. Čia jis
sureikšmina ryšių, bendravimo tarp organizacijų svarbą, socialinių saitų
plėtrą prilygina organizuotai, t. y. išsivysčiusiai visuomenei. V. Gustainis
atsiskleidžia kaip visuomenės ydų ir socialinės būklės bruožų įžveigėjas,
kuris susirūpinęs mąsto apie jų išnykimą; tai tarsi visuomenės sergėtojas,
stebintis jos vystymąsi, peršantis jos nariams taikų gyvavimą, propaguojantis
damų sugyvenimą. Toks požiūris iš dalies primena vėliau pasaulio
sociologijoje išvystytą principą tirti visuomenės problemas būtent ne
konfliktų, o galimo jos narių susiderinimo atžvilgiu (T. Parsonso stabilumo ir
funkcionalizmo teorijos). Minimalią tvarką bendruomenėje ir visuomenėje
galima garantuoti, žinant daugialypius jos narių reikalavimus, paremiant
vienodus požiūrius. Lietuvos sociologijos istorijoje rasime ne vieną autorių,
atstovavusi ir propagavusį taikų bendrabūvį, skatinimą gerbti kitų pažiūras.
Pvz., solidarumo idėjas skelbė tarpukario Lietuvos ekonomistas, sociologas,
kooperacijos veikėjas, kunigas Fabijonas Kemėšis. Kaip rašo M. Treinys,
„Visą savo gyvenimą F. Kemėšis nenuilstamai siekė tautos ir jos politinių

jėgų, pirmiausia dešiniųjų, vienybės, santalkos bendram kuriamajam darbui.
Kiekvienam piliečiui, jo nuomone, reikia sukurti materialinę gerovę,
garantuoti sąžinės ir kultūros laisvę, skatinti bendram kuriamajam darbui. Jis
- korporatyvinės tautos atstovybės šalininkas, ekonominių ir socialinių
mokslų sintezės, tautos moralinio ugdymo, solidarizmo visuomenėje
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iniciatorius ir vykdytojas" [3: 73-83]. Sociologo, pažįstančio įvairių
sluoksnių būklę, jų gyvenseną ir jos priežastis (kartu atstovaujančio skirtybes,
galinčio jas paaiškinti, taigi suderinti įvairius prieštaraujančias reikšmes)
funkcija visuomenėje svarbi kaip tam tikra vienijančioji galia. Ir P. Leono
bendraamžiai pastebėjo, jog savo darbais ir išreiškiamais požiūriais jis siekė
Jungti visas veikiančias tautos jėgas^, jis nesistengė ko nors smerkti ar

atmesti. Tad galima manyti, jog jis suprato visų socialinių jėgų
reikšmingumą, jų teisę dalyvauti bendrame komunikaciniame lauke, įžvelgė
ir skirtingų individų naudingumą visuomenei, jų suderinamumo galimybę [3].
Tad matydamas aplink daug intrigų, išgyvendamas dėl tarpusavio

nepasitikėjimo, V. Gustainis pabrėžia organizacijų (grupių) susipriešinimo
visuomenėje pragaištingumą, taikaus sugyvenimo reikšmę. Vis dėlto į

organizaciją derėtų žvelgti ir kaip į atvirą (nors savarankišką) sistemą, kuriai
būdinga ir vidinė kaita, ir veiklos produktų mainai su aplinka, ir tai didina jos
veiksmingumą, skatina inovacijas, leidžia įgyti naujos patirties. Atmesdamas

konfliktą, kaip galimą prieštarų įveikimo būdą, autorius neapmąsto tokio
sprendimo pasekmių ir pasisako už pastovumą, kuris, deja, gali pasireikšti ir
sustabarėjimu, konkurencijos išnykimu (o tai stabdytų pokyčius, neleistų
visuomenei vystytis). Kaip žinoma, XX a. pirmoje pusėje sociologas G.

Simmelis pastebėjo, kad po kai kurių konfliktų linkstama į solidarumą,
įsitraukimą, dalyvavimą, o vėlesni tyrinėtojai (L.Coseris, R. Dahrendorfas)

konfliktų sklaidą siejo ir su teigiamų poslinkių, naujovių atsiradimu.
Pabrėždamas teisingumą kaip aukščiausią vertybę („Visuomenės
gyvenimo pagrindas yra teisingumas... kuris jungia visus didžiuosius

kolektyvus" [2: 321]), kartu taikų sugyvenimą kaip normą, jis vis dėlto stoja
už masines revoliucijas, kurios galėtų tą teisingumą įgyvendinti. V. Gustainis
rašo: „Teisingumo vardu galima didžiausius sąjūdžius sukelti. Todėl žmonių
pažangai mes jas vertiname kaip teigiamus reiškinius" [2: 323];
„...revoliucijos, pakeisdamos iš teisingumo vėžių iškrypusią visuomenės
santvarką bei moralę, entuziastingai paskelbdamos naujas teisingumo formas,
tuo pačiu tautas sustiprina". V. Gustainis atmeta galimus savanaudiškus,
nepagrįstus teisingumo ieškojimu siaurų grupių revoliucinius sukilimus,
tačiau jis už „masines revoliucijos, masinius sukilimus bet masinius
perversmus", kurie, jo nuomone, yra plačios visuomenės reakcija prieš esamą
tvarką, prieš neteisybes, neteisėtumą [2: 322]. Jis pripažįsta, jog visai
normalu ir verta, kad žmonės eitų kovoti ir mirti „prieš neteisėtumus,
suktumus, apgaudinėjimus". Tačiau V. Gustainio revoliucijos turinio ir esmės

aptarimas yra daugiau abstraktaus pobūdžio, jis rašė: „Revoliucija
nuvainikuoja morališkai suirusį visuomenės gyvenimą, paskelbia kovą tų
laikų socialiniam ir moraliniam neteisingumui ir kelia visai naujus Šukius,
naujus teisingumo reikalavimus" [2: 322]. Pabrėždamas teisingumo, kaip
idealo, siekį, jis pritaria galimai pasaulio pertvarkai protesto, radikalaus
perversmo ir prievartos būdu: „Žiūrėdami atgal ir matydami visą eilę baisių,
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kruvinų revoliucijų, matome, kad jos buvo vedamos visuomeninio
teisingumo vardu. Todėl žmonių pažangai mes jas vertiname kaip teigiamus

reiškinius" [2: 322].
V. Gustainio nuomone, visuomenės pagrindas yra altruizmas. Jis
kritikuoja žmonių egoizmą, kai „kalbantieji visuomenės vardu labai dažnai su
visuomene sutapdina tik savo asmens ir savo artimųjų žmonių grupės
reikalus... Visa, kas yra materialistiškai egoistiška, yra priešinga visuomenei,

nesutinka su jos dvasia" [2: 323]. Kaip demoralizuojan^ius dalykus jis
pateikia tokius faktus: „...visuomenė pradės kelti kurį nors asmenį į
auk^tybes..- rodo jam didžiausią pasitikėjimą bei ištikimybę", o kai tas

asmuo padaro kokį klaidingą žingsnį, „iš aukštybių jis jau nutrenktas į patį
dugną" [2: 324] V. Gustainis daro išvadą, kad „mūsų visuomenė dar nėra
aiški, griežta, turinti savo nuomonę... ji yra „kantri", nes yra pasyvi ir nedrąsi,

nejaučianti savo galios" [2: 324]. V. Gustainis kritiškai žvelgia į savo meto
visuomenę ir pastebi: „Įsigalėjus pataikavimo dvasiai ir veidmainingumo
moralei, nyksta idėjinė ištikimybė Iš idėjų bei įsitikinimų norima padaryti
materialinis biznis... Intrigos keroja. Jų pagalba reikalinga nustumti draugams
nuo patogesnių vietų, kuriose pats nori atsisėsti" [2: 325]. Tačiau, jo
nuomone, „...žmonių širdyse visuomenė yra jaučiama kaip galingas

veiksnys" [2: 323^.
Straipsnyje „Žmogaus gyvenimo prasmė" V. Gustainis pateikia nemaža

savarankiškų įžvalgų (artimų lietuviškai pasaulėžiūrai), minčių apie
visuomenės sandarą, žmonių susiskirstymą. Jis apibūdina žmogų kaip
„pradedantį gyventi be savo valios ir be jokios savo žinios", kuris „visuomet
yra pasiryžęs atskleisti ir išsiaiškinti ji supančias paslaptis... kurios gaubia jo
gyvenimo tikslą bei prasmę". Jis įsitikinęs, jog be jų gyvenimas būtų bevertis,
be galo neįdomi egzistencija [2: 233-235]. Tad nežinomybė, neatsiskleidusi
ateitis ir viltys vilioja žmogų gyventi: „Stengdamasis atskleisti paslaptis,
gyvendamas viltimis sutikti laimę, išgyventi džiaugsmų, žmogus Čia randa
savo gyvenimo pašaukimą bei tikslą" [2: 235). Tų paslapčių turi vis būti, nes
visų jų „susekimas", išsiaiškinimas jau būtų evoliucijos pabaiga, o tai reikštų
žmogaus dvasinės veiklos stagnaciją. Autorius suskirsto žmones į tuos,
kuriems „gyvenimas yra labai brangus, brangiausias už viską", jie „laikosi
gyvenimo įsikibę, kartais dėl jo patiria didžiausių skausmų", ir tuos, kurie
gyvenimu bodisi, gyvena „iš reikalo", kartais net tyčia iš gyvenimo
pasitraukia... ar gyvena automatiškai" [2: 237].
V. Gustainis pastebi visuomenėje gyvuojančius žmonių tipus, jų
skirtybes. Vieni iš jų - tai žmonės, norintys įsiamžinti - kūrėjai, karų
didvyriai, valstybės veikėjai. Kitas jo analizuojamas visuomenės narių
suskirstymas - tai matančių savo pratęsimą, gyvenimo prasmę meilėje
vaikams ir neturinčių (ar nemylinčių) vaikų. Gilinantis į V. Gustainio mintis,
galima suvokti ir ryškėjantį tam tikro pažangaus, elito sluoksnio išskyrimą,

kuriam jis priskiria „visuomenes gyvybės bei jautrumo įkvėpėjus", kurie
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„ypatingai jaučia tautos gyvenimo pulsą ir visą dabartinių kartų atsakomybę
prieš ateitį" [2; 327]. Jis pastebi, kad krašto visuomenė tapo brandesnė (negu
prieš 6-7 m). Subrendusią visuomenę jis sieja su jos nuomonės galia ir
atskiria nuo valstybės, krašto vyriausybės, kuriai rekomenduoja „visuomene

daugiau pasitikėti"[2: 327]. Visuomenės struktūroje jis išskiria ir
„antisociališkus elementus", kurie yra visuomenės priešininkai, jos griovėjai:
tai vieši kriminaliniai sluoksniai ir „dviveidiškos moralės praktikai, kurių

nevaržo baudžiamieji įstatymai" [2: 323].
V, Gustainiui priimtina Aristotelio samprata, kad žmogus yra socialinis
gyvūnas, kuris gali vystytis tik visuomenės terpėje, tad „visuomenės

organizacija turi Žmogui didžiausią, gyvybišką reikšmę" [2: 239]. Tačiau ne
visi nariai visuomenei būna vienodai įsipareigoję, taigi, jo nuomone, žmones
galima suskirstyti į altruistus ir egoistus. Jis pastebi, jog visuomenė „susideda

iš labai įvairių, gyvų individų, kurie tarp savęs skiriasi amžiumi, lytimi,
išsilavinimu, fizine sveikata, dvasiniais polinkiais, asmeniniais skoniais ir t.
t, tai jokia visuomenė negali būti laikoma monolitine" [2: 240], V. Gustainis
nepritaria individualių žmogaus savybių niveliavimui, o tai įvyksta „vertinant
juos tik pagal „klasinius, rasinius, tautinius, tikybinius, organizacinius ar
profesinius požymius... iš to kyla didžiausios moralinės skriaudos" [2: 241].
Jo manymu, kai asmuo nuvertinamas, o iškeliami kolektyvo reikalai,
„žmonės čia raginami darbuotis... liaudžiai, valstybei,., visuomenė, liaudis,
kolektyvas yra skelbiami kažkokiomis šventybėmis... žmogus, taip paklusęs
visuomeninto anonimo vardu gaunamiems įsakymams, kad pats jau
nesprendžia jų moralinės esmės, pasidaro pats objektu be moralės, nustoja

žmogiškumo" [2: 242]. V. Gustainis kritikuoja kolektyvinės (komunistinės)
visuomenės ugdymo normas ir idealus, nes tai mažiną Žmogaus asmeninę
atsakomybę; jis mano, kad žmogus turįs būti autonomiškas, savarankiškai
aiškintis gyvenimo tikslą bei prasmę: „...joks pašalinis žmogus, kad ir kaip
aukštai jis visuomeninėje htearchijoje būtų iškilęs, neturi teisės prievarta
kitiems Žmonėms primesti gyvenimo tikslų supratimo ir prievarta reikalauti,
kad visi vienaip tuo tikėtų" [2; 252-253], V. Gustainis reikalauja, kad
kiekvienas žmogus turėtų galimybę laisvai apsispręsti, išsaugoti savo
individualybę. Jis prieš bandymus žmones suvienodinti, nes tai būtų priešinga
ir jų prigimčiai, ir žmonijos evoliucijai; jo idealas - visuomenė, sudaryta iš
skirtingų individų: „Individualus žmonių įvairumas, įvairiausi jų polinkiai bei
talentai padaro tai, kad ir visuomenė yra tokia įdomi mozaika, susidedanti iš
daugybės įvairiausių komponentų, kurių kiekvienas laisvai turi rasti savo
vietą". Prieškary autorius susiduria su dviem totalitarinėmis prievartos
doktrinomis, paneigiančiomis, anot jo, „atskiro žmogaus asmenines
vertybes". Viešoje paskaitoje „Komunizmas ir fašizmas" [2: 356] 1937 m.
Kaune, Politinių ir socialinių mokslų institute, jis pabrėžia, jog komunistinė
doktrina, nors ir propaguodama kilnius idealus („mases pakelti iŠ skurdo",
„žmones padaryti laimingus"), siekia „atskiro žmogaus paneigimo ir
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anoniminės žmonių masės suasmeninimo. Komunizmo idėjas (kaip ir
fašizmo) jis atmeta kaip susijusias su prievarta, atskiro žmogaus neigimu,
„anoniminės žmonių masės suasmeninimu" [2:.358], jo nuomone, „fašistai,

kaip ir komunistai, kiekviena proga garbindami kolektyvą bei valstybę,
stengiasi visaip paniekinti žmogaus asmenybę" [2: 360].
Straipsnyje „Standartizuotas žmogus" (1935 m.) V. Gustainis aptaria

prieškario epochos prieštaringumą: ir demokratijos, žmonių lygybės daigus,
ir diktatūrų ideologijos gyvavimą. Kartu bręsta ir standartizuotas, masinis

arba kolektyvinis žmogus, kuriam būdinga tai, kad jis jau nebesijaučia gerai
ir saugiai tik savo draugų bei artimųjų tarpe... jis nori būti galingoje masėje,
kaip tos masės dalelė" [2: 329). Kita vertus, jis yra tos masės padarinys.
Tokios problemos pasirinkimas priartina V. Gustainį prie europinės

socialinės minties - garsiojo ispanų filosofo ir socialinio tyrinėtojo Ch.
Ortegos i Gaseto (1883- 1955) veikale „Masių sukilimas" (1929-1930)
aptariamų ir vertinamų reiškinių. Šis autorius pastebi naują tos epochos

reiškinį - grūstį arba perpildymą, pasireiškianti minios išsiveržimu į viešumą;
anot jo, „minia užvaldė visą civilizacijos sukurtą gyvenamąją erdvę ir
gerovę" [13: 20]. Atsiranda masės žmogus - paprastas žmogelis, kuris
„nesijaučia esąs netalentingas", ^is laimingas, kad visiškai toks pat kaip ir
kiti", besiskiriantis nuo išrinktųjų mažumos. Ch. Ortega i Gasetas mases
kaltina vulgarumu, brutalumu, vidutinybiškumo sklaida; masė nustumia

„kitonišką, įžymų, individualų, tobulą ir rinktinį" [13: 28]. Mases žmogaus
gyvenimas visiškai pasikeitė - jis tapo visapusiškai materialiai aprūpintas
(todėl jam būdinga nevaržomas troškimų augimas), laisvas nuo apribojimų,
jau gimsta jis „laisvomis rankomis ir gali aktyviai prisidėti prie visų
visuomenės gyvenimo formų" [13: 67]. Anot jo, šis žmogus yra dvasios

skurdžius, jis net jaučia „didžiausią nedėkingumą viskam, dėl ko jis gali taip
puikiai gyventi". Autorius suformuluoja XX a. visuomenei būdingus
skirtumus nuo ankstesnių epochų, kai žmogaus „pasaulis buvo šiurkštus ir
primityvus, jį dažnai ištikdavo įvairios katastrofos, nebuvo nei pertekliaus,
nei garantuoto rytojaus, nei asmens saugumo. Mūsų laikų masės gyvena
visko pertekusiame pasaulyje..." [13: 71], V. Gustainis, panašiai kaip Ch.
Ortega i Gasetas, nagrinėja masinį žmogų, kuris, anot jo, tolygus
„civilizacijos dėka standartizavusiam", draugijiniam, homo oeconomicus, jis
ir masės dalelė, ir tos pačios masės padarinys. Šis žmogus nesavarankiškas,

pats nori pasislėpti masėje, mat nenori jaustis atsakingas, „todėl
individualinis heroizmas, atskirų asmenų vadinamoji pilietinė drąsa šiandien

vis labiau ir labiau nyksta" [2: 330]; „Masinis žmogus individualiai jaučiasi
esąs labai silpnas... masinis žmogus yra jėgos garbintojas. Masės jėga, jos
galybė jam imponuoja. Juo galingesnė yra kolektyvo masė, tuo saugiau joje
jaučiasi masinis žmogus" [2: 331], Toks žmogus ir masė trokšta stipraus
vado, ir „tiktai gavusi vadą, kuris jai duoda pirmą judėjimą, ją iš inercijos
pajudina, masė pasireiškia savo galiomis, parodo savo tikrąjąjėgą" [2: 331].
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V. Gustainis taip aiškina totalitarinės visuomenės susikūrimą, kur nebyli
masė pati šaukiasi valdymo: „Masiniam žmogui, standartizuotam bei
išlygintam, vadas yra būtinas. Jam svarbesnis yra vado principas už pačią
vado asmenybę. Priėmus vado principą, galima pačią vado asmenybę

išpopuliarinti apvilkti ją aukščiausio autoriteto rūbais. Svarbi yra ne tiek
vado fizinė bei moralinė asmenybė, kiek jo personifikuojamas simbolis, kiek

apie jį sudarytos legendos" [2: 331]. „Žmonių masė... yra gyva ir reikalauja
dinamikos. Todėl jai patinka drąsus, energingas vadas, nors jis butų žiaurus
ir... ne visada išmintingas..Minioms patinka ne tik vadų energija, bet ir jų
griežtumas, net žiaurumas". Čia jis siekia įžvelgti, kodėl masinis žmogus pats
vengia galvoti, ir sieja tai su gyvenimo sudėtingėjimu, negalėjimu apimti

savo protu visų sričių („kiek čia visokių jautrių gyslų gyslelių, gijų gijelių").
Vengdamas gilintis į visas gyvenimo sritis, žmogus turi pasikliauti
autoritetais; tad kiti turi nurodyti, ką jis turėtų veikti. V. Gustainis atkreipia

dėmesį į XX a. susiformavusį ir daugelio žmonių likimą lėmusį reiškinį Rusijos, Vokietijos, Italijos totalitarizmą, aptaria šių visuomenių valdymo
principus. Jo nuomone, tokiai padėčiai būdinga, kad atsiranda galingi vadai,

išplinta jų autoriteto galia.
Disciplinarines visuomenės gniaužtuose

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas atskleidė daug istorinių faktų,
skaudžių ir žiaurių totalitarizmo laikotarpio socialinių traumų, sužalojusių
daugelio žmonių gyvenimus ir ateitį. Sovietiniu metu slėpta praeitis
atgaivinama rašomais atsiminimais, gyvenimo istorijomis; taip kuriamas
represinio laikotarpio kolektyvinės atminties diskursas, padedantis tuos
įvykius įprasminti, integruoti į istoriją, kultūrinę visumą, giminių istorijas. I.
Sutinienės nuomone, „labai svarbu šias problemas aktyviai spręsti ir
perinterpretuoti žiniasklaidoje, visuomenės nuomonėje, meno formomis" f 14:

62). Traumuojančių įvykių atmintį saugo ir ypač žadina buvusių tremtinių
atsiminimai, kur aprašomos ne tik tremties ir kalėjimų sąlygos, šeimų

istorijos, bet ir ribinės būklės žmonių santykiai, išgyvenimai, jausmai. Jau
pasirodė 13 periodinio leidinio Genocidas ir rezistencija numerių, publikuota
daug gyvenimo tremtyje ir kalėjimuose istorijų ( „Norilsko vyčiai" 1992,
„Ešelonų broliai" 1991, Vorkutos politinių kalinių atsiminimai 1998, L.
Dambrausko, J. Garmutės, N. Gaškaitės, S. Ankevičiaus, G. Iešmanto, J.
Keliuofiio, A. Matukaitės, J. Prunskio, A. Žvirono, Z. Toliušio ir kitų),

istorikų darbų.
Apie trėmimus ir suėmimus A. Anusauskas rašo: „Trėmimų vykdytojų
operatyvinės grupės užmegzdavo ryšį su vietos aktyvistais ir nustatydavo
tikslią ištremti numatytų šeimų gyvenamąją vietą. Grupei įsiveržus į
tremiamųjų butus ir namus, jos vyresnysis pirmiausia pagal sąrašus
patikrindavo šeimos sudėtį, paskui pradėdavo kratą- „ginklams surasti".
Padarius kratą, tremiamiesiems būdavo pareiškiama, kad vyriausybės
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nutarimu jie bus išvežti „į kitas Sovietų Sąjungos sritis". Jeigu kas nors
mėgindavo bėgti, būdavo šaudoma. Vienas svarbiausių trėmimų tikslų buvo

aprūpinti Sibiro ir Siaurines SSRS sritis nemokama darbo jėga, todėl pagal
I. Serovo instrukciją tremtiniams buvo leidžiama pasiimti ne daugiau kaip
100 kg per visą jų gyvenimą užgyvento turto: drabužių, avalynės, indų,
patalynės, maisto, o kaimo gyventojams- dar ir kirvių, pjūklų bei kito
smulkaus inventoriaus. Viskas priklausė nuo trėmimų vykdytojų grupės narių
ir vietinių kolaborantų malonės. Tremtinių atsiminimų apie tai detalės kiek
skiriasi, ta^iau visi patvirtina, kad enkavedistai ir kolaborantai visur elgėsi
nežmoniškai...Tikrąjį trėmimų mastą padeda atskleisti genocido aukų
vardynas. Jame yra suregistruoti 14 595 žinomi 1941 m. birželio 14-18 d.
tremtiniai, kurie pasiekė tremties vietas, ir 2957 vyrai, kuriuos tuo metu
atskyrė nuo šeimų ir išvežė į lagerius. Bendras birželio 14-18 d. iŠ Lietuvos

išvežtų žmonių skaičius siektų mažiausiai 18 500. Bet Šio skaičiaus
patvirtinimo neverta ieškoti NKVD ir NK.GB dokumentuose. P. Gladkovo

ataskaitoje buvo rašoma apie 17 485 žmonių ištrėmimą. Tokia tariamai tikslia
ataskaita siekta nuslėpti tikrąjį tremtinių skaičių. Be to, viršijus planą turėjo
būti kompensuotos visos tremtinių netektys, o į Sibirą atgabenta tiek XX a.
vergų, kiek reikėjo. Tai ir buvo padaryta" [15].

Pagal kai kuriuos kriterijus {pažiūras, socialinę ir turtinę padėtį,
užimamas pareigas) sovietinė valdžia gyventojų tarpe išskyrė nepatikimus, t.
y. deportuotinus asmenis. Prasideda Žmonių gaudymas, jų persekiojimai,
vežimai į Sibirą. Tremtis - tai prievartinis, susijęs su laisvės judėti erdvėje
atėmimu, žmonių išvežimas iŠ jų gimtų vietų į dažnai mažai apgyvendintas,
tolimas sritis (Sibirą). Tremties sąvoka gana plati - ji apima ir žmonių
socialinio statuso, nuosavybės praradimą, įprastų socialinių ryšių sutraukymą,
priklausomybės grupių išardymą. Pačia plačiausia prasme tai laisvės
praradimas, pakliuvimas į nelaisvę. J. Girnius rašė: „Laisvė... yra žmogui
savas buvimo būdas, kuriuo jis egzistuoja kaip save patį apsprendžianti
būtybė... laisvė yra pati žmogaus esmė... Laisvė yra visų vertybių versmė"
[16; 528-530]. Nors, anot filosofo, laisvė metafizine žmogiškojo buvimo
būdo prasme „negali būti iŠ šalies nei paneigiama, nei įsakoma, nei
uždraudžiama: kiekvienas yra tiek laisvas, kiek jis pats savo laisvę išplėtoja
(Šia prasme laisvė gali būti išsaugoma ir teroro akivaizdoj)" [16: 530], tačiau
socialinė laisvės samprata siejama su laisvu žmogaus gyvavimu tarp kitų,
bendruomenėj, kaip prievartos nebuvimas jam viešai reikštis, t. y. turėti
galimybę dalyvauti įvairių grupių gyvenime, pasirinkti gyvenseną, tikėjimą,
politines pažiūras, darbą, gyvenamąją vietą ir pan. Individo laisvė susijusi su
tautos bei valstybės suverenumu, jį prarandant atsiranda grėsmė žmonių
laisvei, iš jų pradedama reikalauti paklusnumo kitiems^ Kiekvieno asmens

(ypač žmonių, susijusių su valstybingumu) padėtis tampa sudėtinga, iškyla
dilema - kokias vertybes atstovauti: ar kovoti už savo tautos laisvę (išlaikant
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laisvės sąmonę), ar atsakomybę pakeisti paklusnybe naujai valdžiai, ar

apskritai tapti pasyvia būtybe?
V. Gustainis pakliūva į nepriklausomos Lietuvos reprezentantų sluoksnį
kurį okupacinė valdžia priskiria „priešų" grupei, o tai reiškia susidorojimą.
1940 m. birželį okupavus Lietuvą, siekta pakeisti valdžios ir valdymo
aparatą, visų pirma - teisėjus, prokurorus, ministerijų darbuotojus, policijos ir
apskričių viršininkus, valsčių viršaičius, miestų burmistrus, savivaldybių
darbuotojus. Vėliau vyko tolesnis ir kitokio rango tarnautojų politinis ir
socialinis valymas, susidorojimas su jais. Kaip pažymi N. Maslauskienė,
„Pamažu visuomenei buvo įdiegta mintis, kad būtina pašalinti iš įstaigų visus
„liaudies priešais" apšauktus valdininkus. Tuo pat metu komunistų

propagandoje ir kitoje okupantų kontroliuojamoje spaudoje buvo paskleista
nuomonė, kad ir ...prie visų valdžių prisitaikantys viduriniosios ir žemesnės
grandies tarnautojai taip pat yra potencialūs „liaudies priešai", todėl negali

būti palikti valstybiniame darbe..." [17: 17] Nuo tol bus ruošiami tolesni
deportacijos planai, ištikimų Lietuvos nepriklausomybei žmonių naikinimas.
Lietuvos okupacija gyventojus padalino į dvi dideles grupes: pasiliekančius

savoj vietoj ir deportuotinus, dažnai ta riba įvairių aplinkybių ir atsitiktinumų
buvo suardoma.

Tremtis apibrėžiama kaip „vienašališkas paskirų asmenų ar jų grupių
atplėšimas ii gimtinės ir perkėlimas laikinam ar nuolatiniam įkurdinimui
svetimame krašte" [18: 436]. Dar romėnai skyrė dvi tremties formas -

deportacija (daugiau taikoma politiniams nusikaltėliams) reiškė ištrėmimą
prarandant nuosavybę, pilietines teises, o antroji forma reiškė tik ištrėmimą.
Deportacija, kaip bausmės priemonė, buvo žinoma jau iš seno (asiriečių babiloniečių), dažniausiai buvo taikoma kaip priemonė kovoje su politine
opozicija, o krikščioniškaisiais viduramžiais - prieš kito tikėjimo žmones ir

karo belaisvius [19: 450]. Rusijoje deportacija buvo taikoma Sibiro
apgyvendinimui, kaip būdas nubausti nepaklusnius piliečius, kaip politinės
valdžios priemonė. Sovietinės santvarkos metu įvairių tautų ištrėmimai iš
gimtų vietų buvo priverstinio darbo ir genocido priemonė. Išvežimai į tremtį
turėjo daug prasmių, reiškė daugelį pokyčių žmogaus gyvenime. Visų pirma
daugelio tėviškių išdraskymą, grubų šeimos narių atskyrimą. Tėviškė bendra šeimos narių gyvenimo, vaikų augimo ir socializacijos vieta, šeimos
istorijos įprasminimo vieta, savo aura veikianti žmogų visapusiškai. A.
Maceina rase: „Be ontologinio ir psichologinio ryšio, subrendęs žmogus dar

jaučia moralinę jungtį, kuri jį riša su tėviške... Apglobdama visąjojo būtybę,
atskleisdama jam gamtos paslaptis ir išvidinę josios prasmę, ji darosi
pirmutinis šaltinis, iš kurios žmogus semia sau jėgos ir savo darbams lyčių. Ji

įveda žmogų į platų pasaulio gyvenimą, pati pasilikdama jam visados tikra ir
realia atrama" [20]. Ir XLX a., ir XXa. vidurio tremtys iš Lietuvos labai
pakeitė šalies socialinį ir politinį gyvenimą, visuomenės struktūrą.
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1989 m išleistoje V. Gustainio atsiminimų apie tremtį ir lagerius
knygoje „Be kaltės" [21] galima rasti daug pastebėjimų, sociologinių įžvalgų
žmogaus elgesio ribinių situacijų atvejais, tremties sąlygoms būdingų
žmogaus kančių, pažeminimų, traumų aprašymų; tos gyvenimo istorijos
vertingos ir pačios savaime, ir priklauso egzistencinės sociologijos objektui.
Ribinių (anot K. Jasperso, baimės, kaltės, kovos, kančios, mirties) situacijų -

svarbių prasminių tyrinėjimo parametrų išskyrimas šią sociologijos kryptį
suartina su filosofija, literatūra. Realistinės lietuvių literatūros kūriniai
(Donelaičio, Žemaitės, P. Cvirkos ir kt.) taip pat atskleidžia gyvenimo
tikrovę, ypač žmogaus išgyvenimus, todėl leidžia konstruoti humanistinės
sociologijos kontekstą.

V. Gustainio knygoje atskleidžiama daugelio tautiečių ir jo paties
gyvenimo istorijų fragmentai tremties metais. Gyvenimo istorijų atskleidimas
įteisina požiūrį, jog istoriją ir gyvenamą laiką, žmonių išgyvenimus ir jų metu
išryškėjančius visuomenės narių socialinius saitus (pasitikėjimą, solidarumą,
susipriešinimą ar susiderinimą) reikia gerbti, vertinti ar jais baisėtis. Tuo
pabrėžiama ir kiekvieno visuomenės nario pareiga dalyvauti ginant savo
gyvenamą laiką, būti ne vien istorijos objektu, bet ir veikėju, o pirmiausia savo gyvenimo istorijos kūrėju. Tokia nuostata stiprina demokratinį požiūrį į

istoriškumą. Susimąstydamas apie gyvenimą, žmogus plėtoja sugebėjimą
suprasti ir pajausti save, išlaikyti ir gaivinti socialinę atmintį, įsisąmoninti
atsakomybę istorijai. Gyvenimo istorijų atskleidimas - tai savotiškas savo
sąmonės pažadinimas, susimąstymas, savęs įprasminimo ir įvertinimo, savo
ir kitų pasiekimų ir pralaimėjimų išskaičiavimo procesas. Pasak P. Bourdieu,
gyvenimo istorijos - tai sąvoka ir tyrimų būdas, be triukšmo kaip
kontrabanda įėjęs į etnologų, o vėliau ir į sociologų darbus. Gyvenimo
istorijos - svarbus sociologijos vystymosi parametras, o atskleidžiantys savo
požiūrį sociologai irgi papildo šio mokslo žinias Prisiminimai - tai

kalbėjimas apie kokį nors praeities reiškinį, savotiška kolektyvinė istorija (tik
dėka jos kartais galima šį reiškinį suvokti), o žmonių grupės patyrimas sudaro
prielaidas net sukonstruoti naujas mokslo kategorijas, kurios vėliau gali būti

taikomos tyrinėjimų projektams ir įtraukiamos į platesnį kultūrinį bei istorinį
kontekstą. Gyvenimo istorijose atsiskleidžia socialinių problemų ašys, jų
svarbumo eilė, vertybės, gali išryškėti įvairių žmogaus gyvenimo etapų
reikšmingumas, jį supančios bendruomenės ypatumai.

Išvežimai, tremtys socialiniu požiūriu turi ypatingos reikšmės tautos
nariams, socialinėms grupėms, individui: keičiasi visuomenės struktūra,

šeimos nariai atskiriami, iškyla grėsmės žmonių gyvybėms. Kasdieninį, lig
tol įprastai tekėjusį gyvenimą tremtis - lemtingas momentas (A. Giddenso
terminas) - ilgam pakeičia: kinta gyvenimo strategijos, sunkūs tremties
padariniai reiškiasi ir ateity. Ištrėmimas iš gimto krašto, savos sodybos
užgriūdavo žmones dažnai netikėtai, nepriklausomai nuo jų valios ir noro, tai
buvo tolygu nelaisvei, represijoms, rizikai, susidorojimui. Ištisoms žmonių
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grupėms grėsė negandos ir žlugimas. Anot totalitarizmo tyrinėtojos H.
Arendt, netekti savo namų - svarbi prarastis: tai „reiškė, kad prarasta visa
socialinė terpė, kurioje jie buvo gimę ir kurioje susikūrė aiškią savo vietą

pasaulyje... Ilgoje istorinėje atmintyje prievartinės individų ar ištisų žmonių
grupių tremtys dėl politinių ar ekonominių priežasčių atrodo visai
kasdieniškos" [22: 294]. V. Gustainis rašo apie išvežimą į tremtį: „...tai buvo
paskutinis atsisveikinimas su tėvais ir gerąja senute uošve. Neapsakomai
skaudus buvo tas paskutinis namų slenksčio peržengimas. Namiškiams leido

mus išlydėti tik per slenkstį, įgrasinę toliau nė žingsnio nežengti ir iŠ viso tą
dieną iŠ namų niekur neiti" [21: 50]. Gimtinė tremtiniams buvo nuolatinis
siekinys, ji siejosi su viltimi, vėl atgauta laisve. V. Gustainytė pasakoja: „
Tėtė kai grįžo iš lagerio, tai dar vienerius metus tenai buvom. Jis pasakė: kad
ir šunis lodydamas eisiu, bile Lietuvoj. Jam Lietuva buvo viskas, tokia buvo

nostalgija, jei dar ilgiau būtų negalėję grįšt, tai būtų iŠ tos nostalgijos baisios
numiręs. O grįžo čia - tai pirmiausia labai sunkiai registravo, o paskui jis gi
negavo nė vienos kapeikos pensijos, jokios - dirbo buržuazinei valstybei - tai
labai nekaip jautėsi, tai jis darbo to ieškojo, tų vertimų. Padėjo geri žmonės,
Korsakas (tėtės vietą, Eltą jis buvo perėmęs, labai buvo draugiškas). Jis dirbo
ir kai ką padarė, bet viską reikėjo slapstytis, čia neprašyti svečiai kokie nors
ateidavo, visą laiką bijojo. Rašė daug atsiminimų^ 3 knygos išspausdintos, 3
knygas išvertė, prieš karą irgi 2 knygas yra parašęs (o dar viena tokia
brošiūrėlė), dar ne viskas išspausdinta".

Gyvenęs laisvoje ikikarinėje Lietuvoje, įvykus socialiniam politiniam
lūžiui V. Gustainis patenka į prievartos aplinką, nelaisvę Sibire. Tai
disciplinarinė visuomenė - prievarta grįsta socialinė tvarka, kai žmonių
laisvės atimtos (visai suvaržytos), o natūraliai įgyti ir turimi socialiniai
vaidmenys panaikinti. Socialinė kontrolė Čia ypač griežta, būdingas
nužmoginimas, požiūris į pasmerktuosius nelaisvei kaip J kaltuosius, jie

įstumti į pavojingas gyvybei gamtos ir prievartos sąlygas. Čia vyrauja žiauri
disciplina, kuri, anot M. Foucault, yra „valdžios tipas, jos realizavimo
modelis su savo instrumentais, technika, metodais, įgyvendinimo lygmenimis
ir taikiniais" [23: 254], V. Gustainis patiria rūsčias institucijas - tremtį ir
kalėjimą, kurios baudžia, verčia paklusti ir kentėti, žmogų išgina iŠ viešosios
erdvės, civilizuotų socialinių vaidmenų. Tyrinėtojo žvilgsniu jis įvertina ten
dalyvaujančių kalinių ir ištremtųjų socialinių tipų (politinių, urkių, vagių,
galvažudžių ir kitų) bruožus, jų elgesio modelius, tarpusavio santykius.
Kalėjimas, anot M. Foucault, pasireiškia procedūromis, „kuriomis išmokta

paskirstyti, fiksuoti ir išdėstyti erdvėje individus, juos klasifikuoti, išplėšti iš
jų laiko ir jėgų maksimumą, muštruoti kūnus, kodifikuoti elgesį, peršviesti
juos kiaurai, apsupti stebėjimo, registravimo aparatu..." [23: 271]. Sibiro
tremčių ir kalėjimų prižiūrėtojai, tardytojai suimtiesiems iš Lietuvos kaip
„liaudies priešams" nuolat rodė savo neribotą valią („pakaks jums darbo
žmonių kraują siurbti", „keturiasdešimt metų čia gyvensite, žolę ėsite ir
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mums dirbsite" [21: 75]). Autorius atskleidžia, kaip vykdomos bausmės

(tardant ir nekaltą verčiant prisipažint kaltu, sudarant šiurkščias gyvenimo ir
darbo sąlygas). Dažnai bodavo „plaunamos smegenys" (tą būdą nuo seno
mėgo tiek inkvizicija, tiek carinė, vėliau ir sovietų Rusija; ši koncepcija
pagrįsta tuo, kad jei „žmogus išsimokslinęs ne komunistine dogma, vadinasi,

jo galvosena neteisinga" [24: 178], Politiniai kalimai buvo verčiami keisti
savo pasaulėžiūrą, naudojant fizinį smurtą, pažeminimą, sukeliant kaltės
jausmą. Tremtiniai kentėjo nuo kalinimo sistemos veiksmų, patyrė tiek fizinį,

tiek psichologinį skausmą, V. Gustainis aprašo daug prisitaikymo prie
baudėjų atvejų, istorijų, kai situacija reikalaudavo paklusti stipresniam,
galingesniam. Tais atvejais tremtiniai, turintys savitvardos, vidinę išminčiaus

laisvę, mažiau rizikuodavo pakliūti į pavojingą padėtį, išvengdavo
susidūrimų. Kančia suteikdavo ne tik skausmą, bet ir patirties, skvarbių

įžvalgų. Politiniai kaliniai nuolat buvo terorizuojami ir persekiojami
kriminalinių, jų apvagiami; apie sudėtingą įvairaus tipo kalėjimų gyventojų
hierarchinę struktūrą rasb ir kiti tyrinėtojai bei prisiminimų autoriai [25: 33].
Tarpusavio bendravimas ne visada buvo atviras ir nuoširdus, nes, anot V.
Gustainio, „slapto sekimo baimė mus lydėjo nuo pat arešto dienos. Nors
niekas nebuvo mūsų apie tai informavęs, bet neabejojome, kad visus mūsų
veiksmus ir visas mūsų kalbas slapta seka" [21: 84]. Didžiulė moralinė
parama buvo susirašinėjimas su giminėmis ir draugais iŠ Lietuvos; jie ir
paremdavo daiktais ar produktais. Kančios sąlygomis atsirasdavo ir dvasinės
draugystės pavyzdžių, širdingų atsivėrimų, herojiškos pagalbos. Panašios
padėties, laikysenos ir nuostatų žmonės burdavosi į grupes, bendravo.
Komunikacijai svarbi buvo savumo ir svetimumo perskyra. Teigiamų
emocijų sukeldavo neįprasti lietuviui gamtos vaizdai, viltys grįžti į tėvynę.
Draugijos, bendruomenės burdavosi pagal giminystę, tautybę, kilmės vietą,

išsimokslinimą, panašius interesus. Ilgainiui susikūrė įvairialypės tremtinių
subkultūros, kurios rėmėsi skirtingų gamtinių sąlygų teikiamomis
galimybėmis, nevienoda socializacįja (užaugę Lietuvoje ir nelaisvėje), šeimų

(lietuviškų ar mišrių) skirtingumu, atliekamais profesiniais ir socialiniais
vaidmenimis, kultūrinėmis nuostatomis, religingumu. Menkas gyvensenos
ctvilizuotumas, mažas socialinis mobilumas (dažnai ankstesnės profesijos
praradimas), būsto sąlygų primityvumas, prievartos išgyvenimas, kelių erdvių
- tėviškės vietų ir rūsčių Sibiro sąlygų pažinimas bei įsisavinimas, sukūrė
naują tremtinių (išeivių iš Lietuvos) tapatumą. Vėliau tas patyrimas buvo

atvežtas ir integruotas Lietuvoje; šių subkultūrų raiška jaučiama ir
šiuolaikinėje Lietuvoje - tarpusavyje bendraujama, rašomi prisiminimai,
organizuojami susitikimai. Tremtiniai jungiasi ir pagal buvimo tremtyje
vietas, kurių skirtumai paveikė jų gyvensenos ir bendruomeniškumo kūrimąsi
ir gyvavimą. Tremtyje susiklostęs tarpusavio supratimas ir empatija, kaip
įsijautimas į viens kito emocinę būseną, išgyvenimus, sudaro prielaidas jų
bendravimui, prieraišumui palaikyti.
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Priverstinis darbas pusalkaniu (nuolatinis klausimas „o ką Šiandien

valgysime?"), pažeminimo, grasinimų ir prievartos iš viršininkų ir tardytojų
patyrimas gyvenimą dažnai visai nuvertindavo. V. Gustainis prisipažįsta, jog
ir jo žmoną, ir jį kartais apimdavo neviltis: „Kartais užeidavo noras
pasitraukti iŠ tokio gyvenimo. Bet doroviniai principai man neleisdavo rimtai

svarstyti savižudybės reikalo. Bijojau ir būti nužudytas, nežinomoje vietoje
išmestas į Šiukšlių duobę, kaip su daugybe į mane panašių jau buvo atsitikę"
[21; 185].
Buvę tremtiniai ir kaliniai būdavo tarsi paženklinti, ir tas ženklas
reikšdavo kitoniškumą, žymėdavo kančios ir vargo terpę, atskirtumą ir

išstūmimą. Sugrįžę jie dažnai būdavo niekinami sovietinės ideologijos
paveiktų žmonių, jų socialinis statusas dažniausiai likdavo žemas. Tam tikra

prasme dalis iŠ jų likdavo marginalinio sluoksnio, paribio žmonės, jausdami
atskirtumą nuo centrinių visuomenės grupių.

Žvelgiam į tremtį iŠ Šeimos pozicijų, reikia pabrėžti, jog tremtyje Šeimos
išsaugojimas buvo svarbi ir siektina vertybė. Kartais šeimos nariai būdavo
apgyvendinami skirtingose įkalinimo vietose, tad daugelio tremtinių viltys ir
pastangos nuolat krypdavo į Šeimos susijungimą. Priklausomybės seimai
jausmai dažnai būna labai stiprūs; šeiminiai, giminystės ryšiai ir emocijos,

jausmai (meilės, globos, atsakomybės) kiek įmanoma (^^i netrukdo
represiniai organai) išsivystę. Vadinamieji pagrindiniai santykiai (kai žmogus
kitą priima visapusiškai, gerai pažįsta jo asmenybę) tremtyje išsiplečia, nes
dažnai vienos vietovės ar vietos (lagerio, kameros) gyventojai yra arti vienas
kito, juos suartina pažeminimo, vargo, kančios būklė.
Totalitarizmas - politinė sistema ir režimas, kuriam būdinga valdžios
(asmenybės) kultas, Žiauri žmonių gyvenimo kontrolė, žmogaus teisių
negerbimas, primityvių sociokultūrinių formų priėmimas. Si valdymo forma
- visiška priešingybė atvirai demokratinei visuomenei, kur galima kritinė
dvasia, kompromisinis konfliktų tarp įvairių interesų grupių sprendimas.
V. Gustainį domino įvairios žmogaus dvasios apraiškos (prieškaryje jis

atkreipė dėmesį į dvasinio elito susidarymą, klasių socialines (taip pat
skurdo), tautos ir valstybingumo problemas [26: 131]), o pokario išgyvenimai
disciplinarinėje visuomenėje leido jam atskleisti totalitarizmo suformuotus
žmonių santykius, jų gyvensenos žymes.
Kvados

Prieškario intelektualas Valentinas Gustainis (1896-197J) savo
sociofilosofiniuose darbuose nagrinėjo įvairias to meto visuomenotyrai
svarbias problemas.
Visuomenę jis apibrėžia kaip individų visumą (individų santykius tvarko
institucijos ir dažniausiai garantuoja sankcijos). Visuomenė susiklosto kaip
įvairių jos darinių tarpusavio sąveika, visuomenės sąvoką V. Gustainis
suartina su tauta.
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Pabrėždamas teisingumą kaip aukščiausią vertybę, taikų sugyvenimą jis
laiko būtina norma. Anot jo, teisingumas - svarbiausias doroves ir teisės
pagrindas; teisingumą jis sieja visų pirma su valstybės įstatymų teisingumu.

Komunizmo idėjas (kaip ir fašizmo) jis atmeta kaip susijusias su
prievarta, atskiro žmogaus neigimu, „anoniminės žmonių masės
suasmeninimu". Jo nuomone, šie abu režimai, garbindami kolektyvą bei
valstybę, stengiasi sumenkinti, standartizuoti žmogaus asmenybę, ja
manipuliuoti.
Atsiminimų knygoje „Be kaltės" V. Gustainis aprašo kalintų ir tremtinių

gyvenseną, jų naikinimo būdus. Ištremtų žmonių gyvenimo istorijų
fragmentuose atsispindi ^ios disciplinarinės visuomenės narių vaidmenys, jų
prisitaikymas prie gamtinės ir socialinės aplinkos, santykių struktūra.
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The refleetion of the demoeratie and disciplinary society in the
works of Valentinas Gustainis

Anelė Vosyliau
Summary

The article is devoted to the prewar intellectual (journalist and
sociologist, 1896-1971) V. Gustainis. Since early years, he carefully
observed and evaluated sočiai Iife; later the studies of philosophy in the
European universities and the work in the sphere of journalism maturated his
personality - he focused on the sočiai and political problems which vvere
urgent to the new statė. The article analyses some sides of the socialization of
V. Gustainis personality (mostly on the authority of the reminiscence of his
daughter V. Gustainyte).
In his sociophilosophical works V. Gustainis deseribes the society as the
whole of the individuals; their relations are regulated by the institutions and
secured by some sanetions In his understanding the society looks likę a
nation. V. Gustainis gives much attention to the analysis of such sociological
notions as sočiai rightness and sočiai organization. According to him, sočiai
eonfliets (but not the revolution) are not usefull for the society. In his articles
V. Gustainis analyses the features of some sočiai groups; he accents the
worth of the self-sustaining individua! who is opposing to the mass man
commanded by the totai authority. He rejects the conceptions of communism
and fascism as related with the constraint, standardization, manipulation of
man.

When Lithuania came under oceupation (beginning with 1940), many
people suffered mąjor upheavals. V. Gustainis became the vietime of soviet
repression: he experienced imprisonment and deportation to Siberia. In the
work „Without blame" he deseribes dtfferent methods of teror and genocide
in prisons and places of deportation (such as killing, physical and moral
torments, personai abasement, worsening or changing of living conditions
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which causes death). In the fragments of the different life stories of prisoners
and deportees the author displayes many traumatic events, the features of
exile communities, the order of the disciplinary society. Together with other
exile memory books, this work presents a large symbolic power of
Lithuanian prisoners and deportee subculture.
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SOCIOLOGUOS ĮSITVIRTINIMO LIETUVOJE SOVIETINIU
LAIKOTARPIU BRUOŽAI: SOCIALINĖS RAIDOS PLANAVIMO
ATVEJIS
Romualdas Grigas

Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
romgrig@ktl.mii^lt

Straipsnyje metamas analitinis žvilgsnis į kai kurias esmines Lietuvos

sociologijos brendimo ir įsitvirtinimo sovietiniais metais aplinkybes.
Dėmesys sutelkiamas į vieną ypač veiksmingą sociologinių žinių ir jų įtakos
visuomenėje sklaidos mechanizmą - į tuomet plėtotą įmonių ir organizacijų

socialines raidos planavimo kampaniją. Straipsnis grindžiamas ne tik
išsaugotais dokumentais, bet ir betarpišku, aktyviu ir konceptualiu paties
autoriaus dalyvavimu Šioje kampanijoje.
Socialinė raida ir jos planavimas buvo itin pažangus tuometinės sistemos
žingsnis, kuriame ypatingą vaidmenį suvaidino sociologai. Tas Žingsnis

padėjo gerinti ne tik žmonių darbo sąlygas (suprantamas pačia plačiąja šios
sąvokos prasme). Jis brandino demokratiškesnę, maistingesnę pasaulėžiūrą.

Raktažodžiai: sociologinė pozicija, sociologinės minties sklaida ir
branda, socialinė raida ir jos planavimas, socialiniai santykiai, įmonės

socialinė organizacija
Įvadines mintys
Bet kuris susiformavęs sociumas, iš kitų išsiskirdamas savo

partikuliarumo bruožais, visada siekia tą individualybę įtvirtinti ir pratęsti,
tam darbui ir sąmoningai, ir spontaniškai pajungdamas atskirus savo dalis ir
pavienius narius. Lietuvių tauta, patekusi į primestas, jos substancionalumą
traiškančias aplinkybes, demokratėjant sovietiniam režimui, ėmė reikšti

aiškesnius ne tik prisitaikymo, bet ir savo individualybės raiškos bruožus. Tai
matėsi vos ne visose socialinio gyvenimo srityse: ir meno pasaulio žmonių
kūryboje; mokslininkų, tarp jų sociologų, veikloje; ir tvarkant etnografinius

muziejus, memorialinius paminklus, organizuojant kultūrinį gyvenimą
kolūkiuose.

Asmenybės (ypač kūrybiškesnės) individualybė, jos veiksmas net ir
sovietiniais metais neapčiuopiamais, dažniausiai latentiniais, spontaniškai
prasiveržiančiais kanalais buvo maitinama tautos individualybe, jos dvasia.

Lygiai kaip ir pastarąją veikė toli gražu ne vien sovietinis kontekstas. Šis irgi
neišvengiamai kito, demokratėjo veikiamas laisvojo pasaulio, globalizacijos.
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Štai tokiomis prieštaringomis aplinkybėmis, susidedančiomis iš
paveldėto identiteto ir natūralaus vyksmo, iš dominuojančio voliuntarizmo ir

dogmatinių ribojimų, reiškiasi ir sociologo individualybė, ieškanti erdvės
savo raiškai ir įprasminto buvimo pasaulyje. Be šių aplinkybių objektyvaus
9uvokimo ir pats to laikotarpio Lietuvos sociologijos konstravimas būtų
nevisavertis, paženklintas mažakraujystės požymiais. Kol kas kaupiami tik
atskiri jos fragmentai. Tiesa, yra ir mėginimų apibendrinti Lietuvos

sociologijos nueitą kelią, taip pat apmąstyti ir sovietini laikotarpį, tačiau tie
bandymai nėra išsamūs, o atskirais atvejais (vertinant iš sociologijos
įsitvirtinimo dalyvio pozicijų) atrodo subjektyvizuoti, apeinantys reikšmingus
faktus. O laikas eina nuklodamas dulkėmis ne tik atmintį, ne tik naikindamas
užsilikusius dokumentus, bet ir į nebūtį nusviesdamas aktyviuosius
sociologinės minties sklaidos dalyvius.
Praėjo tam tikras laikas ir dabar galima blaiviau vertinti sovietinį
laikotarpį, ir vertinti ne vien iš neigiamų pozicijų. Dera mums, sekant ir
Vakarų socialine politine mintimi, pripažinti, kad socialistinė sistema nebuvo

vien kokia neigiamybė, kad ji teikė ir tam tikrų neabejotinų privalumų.
Socializmo elementų rasime Vokietijos, Skandinavijos šalių praktikoje,
Izraelio valstybėje ir ypač Japonijoje (kad ir įmonių socialinės vadybos bei
rūpybos srityje). Negalime atmesti ir to svarbaus fakto, kad XX a. pabaigos
Lietuvos sociologija būtent ėmė formuotis sovietiniu laikotarpiu, atlikdama

savo kuriamąjį ne tik socialinį, bet ir politinį (pertvarkąs brandinusi)
vaidmenį. Tačiau net ir dabar, aprimus politinėms aistroms, tai, apie ką čia
rašau, kai kam (ypač tiems, kurie nelabai suvokia kultūrinio tęstinumo

prigimtį ir reikšmę) gali atrodyti kaip to laikotarpio apologetika, arba kaip
kvislingiška, prisitaikomoji pozicija. Dėl pastarosios per daug ir

nesiginčysime. Tačiau tik prisitaikiusi tauta, tik tam tikru laipsniu
prisitaikiusi prie aplinkybių jos inteligentija galėjo ne tik išgyventi, bet ir
atlikti pozityvų vaidmenį, užsiimti kuriamąja veikla. Taip nutiko ir su
sociologija, kuri tada oficialiai buvo vadinama marksistine.
Štai tos aplinkybės, paskatinusios šių eilučių autorių imtis plunksnos ir
remiantis, ko gero, savo archyve užsilikusią vienintele tokio pobūdžio
medžiaga, prisiminti kai kuriuos sociologijai (jos įsitvirtinimo sovietiniame
laikotarpyje) ypač reikšmingus faktus ir net ištisus proceso tarpsnius. Šiame
straipsnyje dėmesys bus kreipiamas į vieną to meto sociologijos reiškimosi
barų - socialinės raidos planavimą ir jos plėtojimą - į tą gana pažangią tuo
metu praktiką, kuri neįsivaizduojama be sociologinės minties įsiveržimo, jai
pačiai davusią nemažai gyvybės ir oficialaus bei neoficialaus (visuomenės

nuomonės pavidalu) pripažinimo.
Manau, kad informacija, kuri čia dėstoma, tikslinga paviešinti dar ir dėl
kitos, nemažiau svarbios aplinkybės...

Gyvename laisvos rinkos ir

liberalizmo ideologijos dominavimo sąlygomis, pikčiau sakant nereglamentuojamo, sunkiai sureguliuojamo, į aiškų savanaudiškumą
orientuoto kapitalizmo sąlygomis. Kai kur prasiveržia tiesiog žmogaus (ypač
eilinio) negerbiančio, net jį niekinančio laukinio kapitalizmo dvasia. Ir šiuo
atveju socialinės vadybos kultūros, dėmesio žmogui, jo dvasiniams
interesams priminimas (nesvarbu, kokiomis sąlygomis tai mėginta įkūnyti)
tiesiog būtinas Kaip lygiai būtina priminti, kad sociologija turėtų užimti
humanistinei kultūrai atstovaujančias ir ją ginančias pozicijas.
Įmonės socialines raidos ir jos planavimo pobūdis
Cia aptariama problema ir jos sprendimas būdingas tik socialistinei
sistemai, kur valstybė ir jos padaliniai prisiima patrono vaidmenį. Žinoma,

tokį vaidmenį ji palengvina ypatingą dėmesį kreipdama į planingą
voliuntaristinį reguliavimą visko, kas įmanoma ir kas neįmanoma
(pavyzdžiui, estetinių vertybių ugdymo planavimą). Bene pagrindine
socializmo, kaip valstybinės sistemos, yda reiktų taikyti pačių visuomenės
narių savaiminės raiškos, jų konkurencinių sąlygų ir galimybių susiaurinimą.
Primetamas

asmeniui

inertiškumas,

atsipalaidavimas,

atsakomybės

virsesniajam primetimas ilgainiui įgyja ne tik kultūrinę socialinės elgsenos

tradiciją, bet ir platesnio pobūdžio sociogenetinę atmintį. Tačiau palikime
šiuos filosofinius samprotavimus nuošalėje ir pasižiūrėkime ne tik į pačią
mūsų aptariamos problematikos esmę, bet ir jos ištakas.

Vadinamieji atšilimo metai Sovietų Sąjungoje (prasidėję su Nikitos
Chruščiovo reformomis, užkabinusiomis stalinizmo - ortodoksinio
bolševizmo pamatus) palietė ir visuomenės sluoksnius. Tarp jų atsirado
galimybė įsiterpti ir sociologijai. 1962 m. oficialiai buvo leista
susiorganizuoti Sovietinei sociologų asociacijai; 1968 m. Maskvoje pradėjo
funkcionuoti Konkrečių sociologinių tyrimų institutas (su keliais skyriais
kituose miestuose). Jau pats instituto pavadinimas rodė, jog sociologijai
priskiriamas tik empirinio mokslo lygmuo, teorinės minties pozicijas toliau
paliekant istoriniam materializmui ir mokslinio komunizmo teorijai Todėl

užgimstantiems sociologijos mokslo židiniams (tarp jų ir Lietuvoje) iškilo
pagrindinis egzistencinio pobūdžio klausimas: kokios tyrimų erdvės
mažiausiai būtų susijusios su gana kruopščia ideologinės sistemos ir jos
adepto - istorinio materializmo atstovų kontrole?

Štai ta antroji priežastis, paskatinusi didelę sociologų dalį žvilgsnį
nukreipti į ideologine prasme neutralesnę vadinamųjų gamybinių santykių
arba gamybos socialinio aprūpinimo sritį.

Įmonės socialinės raidos ir jos planavimo idėja Sovietų Sąjungoje gimė
aktyviai veikiant tuometiniams Leningrado (Sankt Peterburgo) sociologams.
Didelį populiarumą buvo įgijusi iškilaus rusų sociologo prof. Vladimiro
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Jadovo redaguota monografija „Žmogus ir jo darbas" (publikuota 1967 m).

Knygoje pateikti konceptualūs minėtos idėjos įgyvendinimo pagrindai. Bene
pirmasis socialinės raidos planas buvo sudarytas 1966 m. Leningrade,
tuometiniame garsiajame „Svetlanos" elektronikos prietaisų gamybiniame
susivienijime, kuriame dirbo apie 28 tūkst. žmonių. Lietuvoje, mėginant

suteikti mokslinį pamatą šiai neabejotinu pažangumu išsiskiriančiai veiklos
sričiai, pirmieji žingsniai buvo žengti 1970 m. Tų metų vasarą Vilniaus kuro
aparatūros gamykloje (kurioje tada dirbo per 8 tūkst. žmonių), talkininkaujant
sociologams, buvo surengta I-oji mokslinė praktinė konferencija įmones

socialinės raidos ir jos planavimo problematikai bei sukauptai patirčiai
aptarti. Masinė šios kampanijos Lietuvoje pradžia galėtume laikyti 1970 1971 m.

Sociologinės minties Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu įsitvirtinimo
istorija bus išsamesnė, jei nors trumpai pažvelgsime į tai, kokias problemas
mėginta spręsti įmonėse, pasitelkiant ne tik socialinės raidos organizavimo
mechanizmą, bet ir nemažą būrį tuometinių mūsų respublikos sociologų. Jas

galima sugrupuoti į keletą stambesnių grupių (turėjusių aiškų sociologinį
pobūdį).
Tai buvo problemos, tiesiogiai susijusios su techninės pažangos tiekimu:

kenksmingų ir nepalankių darbo sąlygų šalinimas; sunkaus fizinio darbo
apimčių mažinimas; poslinkiai darbuotojų profesinėje kvalifikacinėje

struktūroje; darbo jėgos poreikių mažinimas; dėl gamybos technologijų
tobulinimo išsilaisvinusių darbuotojų planingas perkvalifikavimas; skirtumo
tarp protinio ir fizinio darbo šalinimas.
Personalinio organizavimo problemos: gamybinių padalinių
komplektavimas, atsižvelgiant į darbuotojų profesinę kvalifikaciją, jų sudėtį

pagal lytį ir amžių; psichologinis žmonių suderinamumas (ypač reikšmingas
komplektuojant brigadas); darbuotojų gamybinė adaptacija, ypatingą dėmesį
kreipiant į pradedantį dirbti jaunimą; kelių profesijų derinimas siekiant
pasalinti darbo monotoniją, sąlygų sudarymas įvairiapusiškiau ugdyti
darbuotojų fizinius bei dvasinius sugebėjimus; darbuotojų socialinio augimo
sistema, plačiau praverianti vartus kiekvieno žmogaus kūrybinei plėtotei.
Socialinių santykių vystymo problemos; darbuotojų kūrybinio aktyvumo

ugdymas, betarpiškesnis jų įtraukimas į gamybos valdymą, pasitelkiant
pažangesnes organizacines formas; įmonėje veikiančių visuomeninių
organizacijų vaidmens plėtimas sprendžiant darbuot^jų tarpusavio santykius,

ypač darbininkų santykius su vadovais klausimus; galimų konfliktų
prevencija; objektyvesnių kriterijų paieška vertinant darbuotojų darbą - juos
iškeliant ir pan.
Įmonės socialinė raida ir jos planavimas pirmiausia buvo grindžiamas
sociologijos, socialinės psichologijos, bei gamybinės pedagogikos žiniomis.
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Įrodydamas, kad tuometinė sociologija lietė iki tol netirtus, „nežinomus"
dirvomis, pateiksiu vieną pavyzdį iš 1972 m. atlikto tyrimo tuometiniame
„Elfos" gamybinio susivienijimo ir Vilniaus skaičiavimo mašinų įmonėse.
Pagal mūsų sudarytą programą „Jūs ir gamykla" buvo apklausti 1259
darbininkai. Anketoje šalia kitų klausimų buvo pateiktas ir toks: „Kas, Jūsų
manymu, turi įtakos darbo nuotaikai?" Respondentams buvo leidžiama

pasirinkti bet kuriuos (tačiau ne daugiau kaip tris) iš devynių galimų
atsakymų. „Elfos" susivienijimo Mažeikių įmonės darbininkų atsakymuose
„darbo draugų santykiai" ir „santykiai su gamybos vadovais" sudarė 55%,
Kėdainių įmonėje - 61%, centrinėje Vilniaus „Elfos" įmonėje - tik 31%, o
skai^iavimo mašinų gamykloje - 40%. Ką tai reiškė? Mes tada aiškinome:
mažesniame mieste pagrindiniai socialiniai poreikiai - asmenybės saviraiška,
jos pripažinimas, tarpusavio santykių turinys ir pan. labiau priklausomi nuo
darbovietės.

Stambesniuose miestuose,

kur gyvenimas kur kas

įvairiapusiškesnis, tie poreikiai kompensuojami jau santykiais už įmonės
ribų. Tokią išvadą patvirtino ir atsakymai į klausimą. „Kur daugiau Jūsų

draugų?" Antai 63% mažeikiškių nurodė, kad jų geriausi draugai dirba
įmonėje, o iš vilniečių tokį atsakymą pasirinko tik 38-39%. (Išsamiai šio tada
įdomaus sociologinio tyrimo medžiaga išdėstyta mūsų parengtoje ir

paskelbtoje kolektyvinėje monografijoje „Darbininkas ir įmonė" [2]. Kokią
tada suformulavome išvadą? Į socialinio psichologinio klimato svyravimus, į
darbininkų ir jų vadovų tarpusavio santykius mažesnių mastų įmonėse
reaguojama jautriau.
Aktualios tada problemos buvo ir gyvavusių darbo užmokesčio bei

moralinio skatinimo formų tobulinimas (jas labiau siejant su darbuotojo
kvalifikaciniu augimu ir galutiniais įmonės veiklos rezultatais); pačių
darbuotojų vaidmens, paskirstant įvairius tuomet buvusius fondus, didinimas;
darbuotojų materialinio, kultūrinio, buitinio aptarnavimo gerinimas ir 1.1.
Vėliau, socialinės raidos praktikai paplitus, darbuotojų patogumui įmonėse

buvo pradėti steigti buitinio aptarnavimo skyriai: atėjęs į darbą asmuo
atiduodavo taisytiną ar valytiną daiktą, o išeidamas namo atsiimdavo.
Kad toks įmonės socialinės raidos planas būtų neformalus, o
pulsuojantis, veiksmingas, reikėjo turėti išsamų darbo kolektyvo socialinio
gyvenimo vaizdą. Tai reiškė gana kruopštų pirminės medžiagos surinkimą^
įskaitant empirinius sociologinius tyrimus. Tai reiškė ir įmonės kvalifikuotų
specialistų ir sociologų bendradarbiavimą nustatant šį vaizdą ir apmąstant,

kokiomis realiomis įmonės galimybėmis ir priemonėmis įmanoma pagerinti
kolektyvo gyvenimo socialinius parametrus.
Tokia buvo, pasakytume, teigiama socialistinės įmonės pusė. Apie
neigiamas, manau, visi pakankamai žinome ir jų čia neaptarinėsime.
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Respublikini socialinis raidos planavimo koordinavimo taryba
Tarybos sudarymas. 1976 m. pabaigoje buvo suformuota socialinės

raidos planavimą Lietuvoje organizuojanti ir prižiūrinti institucija Respublikinė socialinio ekonominio planavimo koordinavimo taryba Toks
buvo oficialus šios pusiau visuomeninės, pusiau suvalstybintos institucijos
pavadinimas. Sąvoka „ekonominis" buvo pridėta tik formaliai, kad per daug
nešokiruotų Maskvos, kuri tuomet oficialiai laimino tik „neišardomą"
socialinio ir ekonominio pradų „sąjungą". Tačiau minėtoji taryba užsiiminėjo
išimtinai tik socialinės raidos (suprantama, turinčios tiesiogines sąsajas su

„gamybinėmis jėgomis ir santykiais") planavimo ir jo įgyvendinimo dalykais.
Todėl ją toliau taip sutrumpintai ir vadinsime.
Tarybos būstinė buvo tuometinė respublikos Ministrų Taryba, jos rūmai.

Tarybos pirmininku tapo Jurijus Rusenka, Ministrų tarybos pirmininko
pavaduotojas, ekonom m kandidatas (daktaras) - pakankamai blaivios,
racionalios, linkusios į dialogą mąstysenos asmuo, puikiai mokėjęs lietuvių
kalbą. Jo dėka buvo įtvirtinta bazinė nuostata: Tarybos nutarimai socialinės
raidos planavimo srityje buvo privalomojo, normatyvinio pobūdžio1.
Susiformavus analoginio profilio taryboms ministerijose, miestuose ir
rajonuose, atsivėrė plati erdvė veiklai, ypač sociologinės minties įtakai
Pastaroji prasidėjo ne tik nuo Tarybos nuostatų ir veikios programos
parengimo, bet ir tuo, kad šios institucijos veiklai tvarkyti buvo įvestas

specialus Ministrų Tarybos patarėjo etatas. Šiam darbui (man pasiūlius) buvo
priimtas tuometinės Vilniaus universiteto sociologinių tyrimų laboratorijos
vedėjas, ekonomikos mokslų kandidatas Vytautas Baršys.
Tarybos sudėtis. Tarybą sudarė 28 asmenys, 11 iš jų turėjo mokslinius
laipsnius. Jos sudėtis buvo gana mišri: respublikinių žinybų ir stambių miestų

vadovai, atsakingi partiniai darbuotojai, mokslo institucijų atstovai,
stambiausių įmonių generaliniai direktoriai. Be plenarinių posėdžių, jos
darbas vykdavo ir sekcijose. Sekcijose daugiausia dirbo ne Tarybos nariai.

Visą štai taip išplėstą Tarybą sudarė 89 asmenys. Įvardysiu sekcijas tokia
tvarka, kokia jos buvo surašytos Tarybos reglamente:
• teorinio-metodinio darbo (pirmininkas - Romualdas Grigas,
Lietuvos Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės
instituto Darbo sociologijos sektoriaus vadovas, ekon. m.
kandidatas),

1 Tokią nuostatą išdrįsome įrašyti į Tarybos darbo reglamentą bei veiklos
programą, kurią surašėme: aš, Sių eilučių autorius, ir Algirdas Mikutis, tuometinis
Ministrų Tarybos Reikalų valdybos Planavimo ir finansų skyriaus vedėjas,
ekonomikos mokslų kandidatas.
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•socialinės raidos planavimo propagavimo ir kadrų rengimo

(pirmininkas - Valentina Loviagina, LKP CK skyriaus vedėjo
pavaduotoja),
•socialines raidos planavimo diegimo pramonės, transporto ir ryšių

įmonėse (pirmininkas - Vytautas Jurgelevičius, LKP CK skyriaus
vedėjo pavaduotojas),
•socialinės raidos planavimo diegimo statybos ir komunalinio ūkio
įmonėse (pirmininkas - Antanas Daukša, LKP CK skyriaus
vedėjas),
•socialinės raidos planavimo diegimo žemės ūkio įmonėse
(pirmininkas - Stasys Vasiliauskas, žemės ūkio ministro pirmasis
pavaduotojas, ž.ū. mokslų kandidatas),

•socialinės raidos planavimo diegimo negamybinio profilio įmonėse
(pirmininkas - Justinas Antanaitis, Lietuvos profesinių sąjungų
tarybos sekretorius),
•regioninio planavimo (pirmininkas - Julius Paugis, Ministrų
Tarybos Reikalų valdybos organizacinio-instruktorinio skyriaus
vedėjas).

Ne vienos iš išvardytų sekcijų vadovas, kaip matėme, buvo aukštas LKP
CK aparato darbuotojas. Tačiau čia pat turiu pastebėti, kad kokio nors jų
ideologinio spaudimo nejautėme. Netgi atvirkščiai, aš linkęs tvirtinti, kad
mūsų^ t. y. atstovaujančių socialinę-sociologine mintį, įtaka jiems buvo
didesnė. Visi jie tuo metu pasižymėjo atvirumu naujoms idėjoms ir siekimu
suprasti tuometinės bręstančios sociologijos keliamas problemas. Ir, kaip
pamatysime iš tolesnio dėstymo, jų būta tikrai daug ir pačių įvairiausių,
kurias buvo galima aprėpti įsitvirtinusia socialinės raidos planavimo praktika.
Tarybos darbo pobūdis buvo gana įvairus. Pirmiausia siekta suaktyvinti

analoginių koordinavimo tarybų veiklą centrinėse žinybose (ministerijose),
miestuose ir rajonuose. Buvo išklausomos jų ataskaitos, prieš tai
atitinkamoms darbo grupėms susipažinus su tų tarybų ir joms pavaldžių

įmonių veikta. Toks iš anksto paruoštas ir dalykiškai organizuotas
svarstymas, dalyvaujant kompetentingiausiems socialinės raidos ir jos
planavimo specialistams, būdavo labai veiksmingas, mobilizuojantis.
Tarybos posėdžių protokoluose visada buvo nurodomi suformuluotų
užduočių terminai ir atsakingi asmenys.

Taryba gyvai domėjosi ir skatino socialinės raidos ir jos planavimo
metodinio ir organizacinio aprūpinimo reikalais. Kaip išskirtinį tokio
rūpinimosi pavyzdį galiu nurodyti mūsų sekcijos (teorinio-metodinio darbo)
prašymą Filosofijos, sociologijos ir teisės institute (tada dar vadinosi skyrius

prie Istorijos instituto) įkurti socialinės raidos planavimo laboratoriją.

67

Prašymas buvo patenkintas ir, tarpininkaujant koordinavimo tarybai, Ministrų
Tarybos potvarkiu buvo tuometinei mano pagrindinei darbovietei skirta 15

etatinių vienetų. Šie etatai ženkliai prisidėjo išsikovojant savarankiško
instituto statusą.
Taryba rūpinosi, kad sociologinės tarnybos ^ankcionuotų stambiausiose
įmonėse ir susivienijimuose. Pagal tais metais Sovietų Sąjungoje veikiančius
teisinius normatyvinius aktus, sociologo etatas galėjo būti steigiamas

kiekvienam tūkstančiui darbuotojų. Atsirado stambių įmonių ir susivienijimų,
kuriuose ėmė funkcionuoti 4-5 sociologus turinčios tarnybos, su kuriomis
mes, „akademiniai" sociologai, glaudžiai bendradarbiavome.
Visu griežtumu iškilo sociologo, kaip profesionalaus specialisto,
rengimo problema. Sovietų Sąjungoje pripažinus sociologijai mokslo statusą,
vis dėlto dar kurį laiką nebuvo leidžiama rengti sociologo, kaip savarankiškos

profesijos darbuotojo Šleifu tebesidriekė ideologinių ir politinių
apsidraudimų tradicija Pagaliau apie 1975-sius metus Maskvos Lomonosovo
v. universitete pradėta priiminėti studentus į sociologijos specialybę, kiek
vėliau tas buvo leista ir Sankt Peterburgo (Leningrado) universitetui. Tačiau

dėl įtarumo, kurį ideologinei sistemai sukėlė aktyvėjanti ir „maištaujanti'*
sociologija, tokio leidimo sąjunginėms respublikoms nebuvo duota. Ir vis
dėlto, mums inicijuojant, koordinavimo Taryba ryžosi rinkti paraiškas iŠ
įmonių, susivienijimų ir kitų žinybų, mėgindama nustatyti realų sociologų
poreikį. Frontaliai, organizuotai išplėtojus socialinės raidos planavimo
kampaniją, tas poreikis pasirodė įspūdingas - sudarė 900 vienetų!
Suprantama, jis buvo pateiktas atitinkamoms institucijoms, ir, remiantis šiuo
faktu, drąsiau plėtota sociologų rengimo Lietuvoje idėja. (Netrukus ji tapo

įkūnyta. Paskutiniais sovietiniais metais sociologijos specialybė buvo įkurta
Vilniaus universitete, o kiek vėliau — ir Kaune, atkurtame Vytauto Didžiojo
universitete).
Taryba, skirdama deramą dėmesį sociologinėms žinioms, yra patvirtinusi
ir išsiuntinėjusi teorinio-metodinio darbo sekcijos parengtą įmonės sociologo

pareiginę instrukciją. Štai kaip buvo tada suformuluoti „pagrindiniai
sociologo uždaviniai":
•sudaryti sąlygas įmonės socialiniam planavimui funkcionuoti ir
plėtoti,
•aprūpinti įmonės vadovybę sociologine informacija,

•kelti įmonės kolektyvo narių sociologinę kultūrą [4: 245].
Tais metais Taryba aprobavo ir išplatino kaip oficialų normatyvinį
dokumentą ir „Įmonės sociologinės tarnybos nuostatus". Kadangi juose
atsispindi ne tik socialinės raidos įmonėse esmė, bet ir mūsų pastangos

skleisti sociologinio mąstymo kultūrą, parodysime keletą šio, tuo metu gana
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reikšmingo, dokumento pozicijų Nuostatuose buvo pabrėžiama, kad įmonėse
sociologinė tarnyba rengia ir siūlo priemones:
•darbo sąlygoms gerinti ir darbo turiniui įvairinti ypatingą dėmesį
skiriant nekvalifikuoto darbo lyginamojo svorio sumažinimui ir

sunkaus fizinio darbo likvidavimui;
•racionalioms darbo organizavimo formoms diegti;
•materialinio ir moralinio darbuotojų skatinimo sistemai tobulinti,
suinteresuotumui galutiniais viso kolektyvo darbo rezultatais didinti;
•darbuotojų dalyvavimo gamybos valdyme formoms ir būdams

tobulinti;
•bendro ir profesinio techninio darbuotojų išsimokslinimo lygiui
kelti;
•geram socialiniam psichologiniam klimatui darbo kolektyvuose
formuoti, pažangiems kolektyvizmo, kūrybinio bendradarbiavimo ir
tarpusavio atsakomybės santykiams puoselėti,

•kadrų kaitai mažinti, darbuotojų adaptacijai gerinti, darbo laiko
nuostoliams likviduoti ir darbo drausmei kolektyve stiprinti;

•darbuotojų kultūriniam lygiui kelti, buities ir poilsio sąlygoms
gerinti;
•darbuotojų sociologinei kultūrai ugdyti [4; 247].
Plėtojant socialinės raidos problematiką, taryba ėmėsi sudaryti kai
kuriuos socialinius normatyvus; buvo pasiūlytas ir pradėtas įgyvendinti
unifikuoto įmonės socialinio paso sudarymas ir panaudojimas2. Imtasi ir
sudėtingesnių uždavinių: miestų ir rajonų socialinės raidos problematikos. Jai
atskleisti reikėtų atskiro ^ios apžvalgos skyriaus.
Koordinavimo taryba posėdžiaudavo ne vien Vilniuje. Ji organizuodavo
išvažiuojamuosius posėdžius kituose miestuose, taip pat savo nariams
pažintines ekskursijas į geriausiai socialinės raidos problemas sprendusias
įmones. Tai ypač teigiamai veikė abi puses: ir tarybos narius, ir lankomus
objektus. Vykdavo gyvos ir konstruktyvios diskusijos, brandinusios visų
dalyvių sociologinį mąstymą ir jo lokalizuotą praktinę išraišką. Tarybai
vadovaujant arba jai aktyviai talkininkaujant buvo suorganizuota daugelis

konferencijų ir seminarų, prisidėjusių respublikoje formuojant aukštesnę
bendrą socialinės vadybos kultūrą.
Tad tarybos autoritetas to meto Lietuvoje, ypač jos oficialiose
institucijose buvo itin aukštas ir neginčytinas. Jis neįsivaizduojamas ir be jos

pirmininko, ekonomikos mokslų kandidato Jurijaus Rusenkos (pagal tautybę

2 Tokiame įmonės pase konkrečiais rodikliais buvo išskleisti anksčiau įvardinti
sociologinės tarnybos uždaviniai.
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sulietuvėjusio ukrainiečio). Ramus, konstruktyvus, į kitų nuomones

įsiklausantis jo darbo stilius prisidėjo prie bendro tarybos darbo
rezultatyvumo ir, suprantama, prie sociologinės kultūros skleidimo.
Respublikinės socialinės raidos planavimo koordinavimo tarybos darbas
buvo nutrauktas 1985 m. Priežastis labai aiški. Aukštesnėse ideologinėse ir
tuometinės valstybės priežiūros institucijose buvo suvokta, jog taryba su
plačiai išsišakojusia sistema, veikla ir įgytu prestižu peržengė leistinas ribas.
Juolab kad tuometinėje sovietinėje visuomenėje brendo revoliucinių
persitvarkymų dvasia; vienu iš tokių persitvarkymų katalizatoriumi mūsų
respublikoje „netyčia" buvo tapusi taryba.
Teorinio-melodinio darbo sekcija Išskirtinį dėmesį šiai sekcijai rodome

dėl jos grynai sociologinio darbo pobūdžio ir per socialinės raidos planavimo
organizacinę sistemą skleidžiamos sociologinio mąstymo kultūros; ši sekcija
buvo koordinavimo tarybos šerdis, jos modus vivendi.
Teorinio-metodinio darbo sekcija ir jos skleidžiamos idėjos nesikūre
tuščioje vietoje. Mūsų jau buvo spaudoje paskelbtas pirmosios sociologinio
profilio kolektyvinės monografijos: „Darbininkas: gamyba ir laisvalaikis"
[1], „Darbininkas ir įmonė" [2], organizuotas nemažas skaičius įvairių
konferencijų, publikuota tų konferencijų med^iaga Ypač didelio atgarsio to
meto Lietuvos visuomenėje buvo susilaukusi mūsų inicijuota konferencija
^Socialinės industrinio darbo efektyvumo problemos" ir publikuota jos
medžiaga. Įmonėse ir gamybiniuose susivienijimuose jau buvo atlikta
nemažai sociologinių tyrimų, tad jau buvo įgytas tam tikras „sociologinis
kapitalas" ir visuomeninis pripažinimas.
Manau, kad skaitytojui bus įdomu sužinoti: o kas gi sudarė teorinio^
metodinio darbo sekciją? Išvardysiu visus dvylika (be manęs) narių,
pristatydamas pagal tuometines jų pareigybes ir laipsnius:
•Antanas Čiužas, Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir
teisės instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, ekonomikos
mokslų kandidatas,
•Albinas Aškinis,

to

paties

instituto

vyresnysis

mokslinis

bendradarbis, ekonomikos mokslų kandidatas,
•Bronius Jančiauskas, to paties instituto vyresnysis mokslinis
bendradarbis, ekonomikos mokslų kandidatas,

•Arvydas Matulionis, to paties instituto direktoriaus pavaduotojas,
filosofijos mokslų kandidatas,
•Algirdas Kvedaravičius, Mokslinių-techninių draugijų respublikinės
tarybos pirmininko pavaduotojas,
•Albinas Marčinskas, Mokslų akademijos Ekonomikos instituto
vyresnysis mokslinis bendradarbis, ekonomikos mokslų kandidatas,
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•Antanas Merčaitis, Valstybės plano komiteto Ekonomikos ir
planavimo

mokslinio

instituto

direktoriaus

pavaduotojas,

ekonomikos mokslų kandidatas,
•Saule Radzevičienė, Lietuvos mokslinės-techninės informacijos ir
techninių-ckonominių tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja,
ekonomikos mokslų kandidatė,
•Česlovas Purlys, Visasąjungines Auk^tosios profsąjungų judėjimo

mokyklos (buvo ir tokia!) Vilniaus mokslo tiriamojo darbo grupės
vyresnysis mokslinis bendradarbis, ekonomikos mokslų kandidatas,

•Kęstutis Sviklas, Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo
instituto socialinio-ekonominio planavimo kabineto vedėjas,
•Kęstutis Černiauskas, Vilniaus valstybinio universiteto sociologinių
tyrimų laboratorijos vedėjas,
•Sergėjus Zunda, Lengvosios pramonės ministerijos projektavimokonstravimo biuro „Puntukas" darbo mokslinio organizavimo
skyriaus vedėjas, ekonomikos mokslų kandidatas.
Iš mano išvardytų asmenų tuo metu tik du buvo apgynę grynai
sociologinio profilio disertacijas: A. Matulionis ir A. Marčinskas. Kaip
žinoma, tuo metu sociologijos mokslinių laipsnių nebuvo, atitinkamai pagal
darbo pobūdį būdavo suteikiami ekonomikos arba filosofijos moksliniai

laipsniai. Turiu pabrėžti, kad visi sekcijos nariai (galbūt su kai kuriomis
išimtimis A. Kvedaravičiui ir S. Radzevičienei) aktyviai dalyvaudavo
sociologinio profilio konferencijose, seminaruose ir rašė to profilio

publikacijas.
Tikslinga skaitytojo dėmesį atkreipti ir į tą reikšmingą faktą, kad
atsivėrusi erdvė sociologinei minčiai leido pereiti ir prie fundamentalesnių
darbų bei apibendrinimų. Taip kalbėdamas aš mąstau ir apie savo

monografiją „Įmonės socialinė organizacija ir jos funkcijos" (paskelbtą 1980
m.) ir jos pagrindu Maskvoje apgintą habilitacinį darbą (1982 m), taip pat
apie Albino Marčinsko keliais metais vėliau spaudoje paskelbtą monografiją,
kurioje apibendrinama įmonės socialinės raidos planavimo teorinė mintis bei
praktika, ir to darbo pagrindu irgi apgintą habilitacinį darbą. Visai teisėtai

prie tokio pobūdžio darbų reiktų priskirti ir Zigmo Morkūno (kaip vėliau
matysime, aktyviai įsitraukusio į socialinės raidos organizavimo praktiką)
habilitacinį darbą „Darbo kolektyvo socialinės raidos valdymo strategijos
metodologija", apgintą 1988 m. Visi šie trys darbai nostrifikuoti kaip
sociologinio profilio habilitaciniai darbai. Menu ir mūsų sudarytą
„Darbininkų socialinės adaptacijos ypatumai pramonės įmonėse" tyrimų
programą, ir remiantis tuo tyrimu paskelbtą kolektyvinę monografiją

„Socialinė adaptacija įmonėje" (1982 m.), ir daugelį kitų programų, leidinių,

mokslo bei praktikos konferencijų, Pabaltijo respublikų sociologų
asociacijoje suburtą, gausumu išsiskiriančią pramonės sociologijos sekciją ir

kt
Ne dėl pasigyrimo, o dėl šventos teisybės turime konstatuoti ir tą faktą,
kad mūsų darbai gamybos socialinio valdymo bei socialinės raidos
organizavimo srityse buvo itin palankiai vertinami tuometinėje Sovietų

Sąjungos sociologų bendruomenėje. Apie tai byloja ne tik habilitaciniai
darbai, bet ir mūsų (tegu ir nedidelės grupės) pakvietimas dalyvauti gana
siaurame jungtiniame Sovietų Sąjungos - JAV simpoziume ,,Darbo socialinė
organizacija: problemos aspektai", kuris buvo organizuotas 1987 m. būtent
Vilniuje. Viena iš bene stambiausių to meto sąjunginių ministerijų ^
Minmontažspecstroj (kurios padaliniai dirbo vos ne visuose planetos

regionuose) kuriam laikui mane buvo pakvietusi konsultantu įmonių
socialinės vadybos ir socialinės raidos srityje.
Savotiška teorinio-metodinio darbo sekcijos tąsa buvo tuometinio
Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto (vėliau - Vadybos

akademijos) Socialinės raidos planavimo laboratorija (vadovas - Kęstutis
Sviklas). Ji dėstomąja informacija aptarnaudavo ne tik savo instituciją, bet ir
visą koordinavimo tarybą. Laboratorijos darbuotojai, kurių buvo 4-5
asmenys, kruopščiai sekdavo visas Sąjungoje ir mūsų respublikoje
skelbiamas publikacijas socialinės raidos planavimo ir jos problemų
sprendimo srityje ir kas mėnesį parengdavo mėnesinę suvestinę -

bibliografinę rodyklę. Į ją patekdavo ir bent kiek reikšmingesni straipsniai.
Visus laboratorijos darbuotojus mes vadinome sociologais (ir jie patys laikė
save sociologais), nes domėjosi ir analizavo socialinius procesus, institucijų
socialinį funkcionalumą.

Mūsų sekcijos dėka tuometinėje Ministrų Tarybos didžiojoje posėdžių
salėje (dabar šias patalpas-rūmus yra užėmusi Užsienio reikalų ministerija)
ėmė skaityti paskaitas sociologai. Suprantama, kad pradžioje tie sociologai
buvo kviestiniai iš Maskvos, iŠ tuometinio Leningrado. Bet vėliau išdrįsome
pasirodyti ir mes. Auditorija buvo šalta ir reikli ministrai, jų pavaduotojai,
Ministrų Tarybos aparato darbuotojai. Gerai menu, kai tuometinės Sovietų
Sąjungos sociologijos garsenybė prof Vladimiras Jadovas kažkaip toje
auditorijoje pasimetusiais savo samprotavimais taip ir nesugebėjo su

klausytojais užmegzti glaudesnio ryšio. Kadangi tai lietė ir mūsų sekcijos
prestižą, aš apie tą ryšį po paskaitos išdrįsau pastebėti ir pačiam prelegentui,
o jis iŠ karto su tokiu vertinimu ir sutiko.
Bet mes džiaugėmės, kad ir čia jau rasdavome susidomėjimą plintančia ir
tais metais tapusia gana populiaria sociologine mintimi, dar patys dorai

ne susi gaudydami^ kad ji pati buvo pagimdyta bręstančių politinių permainų ir
tapusi savotiškųjų katalizatoriumi.
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Koordinuojant teorinio-metodinio darbo sekcijai, buvo atlikta nemažai

šiandien ypač fundamentaliais pagal koncepcijas ir apimtį atrodančių
sociologinių tyrimų. Ypač įspūdingas (Šiandien atrodo net neįsivaizduojamas)
buvo tyrimas, atliktas Lietuvos įmonėse pagal sąjunginę programą
„Darbininkų klasės ir inžinerinės-techninės inteligentijos socialinės raidos
rodikliai ir indikatoriai". Pagal ^ią programą mūsų respublikoje buvo

apklausta 2113 respondentų: 510 inžinerijos darbuotojų ir 1594 darbininkai
(tyrimo Lietuvoje atlikėjai; Zigmas Morkūnas (vadovas), Anelė Vosyliūtė,
Gražina Maniukaitė, Danutė Tureikytė, Vladas Gaidys, Albinas AŠkinis,
Sergėjus Rapoportas). Šio tyrimo medžiagos, kuri yra labai įdomi, vertinga

čia negalime pristatyti dėl jos apimties. Visi šie tyrimai ženkliai praplėtė
įmonių socialinės raidos ir jos strateginio reguliavimo panoramą.

Pristatydamas teorinio-metodinio darbo sekciją paliečiau tik keletą
reikšmingesnių faktų, veiklos bruožų. Išsamesnė apžvalga sudarytų atskirą
studiją - esu įsitikinęs, kad ji irgi labai praverstų mąstant apie visavertę
Lietuvos sociologijos istoriją. Patirtis, sukaupta aktyviai talkininkaujant
respublikinės socialinės raidos planavimo koordinavimo tarybos darbe, man
asmeniškai buvo ypač turininga, ir ne tik dėl prasmingos veiklos. Turtinga
inspiruojant ne tik gilesnius teorinius apibendrinimus, susijusius su to profilio
problematika. Ji buvo turtinga ir platesne prasme. Buvo įgyta didesnė politinė
drąsa ir akiratis. Atgimimo metais, 1988-siais, organizavome mokslinę
konferenciją „Tautinis mentalitetas" ir jos pagrindu po metų spaudoje

paskelbėme kartu su Žibartu Jackūnu sudarytą ir analoginiu pavadinimu tada
plačiai nuskambėjusią kolektyvinę monografiją. Joje yra ir mano parašytas
skyrelis: „Nūdienos pasaulis ir nacionalinė gamybos valdymo kultūra".
Svarbiausios šio skyrelio (vėliau papildyto ir išleisto atskira brošiūra) idėjos
radosi būtent iš tos patirties, kuri buvo įgyta ir subrandinta aktyviai keliant ir
sprendžiant socialinės raidos problemas (ypač įmonių lygmeniu). O dar
vėliau, jau 1993 m., toji patirtis buvo išskleista ir mano monografijoje
„Personalo organizavimo Vakaruose bruožai ir mes".
Visi šie darbai ir darbeliai - iš gamybos organizavimo humanizavimo
srities, Visi jie paremti idėjomis, subrandintomis anais, aktyvaus dalyvavimo
socialinės raidos planavimo kampanijoje metais.

Socialines raidos planų sudarymo ir įgyvendinimo respublikinė
apžiūra
Sumanymo motyvacija. Sovietiniais metais, mums, Lietuvos
sociologams, pretenduoti į rimtesnes teorines studijas nebuvo realių
galimybių. Tai galima paaiškinti mažiausiai dviem gana aiškiom
aplinkybėmis. Pirmoji (gal ne visiems Šiandien gerai ir suvokiama), tai pačios
ideologinės sistemos siekis tramdyti sociologiją, paversti ją vien empiriniu
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mokslu, vadinamąją teorinę mintį paliekant istorinio materializmo ir ypač
mokslinio komunizmo disciplinoms. Antroji aplinkybė susijusi su ta (net ir
įžvalgaus V. Kavolio ne visai suvokta) tiesa, kad mes - tuometiniai
sociologai, buvome ateiviai iš pačių įvairiausių mokslo sričių: ekonomikos,

filosofijos, žurnalistikos ir net inžinerinių specialybių3. Mums reikėjo
profesionalizuotis ^ ir labai sparčiai, įsitempus. Įtvirtinant savo disciplinos

riboženklius ir stiprinant naujai besiformuojančio mokslo autoritetą bei įtaką
visuomenei, pačiai ideologinei sistemai, kuri jau tada buvo apnikta aiškių
krizes požymių. Profesionaliuosius sociologus pradėta rengti kur kas vėliau -

devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Suformavus respublikinę socialinės raidos planavimo koordinavimo
taryb^ taip pat analogines tarybas visose respublikos centrinėse žinybose,
miestuose ir net rajonuose, susidarė ypač palanki erdvė įtvirtinti ir skleisti į
praktiką orientuotas sociologines žinias Tai vyko būtent vadinamojo
sąstingio (ir ideologinio konservatyvizmo) laikotarpiu. Tai buvo dar ir metai,
kuriems buvo jau būdinga imituojanti veikla. Buvo iš dalies imituojamos
pačios įvairiausios programos: žmonių komunistinio auklėjimo, socialistinio
gyvenimo būdo, saikingų poreikių formavimo ir kt. Nesinorėjo, kad ir plačiai

po sovietų Sąjungą pasklidęs (ne be sociologų įsikišimo) socialinės raidos
planavimo vajus taptų eilinis dūmų pūtimas. Nesinorėjo, nes jau matėsi
aiškios galimybės šį tą naudinga nuveikti savo gimtajai šaliai, čia
gyvenantiems žmonėms; pasinaudoti tradicine lietuvio pagarba gamtos
aplinkai, jo dar nenunykusiu bendruomeniškumu ir, žinoma, rūpėjo sociologo
darbą paversti įdomesniu ir prasmingesnių. Tad buvo palankios ir išorinės, ir

vidinės aplinkybės iškelti mintį dėl socialinės raidos planų sudarymo ir
įgyvendinimo respublikinės apžiūros - tokią apžiūrą taikant visoms, bent

kiek ryškesniu gamybiniu pajėgumu išsiskiriančioms įvairaus profilio
įmonėms. Prisidengus atsiradusiu susidomėjimu empirine sociologija ir
Vakarų pasaulyje tapusiu populiariu vadinamuoju „žmogiškuoju faktoriumi"
gamyboje, siekėme pamėginti deformalizuoti tuo metu biurokratizuota,
formalizuota ir perdėm ideologizuota paverstą socialinės raidos ir jos

planavimo idėją; o ir pačią socialinę vadybą padaryti konkretesnę, sumažinti
tuščiažodžiavimo užkratą.
Organizacinis mechanizmas. Tokiam mūsų iškeltam sumanymui

Respublikinė socialinės raidos planavimo koordinavimo taryba pritarė ir
1977 m. kovo 25 d. posėdyje (protokolu nr. 3) patvirtino mūsų sudarytus
3 Genu prisimenu V. Kavolio darytą pranešima mūsų organizuojamoje
konferencijoje „Quo vadis, sociologija?1' (1995 m.). Jis lygino Lietuvos sociologijos
mokslą su Vakarų pasaulio sociologija, užmiršęs, bent del mandagumo, padaryti
mums kokias nors išlygas.
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apžiūros nuostatus. Svarbiausias apžiūros tikslas - apibendrinti ir skleisti

geriausią socialinės raidos praktiką, sukauptą respublikos įmonėse, įskaitant
ir tuometinius kolūkius - žemės ūkio įmones. Pagal nuostatus apžiūroje
dalyvaujama savanoriškai
Ją pasiūlėme (dėl veiksmingumo) organizuoti dviem tarpsniais: 1977 m.
birželio 1 d. - 1978 m. lapkričio 1 d. ir 1979 m lapkričio 1 d. - 1980 m.

gruodžio 31d. Pirmajame tarpsnyje daugiausia dėmesio turėjo būti skiriama
socialinės raidos planų kokybei, jų realumui, numatytoms spręsti socialinėms
problemoms, taip pat vykdymo kontrolei. Antrasis tarpsnis visą dėmesį
suteikė į konkrečius socialinės raidos rezultatus, aiškiai fiksuojamus
poslinkius sprendžiant plane numatytas ir kitas gyvenimo iškeliamas
problemas. Apžiūros nuostatuose įrašėme ir tokią formuluotę-vertinimo

kriterijų: „kada ir kokie sociologiniai tyrimai buvo atlikti atitinkamame
kolektyve ir kaip tų tyrimų rezultatai panaudoti sudarant socialinės raidos

planą" [6: 3], Siekdami visos šios kampanijos demokratiškumo, nepamiršome
ir tokios formuluotės-kriterijaus: „kolektyvo dalyvavimo formos, sudarant ir
realizuojant socialinės raidos planus" [6: 3].
Nuostatuose buvo pabrėžta, kad apžiūras organizuoja konkrečių miestų ir
rajonų socialinės raidos planavimo tarybos ir pagal nustatytą tvarką bei limitą

(konkursinių vietų skaičių) atrinktas įmones pristato respublikinei apžiūros
komisijai. Pastaroji, nusiuntusi savo darbo grupes į įmones ir susipažinusi su
esama praktika bei rezultatais, formuluoja galutinį įvertinimą. Pavyzdžiui,
Vilnius ir Kaunas turėjo teisę atrinkti ne daugiau kaip po penkis kolektyvus, o
tokie miestai kaip: Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys ^po tris įmones irpan.

Kiekvieno apžiūros tarpsnio nugalėtojams paskatinti buvo įsteigta po 15
diplomų ir po 6 pinigines premijas. Apdovanojimus teikė Respublikinė
socialinės raidos planavimo Taryba respublikinės apžiūros komisijos teikimu.

Piniginės premijos priklausė įmonių - apžiūros laimėtojų darbuotojams,
aktyviausiai prisidėjusiems prie socialinės raidos planų sudarymo ir jų
įgyvendinimo.
Kartu su nuostatais buvo patvirtinta ir apžiūros organizavimo

respublikinė komisija. Ji sudaryta ik 20 asmenų, 8 iš jų turėjo mokslinius
laipsnius ir vienaip ar kitaip buvo susiję su sociologine mintimi. Apžiūros
komisijos sudėtis, suprantama, buvo mišri. Joje dalyvavo ir valstybinio

valdymo centrinių žinybų atsakingi darbuotojai, stambiausių miestų atstovai.
Komisijos pirmininko pareigos buvo patikėtos šių eilučių autoriui, iškėlusiam

ir tokios apžiūros idėją (kaip galimybę prasiveržti ir įsitvirtinti sociologijai).
Komisijos pirmininko pavaduotojais buvo patvirtinti: dr. Saulė

Radzevičienė (tuometinio Informacijos instituto direktoriaus pavaduotoja) ir
Algirdas Kvedaravičius (tuometinės Mokslinių techninių draugijų
respublikinės tarybos pirmininko pavaduotojas). Komisijos sekretoriumi - dr.
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Arvydas Matulionis (tuo metu dirbęs Filosofijos, teisės ir sociologijos
skyriaus prie Istorijos instituto Sociologinių tyrimų laboratorijos vadovu) Iš
to meto sociologų, aktyviai dalyvavusių komisijos darbe, puikiai prisimenu
doc dr. Antaną Ciužą, dr. Vytautą Jonaitį, dr. Sergejų Zundą, dr. Česlovą
Purlį, (visi keturi - visateisiai komisijos nariai); dr. Vaidotą Marčėną, dr.
Danutę Tureikytę, dr. Leoną Bušmą, dr. Henriką Lipnevičių, Kęstutį Sviklą,
Anelę Vosyliūtę ir kt.
Mes, sociologai, tais metais jautėme savo įtaką kitiems, ir tai mus pačius
telkė į vieningesnį būrį. Tuometinė sociologija jau operavo netradicinėmis,
daugeliui naujomis sąvokomis, netradicine socialine mintimi, netradiciniais
tyrimais ir informacija. Nors patys, kaip profesionalai, dar tik brendome,
todėl suprantama, kad toks veiklos turinys buvo mūsų pačių išbandymas ir
brandos skatintojas.
Vienas iš komisijos uždavinių buvo sudaryti atskiras darbo grupes,
kurios įmonėse vertintų socialinės raidos rezultatus. Ir tų grupių sudėties
parinkimas, ir vertinimo kriterijų suformavimas išimtinai priklausė nuo mūsų,
t, y. nuo sociologinės pozicijos.
Tais metais esu rašęs: „Tokio pobūdžio apžiūra organizuojama pirmą

kartą ne tik mūsų respublikoje, bet ir apskritai šalyje (Sovietų Sąjungoje aut. past). Tai visos respublikos mastu organizuotas ir subordinuotas
bandymas atkreipti dėmesį į aktualias socialinio valdymo problemas, į
besiveržiančius socialinius prieštaravimus, kurie liečia įmonių kolektyvus ir

kurie daugiau ar mažiau gali būti sprendžiami pačios įmonės jėgomis" [4J.
Tada vadovavomės sociologine prielaida, kad darbovietė yra ne tik ypač
reikšminga žmogaus tolesnės socializacijos, jo socialumo ir kūrybinių galių
raiškos erdvė, bet ir tuo, kad ji vaidina itin reikšmingą vaidmenį formuojant
visos lietuvių tautos, visos nacijos ir jos tegu ir santykinės valstybės kultūrą.
Mano archyve užsilikusi medžiaga byloja, jog, apytikriais duomenimis,
pirmajame apžiūros tarpsnyje apie 2500 įmonių. Sis skaičius rodo, kad
socialinės raidos ir jos planavimo kampanija tikrai buvo virtusi masiniu
judėjimu, neišvengiamai turėjusiu duoti ir rezultatų.
Ap&ūros rezultatai: pirmasis tarpsnis. Sumuojant pirmojo apžiūros
tarpsnio rezultatus, komisijai buvo pristatyta 89 įmonių medžiaga, šių įmonių
socialinės raidos planai ir pasiekti rezultatai buvo vertinami pagal mūsų

nustatytą dar ir tokių sociologinių kriterijų sistemą (be to, kas surašyta
apžiūros nuostatuose):

•ar pakankamai išryškintos tam kolektyvui (įmonei) būdingos
socialinės problemos ir suvoktas jų sprendimas;
•ar įmonė turi pakankamą socialinio valdymo (problemų sprendimo)

potencialą užimti savo regione pirmaujančias (kitus skatinančias)
pozicijas;
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•ar laikomasi socialinės raidos plano viešumo ir ar veiksminga jo

įgyvendinimo kontrolė bei skatinimas;
•ar pakankamai respektabili padėtis socialinės raidos srityje: kadrų

kvalifikacijos kilimo, jų stabilumo, darbo drausmės, darbo ir poilsio
sąlygų, estetinio gamybos aplinkos tvarkymo, darbuotojų socialinio

psichologinio klimato, jų sveikatos ir kt.
Žemės ūkio įmonėse dėmesys buvo kreipiamas ir į demografinę situaciją.
Tuo tikslu analizuotas darbuotojų amžiaus vidurkis. Jis išreiškė ne tik įmonės
ekonominį gamybinį prestižą (trauką), bet ir jos dvasinės kultūros, tradicijų
apskritai, gyvenimo toje vietovėje patrauklumą. Viešai neakcentuodami, mes

kruopščiai vertinome ir ž. ū. įmonių pastangas plėtoti etninę kultūrą (tiek
materialinę, tiek dvasinę).

Patogumo dėlei respublikinė komisija ir jos sudarytos grupes,
sumuodamos rezultatus pagal aukščiau išvardytus bei kitus kriterijus,
naudojosi balų vertinimo sistema.

Pirmajame apžiūros tarpsnyje aukš^iausias prizas - X laipsnio diplomas ir
1000 rb. piniginė premija atiteko Kauno šilko kombinatui (direktorius J.

Keliuotis). Pažymėsime keletą bruožų, apibūdinančių palyginti aukštą šios
įmonės socialinę kultūrą. Kombinatas buvo sąjunginės apžiūros, skirtos
moterų darbo sąlygoms gerinti, prizininkas; respublikos lengvosios pramonės
ministerijos socialines raidos apžiūros prizininkas. Čia buvo atlikta daug

įvairių sociologinių tyrimų: socialinio psichologinio klimato, darbo sąlygų,
visuomeninio maitinimo gerinimo; čia nustatyta gana pažangi darbuotojų
materialinio ir moralinio skatinimo sistema. Daug dėmesio skirta estetiniam
patalpų ir aplinkos tvarkymui. Kombinatas garsėjo savo literatūrinėmis
premijomis, skiriamomis už geriausius gamybinės tematikos kūrinius.

Drįstu aptarti antrąją premiją, paskirtą Panevėžio rajono Ėriškių kolūkiui
(pirmininkas Alfonsas Giedraitis, vėliau tapęs Nepriklausomybės atkūrimo
signataru). Lietuvoje dabar įprasta visai nebekalbėti apie buvusius kolūkius
arba kalbėti apie juos vien neigiamai. Tai neobjektyvu. Kaimo žmones

nekalti, kad atsidūrė kolūkiuose. Kolūkių pirmininkai taip pat nekalti, kad
buvo pirmininkais. Lygiai kaip kad butą socialistinių įmonių, kombinatų,
susivienijimų ir jų direktorių. Anais sovietiniais metais Lietuvoje gyvavo
daug kolūkių, kuriuose šalia gamybos buvo rūpinamasi kultūra, žmonių

gerove ir socialiniu saugumu, originaliomis inovacijomis plėtojama
lietuvybės dvasia (steigiamos etnografines sodybas, muziejai, memorialai,
kuriami įvairios paskirties paminklus, folkloro ansambliai ir pan.).
Socializmas buvo sistema, prie kurios Lietuva privalėjo prisitaikyti ne tik
tam, kad išliktų, - ir kad užtikrintų lietuvių tautos tęstinumą. Daugeliu atvejų

toks prisitaikymas santykinai buvo sėkmingas ir traukė savo pavyzdžiu kitus.
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Ėriškių kolūkis buvo vienas iš tokių šviesuolių. Čia buvo geriausiai
suplanuoti gamybiniai padaliniai ir gyvenvietė; sumaniai organizuojamas

kolūkiečių poilsis (įvairios ekskursijos, dažni teatrų, muziejų lankymai;
menininkų pasikvietimai) ir buitinis aptarnavimas. Gausi, protingai
naudojama technika, pramoninis gyvulininkystės kompleksas, dispečerių
tarnyba ir kt. priartino kaimo žmonių darbo pobūdį prie miestietiško,
pramoninio. Atsilankę respublikinės apžiūros komisijos atstovai buvo
sužavėti kolūkio vadovybės pastangomis visur vadovautis socialiniu
kriterijumi - ar tai, kas daroma, patogu žmonėms; kaip tai veikia jų nuotaiką,
asmenybę. Čia gamybiniai interesai buvo sumaniai, išmintingai derinami su
dvasiniais žmonių poreikiais. Buvo konstatuotas ypač palankus socialinis
psichologinis klimatas; darniai sutariantis ir gyvenantis kolektyvas. Natūralu,
kad čia^ ne taip, kaip kituose ano meto kolūkiuose, buvo stabilizuotas
gyventojų amžiaus vidurkis, dirbo daug jaunimo.

Kita antroji premija ir prizininko diplomas buvo paskirtas Vilniaus radijo
matavimo prietaisų gamyklai (direktorius Oktiabris Burdenka). Trys

trečiosios premijos ir pirmojo apžiūros rato laimėtojų diplomai buvo išdalinti:
Panevėžio statybos trestui (valdytojas Antanas Čiurlys), Marijampolės
(tuomet Kapsuko miesto) maisto pramonės automatų gamyklai (direktorius

Jonas Šeškevičius) ir Panevėžio stiklo fabrikui (direktorius Stasys Stoškus).
Paskatinamaisiais diplomais buvo apdovanotos dar devynios kitos
įmonės. Respublikinė socialinės raidos koordinavimo taryba, remdamasi
pristatyta apžiūros komisijos medžiaga, rekomendavo Respublikinei
profesinių sąjungų tarybai Garbės raštais papildomai apdovanoti dar keletą
įmonių, pademonstravusių aukStesnę socialinės vadybos ir jos rezultatų
kultūrą.
Nors pirmojo apžiūros tarpsnio rezultatai pranoko organizatorių

lūkesčius (pastebėtas aiškus teigiamas daugelio įmonių poslinkis į socialinės
vadybos problematiką), išryškėjo ir nemažiau akivaizdūs socialinės raidos
organizavimo trūkumai. Mes užfiksavome, kad daugelyje įmonių gana
raidiškai ir dar blogiau - gana formaliai buvo laikomasi pavyzdinių socialinės
raidos metodikų; per mažai buvo išryškintos savos, specifinės problemos.
Daug kur nereikalauta personalinės atsakomybės už vienų ar kitų priemonių
įgyvendinimą, neakcentuotas atsakingų už tas priemones darbuotojų
skatinimas. Mes pabrėždavome, kad įmonėje turėjo būti Žinomos ne tik
optimalios darbo sąlygos ir jų siekiama, bet ir koks turėtų būti optimalus
kadrų kaitos koeficientas. Konservų įmonę, tarkime, gali patenkinti
maksimaliai stabilus kolektyvas, o visai kitaip turi būti mąstoma prietaisų
gamyklos pramonėje, kur svarbu, kad įsilietų energingų ir smalsių pavienių
Žmonių - jie skatina technologijos pokyčius. Daug kur konstatavome
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formaliai suvoktą visą socialinės vadybos problematiką, konkrečiai įmonei
taikytus netinkamus socialinius normatyvus.
Tokius ir panašius dalykus mes, sociologai, tada viešai ir palyginti įžūliai
akcentavome. Pabrėždavome ir tai, jog socialinė vadyba ir jos tuometinis
praktinis raiškos mechanizmas - socialinės raidos planavimas - gali taip ir
Ūkti saviveiklinio lygmens, jeigu aukštosios mokyklos nerengs atitinkamų
specialistų - sociologų. Būtent šio apžiūros tarpsnio pabaigoje mūsų ir buvo

inicijuota surinkti paraiškas dėl galimo tokių specialistų poreikio. Ir, kaip
aukSČiau jau rąžėme, iŠ įmonių bei žinybų buvo gauta apie 900 paraiškų
tokiems specialistams!

Prisiminsime, jog tai buvo 1979-ieji - sovietologijos istorijoje žinomi
kaip sąstingio metai.
Apžiūros rezultatai; antrasis tarpsnis. Daugiausia dėmesio buvo
skiriama socialinės vadybos ir socialinės raidos planų įgyvendinimo
rezultatams. Respublikinė apžiūros komisija galutiniam vertinimui iš miestų

ir rajonų (suprantama, ten atitinkamai atrinkus) gavo 68 įmonių medžiagą
Komisija, kurios darbe pagrindinį vaidmenį atliko sociologai, be įprastų

apžiūros rodiklių bei kriterijų, mėgino įvertinti ir nugalėjusiųjų įmonių
reprezentavimą pagal valstybės ūkio, taip pat atskiras pramonės Šakas; jos
turėjo nevienodas galimybes bei sąlygas socialinei raidai plėtoti. Buvo

atsižvelgta ir į regioninį prizininkų pasiskirstymą, tad buvo siekiama
tolygesnio socialinės vadybos Židinių pasiskirstymo ir jų įvertinimo
respublikoje.
Susumuojant apžiūros rezultatus atskiro palankaus įvertinimo susilaukė
Lengvosios pramonės bei Statybinių medžiagų pramonės ministerijos.

Nustatėme, kad jos suinteresuotai ir aktyviai padėjo savo pavaldžioms
įmonėms įgyvendinti socialinės raidos programas ir parodė deramą pavyzdį
kitoms žinyboms keldamos socialinės vadybos kultūrą. Tarp gerų rezultatų
pasiekusių įmonių šioms žinyboms pavaldžių proporcingai buvo daugiausia.
Tai nebuvo atsitiktinumas. Štai „Puntuko" konstravimo-projektavimo
įmonėje, kuri aptarnavo lengvosios pramonės įmones, darbavosi 7-8
darbuotojai, kuriuos tada vadinome sociologais ir su kuriais mes patys,
mokslo atstovai, glaudžiai bendradarbiavome.
Istorijos labui verta įvardyti ir antrojo, baigiamojo tarpsnio prizininkus.

Pirmoji vieta ir atitinkama piniginė premija bei pirmojo laipsnio diplomas
atiteko Alytaus medvilnės kombinatui (direktorius - Danielius Jakšys).
Nesusilaikau neiŠdėstęs keleto įdomesnių apie ^į kombinatą faktų... Čia
tuomet dirbo virš 4,5 tūkstančio darbuotojų, daugiausia moterys. Jų darbo
sąlygos, mano akimis žvelgiant, buvo... nežmoniškos. Bet tai buvo ne vien
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kombinato, jo vadovybės kaltė, bet ir tuo metu dominavusios valstybėje
kultūros, ypač projektuotojų, kaltė4. įsivaizduokime po vienu stogu, be

tarpinių sienų 3,7 ha žemės plotą (!) sausakimšai prikimštą didžiulį garsą
skleidžiančių staklių. Šiaip taip susikalbėti, net pakraštyje stovint, buvo
įmanoma tik Saukiant vienas kitam į ausį. Moterys, ypač nepatyrusios jaunos
merginos, iŠ darbo išeidavo išsekusios ne tiek nuo darbo tempų, kiek nuo

stulbinančio gausmo. Vadovybė tais laikais neturėjo teisės mažinti staklių
skaičiaus (tam, kad pastatytų pertvaras), bet ji dėjo didelių pastangų kitomis,
jai galimomis kryptimis. Turėjo pastačiusi dvi stambias poilsio vietas prie
ežerų, nuosavą polikliniką. Turėjo nuostabius kultūros rūmus, kuriuose

knibždėte knibždėjo įvairių būrelių, sekcijų ir klubų. Aptikome net tris
etnografinio pobūdžio saviveiklos kolektyvus. Kasmet čia buvo
organizuojami audėjų meniniai bei modeliavimo konkursai, kuriuose moterys
pasirodydavo su savo koriniais ir - svarbiausia - su savo sumodeliuotais ir
pasisiūtais rūbais. Buvo sodinamas parkas, kuriame prie kiekvieno ąžuoliuko

būdavo įkalama Špižinė lentelė su darbininkų šeimos-dinastijos pavarde. Tokį
pagerbimą užsitarnaudavo tos šeimos, kurių bent 4-5 artimiausi giminaičiai
dirbo kombinate. Tačiau tolesnį pasakojimą reikia nutraukti dėl straipsnio
apimties3.
Antroji vieta teko Lietuvos valstybinei rajoninei elektrinei (direktorius -

Petras Noreika) - taip tada vadinosi Elektrėnų Šiluminė elektrinė. Ji tada irgi
garsėjo savo socialinės raidos laimėjimais. Turėjo ne tik profilaktoriumą,
poilsio bazes, bet ir nuolat veikiančią (žinoma, po stogu) Čiuožyklą,
autostrada pravažiuojančius stebindavo vaikams bei suaugusiems įrengtomis
įvairiomis karuselėmis - Lunaparku. Daug ką pasako jaunimo lyginamasis

svoris darbo kolektyve - jis Čia padidėjo nuo 28% 1976 m. iki 40% 1980siais. Antroji prizinė vieta teko ir išgarsėjusiam tais laikais Jurbarko rajono

Mičiurino sodininkystės tarybiniam ūkiui (direktorius, Algirdas Sruoga,
rašytojo Balio Sruogos sūnėnas). Šiame ūkyje, viename iš pirmųjų, buvo
teisingai suvokta harmoningos ekonominės ir socialinės raidos būtinybė,
kartu vienas sudėtingiausių uždavinių - turtinti kolektyvo narių dvasinį

4 Pamenu savo susitikimus-paskaitas, skaitytas tuometinio Miestų projektavimo
instituto (Vilniuje) darbuotojams. Ką aš bekalbėjau apie interesus, jų dvasinę kultūrą,
apie vadinamąjį žmogiškąjį faktorių ir tuos bruožus formuojančią, lemiančią aplinką viskas jiems buvo tarsi nauja, nepažinta, nežinota. Visas jų darbas, pasirodo,
labiausiai buvo grindžiamas grynai technologiniais bei ekonominiais vertinimo

kriterijais.
s Apie šį kombinatą, sunkias darbo sąlygas ir palyginti aukštą socialines vadybos
kultūrą buvau parašęs, kartu su V. Imbrasu, dviejų dalių valstybinio dokumentinio
filmo scenarijų. Mano bendraautorius-režisierius tą filmą ir susuko.
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pasaulį. Tre^iosios vietos ir I-jo laipsnio diplomai atiteko Klaipėdos pieno
kombinatui, Vilniaus silikatinių dirbinių gamybiniam susivienijimui ir antrąkart - Panevėžio statybos trestui. Paskatinamieji diplomai buvo įteikti
Šioms įmonėms: Panevėžio „Ekranui", Vilniaus kuro aparatūros,
Marijampolės (tuomet Kapsuko) maisto pramonės automatų, Kauno dirbtinio

pluošto, Vilniaus plastmasinių dirbinių6, Šiaulių televizorių gamykloms,
Kauno viinos gamybiniam susivienijimui „Liteksas", taip pat Panevėžio
„Ėriškių" ir Marijampolės rajono „Želsvelės" kolūkiams.
Apžiūros komisija, susumuodama rezultatus, susidūrė su... malonia
problema. Prizininkų skaičius buvo griežtai ribotas, o beveik lygiaverčių
pretendentų į prizines vietas susidarė gausus būrys. Džiugu buvo pripažinti,

jog per palyginti trumpą laikotarpį pastebimai pagausėjo aukštos mąstymo ir
valdymo kultūros vadovų. Nustatėme daug atvejų, kur kiekvienas
įgyvendinamas socialinės programos elementas buvo giliai apmąstytas,
susietas su kitais, sudarančiais griežtai subordinuotą, nenutrūkstamą ir gerai
funkcionuojančią socialinę sistemą, kur nėra vietos nereikšmingoms detalėms
- visos jos vienodai svarbios. Aptikome ir tai, kas mus, sociologus, ypač

džiugino: apžiūra daugelio įmonių vadovus privertė atsisukti į dirbantį
žmogų, jo platesnius interesus, žmonių dvasinės kultūros pasaulį. Privertė

giliau susimąstyti, kad esama ne tik esminio ryšio tarp gamybinių uždavinių
sprendimo ir kultūros. Apžiūra buvo graži pastanga, pasinaudojant tuo, kas
yra, t. y. privaloma socializmo sistema, prisidėti prie gimtojo krašto ir jo
žmonių kultūros puoselėjimo - prie tautos nacionalinio veido išsaugojimo.

Respublikinė sociologinių iinių ir socialinės raidos planavimo
dvimetė mokykla
Būtent tokiu pavadinimu mokykla gyvavo ketverius metus: 1981-1984.
Kitaip tariant, buvo išleistos dvi klausytojų laidos. Visi jie rašė ir gynė
diplominius darbus - geriausi buvo apdovanoti piniginėmis premijomis ir
diplomais. Socialinės raidos planavimas tuomet buvo labai populiarus,
Sovietų Sąjungos ideologinių institucijų remiamas. Po jo priedanga buvo
įmanoma visuomenėje plėsti sociologines žinias, išsamesnį socialinės
realybės pažinimą. Žemiau pateikiamas mokyklos darbo pobūdžio

(užsiėmimų tematikos) aprašymas vaizdžiai parodys, jog tokį socialinės
tikrovės ir sociologinių žinių skleidimo uždavinį to meto sąlygomis (ir
disponuodami labai ribotomis jėgomis) mes sprendėme palyginti sėkmingai.
6 Po kelerių metų, man (kaip sociologui ir tuometinių respublikos valstybinių
premijų komiteto nariui) tarpininkaujant, šiai gamyklai už puikius socialines raidos,
ypač darbo sąlygų gerinimo rodiklius, buvo suteikta net tuometines Lietuvos
sąjunginės respublikos premija.

81

Vis dėlto Šiai mokyklai įsteigti reikėjo didelių pastangų. Reikėjo surasti
jos būtinybės pateisinimą ir - bene svarbiausia - ne tik ideologinei sistemai
priimtinus kuratorius, bet ir mums - mokyklos organizatoriams - sukalbamas
tokias institucijas. Po tam tikrų derybų mokyklos kuratoriais tapo:

tuometiniai Lietuvos komunistų partijos CK politinio švietimo namai (telkę
klausytojus, davę ideologine priedangą ir palyginti puikias tuo metu patalpas)
ir Lietuvos „Žinijos" draugija, šią mokyklą rėmusi lėšomis ir padėjusi
organizaciniais reikalais.

Dėl teisybės dera prisipažinti, kad mokyklos iniciatoriumi ir oficialiai
įtvirtintu jos moksliniu vadovu buvau aš - Šių eilučių autorius. Rūpinausi
užsiėmimų tematika, dėstytojų parinkimu, dėstymo kokybe. Buvo ir oficialus
mokyklos dekanas, kuriam priklausė einamieji organizaciniai rūpesčiai.

Dekano pareigas ėjo „Žinijos" draugijos valdybos darbuotojas Algirdas
Tamulevičius. Reikia pasakyti, kas tas pareigas jisai vykdė kruopščiai,
pedantiškai, kartu su vidine psichologine įtampa (kurią kėiė suvokiama
ideologinė atsakomybė). Jo rūpesčiu mes, dėstytojai, gaudavome šiokį tokį

materialinį paskatinimą, klausytojai - gražiai atspausdintus diplomus, o kai
kas - ir pinigines premijas už ypač gerai parašytus ir įvertintus diplominius
darbus.

Sakyčiau, tolerantiški buvo ir tuometiniai LKP CK Politinio Švietimo
namų vadovai. Kas be ko, jie buvo gavę palankų tokios mokyklos idėjos
įvertinimą iš savo aukštesnės institucijos, tačiau visai natūralu, kad mūsų

darbo jie iŠ akių neišleido.
O kas buvo tos mokyklos, kurią vadinome respublikine, klausytojai?

Įmonių ir mokyklų direktoriai; ministerijų bei kitų įvairių įstaigų vadovai ir
kiti aukštesnes pareigas užimantys kiti darbuotojai; tuometinės komunistų
partijos miestų ir rajonų komitetų įvairaus rango funkcionieriai. Dėl pastarųjų
dalyvavimo galima priminti dvi svarbias aplinkybes; pirma, turėjome
mokyklos gyvavimo pateisinimą; antra, jie gaudavo tų Žinių, kurių tradiciškai

neaprėpdavo to meto ideologiniai kanonai. Vaizdus pavyzdys: iš Kupiškio
rajono esame turėję du klausytojus - Petrą Račkauską tuometinį LKP
Kupiškio rajoninio komiteto agitacijos ir propagandos skyriaus vedėją
(blaivios, šviesios mąstysenos asmenybę), ir Kupiškio statybinių medžiagų
įmonės direktorių (pavardę pamiršau). Pirmasis parašė diplominį darbą,
kuris buvo įvertintas dar ir pinigine premija.
Mokyklos dėstytojų daugumą sudarė asmenys, turintys mokslinį laipsnį
ir vienu ar kitu būdu susiję su sociologija arba atstovaujantys socialinei žinių
sričiai. Kitą dalį, mažąją, sudarė aukštesnio rango respublikos centrinių
institucijų darbuotojai. Mokykloje buvo sutelktos kone visos rimtesnes

pozicijas užėmusios tuomet dar labai negausių sociologų pajėgos.
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Mokyklos darbas vykdavo sesijomis. Pavyzdžiui, 1981-1982 m. buvo
dirbama, spalio 19-20 d., gruodžio 10-11 d., kovo 10-11 d. ir balandžio 22-23
d. 1984-1985 m. - rugsėjo 24-25 d., gruodžio 10-11 d., vasario 11-12 d. ir
gegužis 13-14 d.

Mokyklos klausytojų skaičius niekada nebūdavo mažesnis kaip 120-150
žmonių. Tą puikiai pamenu, kadangi paskaitos vykdavo palygti didelėje
auditorijoje, joje tilpo per 200 klausytojų. Ji visada būdavo apypilnė.
Sociologinių žinių ir socialinės raidos planavimo dvimetė mokykla buvo
baigiama pažintinėmis ekskursijomis, taip pat laisvu, bendru mokyklos darbo
aptarimu ir įvertinimu - kaip tada vadindavome - moksline praktine
konferencija. Svarbiausias akcentas - vadinamieji diplominiai darbai, jų
recenzavimas, gynimas ir įvertinimas. Buvo įteikiami diplomai, o geriausiai
įvertintiems - dar ir piniginės premijos.
Diplominiai darbai klausytojus orientavo spręsti praktines ir aktualias

problemas. Kaip pavyzdį pateiksiu dviejų dėstytojų siūlytas ir kuruotas
baigiamųjų darbų temas. Štai dėst. Vaidoto Marčėno buvo pasiūlytos ir
kuruojamos tokios temos:

•Jaunųjų specialistų baigusių respublikos vidurines specialiąsias ir
aukštąsias mokyklas adaptacija N rajone;

•Bcikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigų poreikis ir vystymo
perspektyvos N rajone;

•šeimos irimo N rajone priežastys, jų kitimo tendencijos;
•N rajono kaimo gyventojų migracija ir pagrindinės ją iššaukiančios
priežastys;
•N rajono socialinės problemos vietinio laikraščio puslapiuose;
•N miesto švietimo, kultūros gyventojų išsilavinimo lygio raida per
20 metų.

Dėst. R Grigo buvo pasiūlytos ir kuruojamos baigiamųjų darbų temos:
•N miesto socialinio valdymo problemos ir jų sprendimo būdai,
•N kolektyvo psichologinis klimatas, kaip socialinio valdymo
problema;
•Kaimo socialinės raidos problemos ir jų sprendimas;
•N rajono socialinė-demografinė struktūra ir jos raidos tendencijos;

•Miesto (rajono) ir įmonių tarpusavio socialiniai ryšiai ir jų
sprendimo būdai;
•Kadrų kaita N įmonėje, kaip socialinio valdymo problema.

Atskirai ir išsamiau aptarsiu klausytojams skaitytų paskaitų temas. Tokią
išklotinę pateikti praėjus 20 metų, man regis, svarbu dėl kelių priežasčių. Ji
tam tikra prasme nuvainikuos jaunosios kartos galvose susiformavusį (o gal ir
kitų pastangomis įtvirtintą) mitą, kad prasminės sociologijos sovietinėje
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Lietuvoje nebūta. Antra, ta išklotinė paliudys gana platų tuomet gvildentų
temų arsenalą. Parodys ir tų temų-pranešimų autorius. Visi jie (jeigu buvo
kviesti iš mokslo institucijų) priklausė tuometiniam autoritetingiausių Šalies
sociologų klubui.
Vartydamas pablukusias, rotaprintu (buvo toks teksto dauginimo
aparatas!) spausdintas mokyklos programas ^iandien ai iš tiesų stebiuosi.
1981-1982 m. būta 20 temų-užsiėmimų ir tik viena i^ jų - įvadinė priskirtina ideologinėms. 1982-1983 m. būta 25 temų-užsiėmimų, iš jų - tik

dvi ideologinio pobūdžio Įdomumo dėlei jas įvardinsiu. Pirmoji: Apie
ideologinio darbo efektyvumo didinimą remiantis TSKP XXVI suvažiavimo
nutarimai (lektorius ^ LKP CK darbuotojas Č. Panavas). Antroji.Ideologinio

darbo uždaviniai ir problemos įgyvendinant TSKP XXVI suvažiavimo
nutarimus (lektorius - LKP CK darbuotojas A. Kuolelis). Trečioji:
Ekonominių ir socialinių uždavinių sprendimas XI penkmetyje Lietuvos TSR
(pranešėjas - Lietuvos TSR Valstybinio Plano komiteto pirmininko
pavaduotojas B. Zaikauskas).
Na, o kitos temos - užsiėmimai? Mūsų šalies sociologinės minties
istorijos dėlei tikslinga jas suminėti. 1981-1982 m. planuose spalio 19-20 d.
sesijoje buvo įrašyta: Sociologijos objektas ir struktūra (M. Damidavičius);
Sociologijos uždaviniai ir funkcijos (A. Matulionis)7. Atranka, jos būdai ir

metodai (V. Gaidys); Sociologinės informacijos apdorojimo būdai (D.
Tureikytė); Sociologinio tyrimo programos parengimas (M. Damidavičius).
n-joje sesijoje, kuri vyko gruodžio 10-11 d., buvo pateiktos tokios
temos: Pramoninio darbo sociologija: uždaviniai ir pagrindinės kryptys (R.
Grigas), Kaimo sociologija: uždaviniai ir pagrindinės kryptys (B.

Grabauskas); Jaunimo sociologija: uždaviniai ir pagrindinės kryptys (A.
Matuiionis); Socializacija, kaip socialinio valdymo objektas (N. Solovjovas)8;
Mokslo ir technikos revoliucijos socialinių pasekmių tikslinio planavimo ir
valdymo problema (Z. Morkūnas)9.
III-ojoje tų pačių mokslo metų sesijoje (kuri vyko jau 1982 m. kovo 1011 d.) buvo nagrinėtos tokios temos: Inovacijos problema socialiniame

7Dėl teisybės būtina pastebėti, kad Sių dviejų temų pavadinimo pradžia
prasidėdavo: Marksistinės-lenininės sociologijos... Šią privalomą tada ideologinę
klišę aš sąmoningai praleidau, nes, be kelių trafaretinių frazių, pranešimo autoriai
d^stydavo su sociologijos mokslu susijusius esminius dalykus.
8Šiandien vos ne visų užmirštą docentą Nikolajų Solovjovą^ dirbusį VU, drįsčiau
vadinti šeimos sociologijos Lietuvoje pradininku.
9Bijau, kad daugelis i^ jaunosios kartos sociologų jau bus pamiršę ir Zigmą
Morkūną, patekusį į pirmąjį sociologijos habilituotų daktarų Lietuvoje penketuką
(deja, labai anksti islteliavusį į Anapilį, sulaukus vos 61- rių metų).
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valdyme (ją pristatė Sovietinės sociologų asociacijos viceprezidentas
Nikolajus Lapinas1 ; Socialinės raidos planavimo esmė, tikslai ir lygiai (A.
Mitrikas); Socialinės raidos planavimas įmonėje (A. Čiužas); Socialinės
raidos planavimas liaudies sakoje (S. Zunda); Socialinės raidos planavimas
regione: mieste, rajone (V. Jonaitis).

Atiduodant duoklę tuometiniam ideologiniam režimui, baigiamoji (arba
rV-oji) 1981-1982 m. sesija, vykusi balandžio 22-23 d., buvo pradėta J.

Gaiinaitytės pranešimu: Socialinės raidos planavimas ir darbo žmonių
komunistinio auklėjimo problemų sprendimas. Buvo taip pat pateiktas
pranešimas: Socialinės raidos planavimo organizavimas respublikoje (V.
Baršys). Sesija buvo užbaigta klausytojų moksline-praktine konferencija.

Manau, kad tikslinga pateikti ir 1982-1983-iujų, antrųjų mokymosi metų,
mokyklos darbo programą. Spalio mėnesio 21 -22 d. sesijoje buvo
supažindinta su 7 temomis-užsiėmimais. Dvi iŠ jų (pranešėjų A. Kuolelio ir

B. Zaikausko) aukščiau jau pristatėme O kitos penkios buvo tokios: Lietuvos
kaimo vystymo perspektyvos (S. Vasiliauskas); Miestas (rajonas), kaip

kompleksinio sociologinio tyrimo objektas (R. Grigas); Organizacijos
struktūra ir jos valdymo efektyvumas - sociologinis aspektas (A. Prigožinas,
Maskva); Miesto (rajono) socialinės raidos planavimas: problemos ir

uždaviniai (V. Marčėnas); Socialinio aktyvumo tikslinio valdymo problema
(Z. Morkūnas).
II-oje sesijoje, vykusioje gruodžio 6-7 d., nagrinėtos tokios temos;

Valdymo psichologija (J. Lapė); Vadovų ir pavaldinių santykių etika (R.
Razauskas); Įmonės socialinė organizacija ir jos struktūra (R. Grigas);

Demografinė Lietuvos situacija ir jos sprendimo keliai (P. Adlys);
10 A^ prof. N. Lapinui esu dėkingas už du dalykus: už itin palankų mano
habilitacinio darbo Maskvoje įvertinimą (1982 m.) ir už tai, kad tuo metu, kai keletą
metų buvo blokuojamas to darbo (jau apginto) patvirtinimas (tuometinio Valstybės
saugumo - KGB iniciatyva), jis, jau būdamas Sovietų Sąjungos filosofų asociacijos
prezidentas, toliau ryžtingai mane gynė. Prof. N. Lapinas, kaip ir daugelis Rusijos
intelektualų, atrodo, reiškė simpatijas mums, pabaltijiečiams, gyvenantiems
ryškesnėje Vakarų kultūros terpėje.
Tikslinga paviešinti ir tokį įdomų faktą, skaitytojui duosiantį platesnį to meto
aplinkybių supratimą. Pateikus man paraižką habilitacinio darbo gynimui, prasidėjo
stabdymo kampanija (žinoma, to paties KGB iniciatyva). Mano monografija „Įmonės
socialinė organizacija ir jos funkcijos", manęs net neįspėjus ir nepakvietus (!), buvo
apsvars^^ta toje pačioje Respublikinėje socialinės raidos planavimo koordinavimo
taryboje, o paskui - ir Lietuvos Komunistų partijos CK sekretoriate. Verdiktas buvo
piktas: mano veikalas - ideologiškai nepatikimas, ydingas... Žinoma, tokiuose
svarstymuose dalyvaudavo juodieji recenzentai, kurių tada pagal užsakymus
atsirasdavo net ir ii mūsų sociologų cecho...
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Sistemiškumo principas ir jo taikymas socialiniame valdyme (N. Lapinas,
Maskva); Socialinė demografinė situacija ir racionalaus darbo išteklių
naudojimo uždaviniai (A Merčaitis); Socialinių grupių suartėjimas, kaip
socialinio valdymo problema (Z. Morkūnas).
UI-ji mokyklos užsiėmimų sesija, vykusi jau 1983 m., vasario 21-22 d.,
buvo pažymėta tokiomis temomis-užsiėmimais: Lietuvos kaimo socialinės
raidos problemos (B. Grabauskas); Gyventojų laiko biudžetas, kaip socialinio
valdymo problema (A. Mitrikas); Sociologinio tyrimo organizavimas:
praktiniai užsiėmimai (R. Grigas, Z. Morkūnas); Socialinė adaptacija, kaip
socialinė valdymo problema (R. Grigas); Jaunimo socialinių-profesinių
orientacijų formavimosi ypatumai (A. Matulionis), Brigadinio darbo
organizavimo uždaviniai ir problemos: sociologinis aspektas (R.

Tamošiūnienė); Miesto (rajono) kompleksinio plano socialinės raidos dalies
parengimas - seminarinis užsiėmimas (V. Marčėnas, V. Jonaitis).
Baigiamoji mokyklos darbo sesija, vykusi balandžio 18-19 dienomis,
buvo pradėta praktinėmis klausytojų ekskursijomis į pirmaujančias įmones,
pirmiausia į tas, kuriose sėkmingiausiai buvo sprendžiamos socialinio
valdymo, socialinės raidos problemos. Buvo organizuota ir dar keletas

užsiėmimų-paskaitų tokiomis temomis: Širdies ir kraujagyslių ligos bei jų
socialinis determinuotumas (A. Goštautas); Šakinio ir teritorinio valdymo
principų teisinis reguliavimas (H. LipneviČius); Aktualūs TSRS užsienio

politikos klausimai (A. Vilimavičius). Sesijos pabaigoje vyko kursinių darbų
gynimas bei mokslo metų rezultatų aptarimas.

Nėra būtinybės pateikti kito ciklo (1983-1985 m.) mokyklos darbo planų
(nors čia būta ir naujesnių temų). Manau, kad iŠ to, kas aukščiau išdėstyta,
susidaro aiškus vaizdas apie sociologinių žinių, sociologinio mąstymo ir jo
sklaidos paletę. Ji - pakankamai plati ir to meto sąlygomis... drąsi, įžūloka.
TarpSakinis sociologinis pasitenkinimo darbu tyrimas
Mums, sociologams, užėmus palyginti konstruktyvias ir gan įtakingas
pozicijas socialinės raidos ir jos planavimo srityje, atsirado galimybė tas

pozicijas ir iŠ jų i^plaukiančią įtaką plėsti ir toliau. Vienas iš tokių
konkretesnių, prasmingesnių ir davusių naudos žingsnių buvo mūsų pasiūlyta
tarpšakinio sociologinio tyrimo, sąlygiškai pavadinto „Pasitekinimas darbu",
programa. Ji parengta tuometiniame Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir
teisės institute, o įgyvendinta 1984^1985 m.
Pagrindinį to tyrimo tikslą mes suformulavome taip: ištirti darbininkų
pasitenkinimo darbu, taip pat nepasitenkinimo atskirais darbinės veiklos

elementais lygį, darbo sąlygų ekspertinį vertinimą; išryškinti potencialios
kadrų kaitos veiksnius; nustatyti pagrindines įmonių, organizacijų, taip pat
atskirų pramonės Šakų socialinės raidos problemas, orientyrus, jų svarbą.
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Suprantama, kad tokia programa galėjo būti įgyvendinta oficialiai
prisidengiant ir dalykiškai įsitraukiant į dar neišblėsusią socialinės raidos
planavimo kampaniją.
Tikriausiai tikslinga atskleisti, kaip mes tada sustruktūrinome socialines
problemas, kurias ir pasiūlėme darbininkams bei ekspertams įvertinti

(pasitenkinimo/nepasitenkinimo požiūriu). Atskirai išskyrėme tokius
probleminius blokus (kurių čia nedetalizuosime):
darbo turinį ir jo sąlygas,
darbo proceso aprūpinimą ir aptarnavimą,
darbo ir poilsio režimą,

darbo apmokėjimą ir moralinį skatinimą,
darbuotojų kvalifikuotumą,

socialinį psichologinį klimatą,
socialinio aktyvumo raiškos sąlygas,

•gamybinės buities sąlygas,
•kultūrines buitines sąlygas.
Darbininkams skirtoje anketoje buvo pateikti 62 savo įmonės

(organizacijos) socialinės raidos rodikliai Ši plati, įvairiapusė klausimų
visuma leido mums įvertinti pagrindines socialinės raidos problemas
vadovaujantis tuo, kad darbininkų nepasitenkinimo lygis kartu parodo
klausimo probiemiškumo laipsnį. Suprantama, tai gerokai subjektyvus
vertinimas, bet jis buvo mums lengviau prieinamas ir gana svarbus

aiškinantis socialinių santykių, socialinės vadybos įmonėje kultūrą, jos įtaką
darbingumui, kadrų kaitai, elgesiui apskritai. Tokia analizė mums buvo ne
savitikslis, bet pamatas organizacinėms rekomendacijoms parengti.
Šiandien žvelgiant į mūsų atliktą struktūrinimą retrospektyviniu
žvilgsniu, ypač turint omeny šiuolaikinę padėtį bei sociologinį mąstymą, kai
kas atrodo gal ir pernelyg apibendrinta, taisytina, diskutuotina. Bet istorija
yra tokia, kokia yra.
Tyrimo organizacinis aprūpinimas. Suprantama, kad tokio sumanymo
buvo neįmanoma įgyvendinti be Respublikinės socialinės raidos planavimo
koordinavimo tarybos ^ be jos autoritetingo įsikišimo. Jai pritariant, taip pat
remiantis parengta standartine metodika, į tyrimą įsitraukė štai tokios
tuometinės Lietuvos ministerijos: Automobilių transporto ir plentų, Baldų ir
medžio apdirbimo pramonės, Lengvosios pramonės, Maisto pramonės,
Mėsos ir pieno pramonės, Vietinės pramonės, Komunalinio ūkio, Statybinių
medžiagų pramonės.
Tyrimas apėmė 35 įvardytoms ministerijoms pavaldžias įmones bei
organizacijas. Tyrimo vienetai buvo atrinkti pagal tris pakopas gamybiniu
teritoriniu principu. Pirmoje pakopoje buvo atrinkti gamybiniai kolektyvai,
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t.y. įmonės, antroje - tų įmonių padaliniai, trečiojoje - respondentai
(darbininkai, inžineriniai-techniniai darbuotojai ir tarnautojai). Atranka buvo
kombinuota: įmonės, kaip jau buvome užsiminę, atrinktos pagal šakinę

pramonės priklausomybę, teritorinę padėtį ir darbuotojų skaičių, darbininkairespondentai - pagal atsitiktinės mechaninės atrankos principus. Ekspertai
atrinkti pagal užimamas pareigas. Jų daugumą sudarė gamybinių padalinių
vadovai, įmonėse veikusių socialinės raidos planavimo koordinavimo tarybų
nariai.
Bendras apklausos imties dydis sudarė 4800 darbininkų ir S20 ekspertų.

Šie skaičiai rodo, jog tai buvo viena iš pačių masi^kiausių kada nors
Lietuvoje atliktų apklausų. Na, ir pati tyrimo programa ^ viena iš labiausiai

sutelktų, labiausiai priartintų prie praktinio išryškintų problemų sprendimo.
Vėliau visa šio tikrai įspūdingo tyrimo medžiaga įvairiais pjūviais buvo
apdorota Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Atskirų valstybės ūkio

(tuomet vadinto liaudies ūkiu) šakų masyvai buvo pateikti tyrime
dalyvavusioms ministerijoms tolesnei analizei, apibendrinimams ir
reikmėms.

Vienas iš pagrindinių šio tyrimo koordinatorių ir vykdytojų buvo tuomet
sociologijos baruose dirbęs Alvydas Karalius. Vėliau jisai kartu su dr Danute

Tureikyte šią visą medžiagą susistemino ir apibendrino, parengė specialų
leidinį, skirtą tarnybiniam naudojimui (tada buvo įprasta, kad toli gražu ne

visi sociologinių tyrimų duomenys galėjo būti viešinami).
Tyrimo rezultatai. Šio straipsnio apimtis neleidžia pateikti visų rezultatų,
nors istoriniu aspektu jie gana reikšmingi. Apsiribosime pačia esmingiausia
informacija.
Kaip parodė atliktas tyrimas, didžiausią darbininkų nepasitenkinimą kėlė

darbo užmokestis. Net 48% pareiškė nepasitenkinimą jo dydžiu. Šio veiksnio
svarbą patvirtino ir 52% darbininkų, pareiškusių, jog ateityje labiau laukia
atlyginimo padidinimo negu įdomesnio, patrauklesnio, lengvesnio darbo,

geresnio psichologinio klimato ar buitinių sąlygų. Tuometine premijavimo
praktika nusiskundė tik 13%; darbo normavimu - 9%; moraliniu skatinimu 8%; darbininkų kvalifikacinės kategorijos ir gyvavusia darbo užmokesčio
kėlimo tvarka - tik 7% darbininkų.

Kita nepasitenkinimo sritis buvo gamybinės sanitarinės ir kitos buitinės
darbo sąlygos. Įmonės valgyklų darbu nepatenkintų buvo 40%, dušais,
prausyklomis - 31%, rūbinėmis ^ 30%, poilsio kambariais - 25%, tualetais 23%, moters higienos kambariais - 15% darbininkų Kas aštuntasis (13%)
pažymėjo, jog būtina įmonėje gerinti medicininį aptarnavimą Triukšmu,

vibracija nusiskundė 34% darbininkų, blogu mikroklimatu (netinkama oro
temperatūra, drėgnumu) - 28 %, nešvariu darbu - 24%, fiziškai sunkiu

darbu - 22%, kenksmingomis medžiagomis, blogais kvapais - 20%, nervine
psichine įtampa - 13%, darbo monotoniškumu - 12%, nesutvarkyta, prasta
darbo patalpa - 1 l%darbininkų.

7% darbininkų pareiškė, jog darbas neatitinka jų polinkių, o 11% pabrėžė
esą nepatenkinti nekūrybišku, neįdomiu darbu.
Tuometiniams darbininkams rūpėjo ir darbo aprūpinimas bei
aptarnavimas. Štai net 23% darbininkų išsakė savo nepasitenkinimą žaliavų,
medžiagų ir detalių tiekimu, 22% - aprūpinimu mechanizacijos priemonėmis,
19% - žaliavų, medžiagų kokybe, 16% - darbo vietos įrengimu ir
aptarnavimu, 14% - technine įrengimų, mašinų būkle, 5 % - saugumo
technika, darbo pavojingumu.
Kaip matome, darbininkai aktyviai ir suinteresuotai vertindavo savo

darbovietės kultūrą Tikėtina, kad dėl padidėjusio dėmesio įmonės socialinei
raidai darbininkai ėmė drąsiau vertinti ir kitus tokios kultūros elementus.
Antai nepatenkintųjų virš valandiniai s darbais, darbu poilsio dienomis buvo
17%, darbo pradžios laiku, pamainingumu ir poilsio pertraukomis darbo
procese - 16%, pernelyg griežtu darbo režimu - 7%, atostogų grafikais - net

21% darbininkų,
Išryškėjo ypač stiprus nepasitenkinimas aprūpinimu gyvenamuoju plotu
-jį pareiškė 36%. Socializmo sąlygomis Šios problemos sprendimą vos ne

ištisai prisiėmė pati valstybė. Kas šeštas darbininkas pareiškė, kad būtina
gerinti kultūros renginių bazę ir organizavimą. Tam tikrą to meto sąlygoms

specifiką (dabartinei jaunajai kartai nesuprantamą!) rodo darbininkų
nepasitenkinimas aprūpinimu paskyromis bei talonais deficitinėms prekėms

(15%), poilsiu (13%), sporto bazėmis ir jų organizavimu (11%).
Nepatenkintųjų sanatoriniu profilaktiniu aprūpinimu tebuvo 9%.
Palyginti santūrus nepasitenkinimas - apie 15% darbininkų - buvo
pareikštas įmonės kolektyvo socialiniu psichologiniu klimatu.
Jau tada pastebėjome, kad jaunimas ir asmenys, turintys aukštesnį
išsimokslinimą, gerokai kritiškiau vertina visas darbo sąlygas, kelia didesnius
reikalavimus, drąsiau reiškia nepasitenkinimą. Šis mūsų inicijuotas tyrimas

išryškino, jog darbininkų pasitenkinimas darbu glaudžiausiai susijęs su
tokiais jo elementais kaip: darbo turinys, sąlygos, darbo organizavimas ir
režimas, psichologinis klimatas ir aktyvumo raiškos galimybės. Paaiškėjo,
jog ypač svarbu, kad tos raiškos turinys atitiktų darbininko polinkius. Štai
tarp darbininkų pareiškusių, kad atliekamas darbas neatitinka polinkių,
nepatenkintųjų darbu buvo net 62%, arba 2,5 karto daugiau nei vidutiniškai -

vidutinis nepasitenkinimo darbu lygis siekė tik 25%. Aptikta gana stipri ir
pasitenkinimo darbo kūrybiškumu, jo įdomumu įtaka. Taigi tarp nepatenkintų

89

darbo kūrybiškumu, įdomumu daugiau kaip pusė buvo tų darbininkų, kurie
apskritai išsakė nepasitenkinimą darbu.

Kaip žinia, faktinė, taip pat potenciali kaita - vienas iŠ svarbiausių
rodiklių^ bylojančių ne tik apie darbo patrauklumą, bet ir apie įmonėje
susiformavusią vadybos kultūrą. Pagal mūsų sudarytą tyrimų metodiką visai
stabiliais darbininkais buvo laikytini tie, kurie pasirinko atsakymą: „pereiti į
kitą organizaciją nenoriu ir neplanuoju". Tokių buvo apie 50%. Nestabilių

darbininkų dalį sudarė: jaunesnio amžiaus, turintys didesnį išsimokslinimą,
mažesių darbo stažą bei atlyginimą, žemesnės tarifinės kategorijos

darbininkai. Žodžiu, išryškėjo, jog darbininkų stabilumas glaudžiausiai
susijęs su abipusiu darbo ir polinkių atitikimu, darbo kūrybiškumu, santykiais
su tiesioginiais vadovais, su socialinio aktyvumo raiškos galimybėmis ir
darbo užmokesčiu. Štai kaip potenciali darbininkų kaita (jų nestabilumas)
pasiskirstė pagal atskirus jų nepasitenkinimą lemiančius veiksnius: darbo ir
polinkių atitikimas - 44%, santykiai su meistru - 36%, meistro turima

kvalifikacija - 34%, darbo kūrybiškumas, kvalifikacijos kėlimo sąlygos 33%, galimybės dalyvauti sprendžiant gamybos ir kitus įmonės, cecho,
brigados gyvenimo klausimus - 32%, darbo užmokesčio sistema - 31%,
užduočių paskirstymo tvarka - 30%. Tyrimo duomenys parodė, kad tuomet
paprastai akcentuotos kadrų kaitos priežastys: aprūpinimas gyvenamuoju
plotu ar darbo užmokesčiu, daugelyje įmonių toli gražu buvo ne svarbiausios.
Atskirai verta aptarti ekspertinį socialinės raidos problemų vertinimą.
TTD (inžinerijos-technikos darbuotojai) ir tarnautojai „Eksperto
anketoje" vertino tuos pačius veiksnius kaip ir darbininkai, tik jų sąrašas
buvo trumpesnis. Tai leido palyginti jų nuomonę su darbininkų atsakymais,
nustatyti, kiek vadovai žino darbininkų poreikius bei nusiskundimus. Šiuo

požiūriu tyrimas parodė tų nuomonių skirtybes. Išryškėjo, jog didesnė dalis
ekspertų nežino arba ignoruoja darbininkų nepasitenkinimą gamybine
buitimi, sanitarinemis-higieninemis ir psichofiziologinėmis sąlygomis, darbo
ir poilsio režimu.
Ekspertų nuomone, patys didžiausi socialinės ekonominės raidos
rezervai - darbo organizavimas, jo techninis aprūpinimas. Labai svarbia

problema jie laikė žaliavų, medžiagų, detalių kokybę ir tiekimą; techninį
įrengimų, mašinų stovį, aprūpinimą mechanizacijos priemonėmis. Taip manė

90-82% ekspertų. 80-87% iŠ jų nurodė kvalifikuotų brigadininkų, meistrų ir
darbininkų stygių, t. y. labai reikšminga laikė kadrų komplektavimo
problemą
85% ekspertų pažymėjo darbo drausmės problemą, o 75% - socialinio

psichologinio klimato gerinimo aktualumą. Vadinasi TTD ir tarnautojai
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suvokė darbo socialinių psichologinių veiksnių svarbą, bet nebuvo linkę jų
sieti su prastomis darbo sąlygomis ir gamybine buitimi.
Tyrimas parodė, kad socialinės raidos lygis atskirose valstybes ūkio
sakose, įmonėse bei organizacijose buvo labai skirtingas. Skyrėsi ir atskirų
problemų vieta bei svoris socialinių veiksnių sistemoje. Pripažinę tokią
padėtį, mes pabrėžėme ir tai, kad bendros išvados, pasiūlymai, išvesti

vidutiniai rodiklių dydžiai yra mažai informatyvūs. Todėl, analizuojant ir
apibendrinant šio tyrimo medžiagą, daugiausia dėmesio buvo skiriamas
socialinės raidos veiksnių problemiškumui nustatyti ne tik atskirose
pramonės šakose, bet ir atskirose įmonėse bei organizacijose. Tačiau šiandien
tokios analizės rezultatai, iš principo pakitus visoms gamybos ir darbo

sąlygoms, vargu ar kam būtų įdomūs. Tik pastebėsime, kad didžiausias
nepasitenkinimas darbu ir specialybe buvo nustatytas Maisto bei mėsos ir
pieno pramonės įmonėse - čia didžiausia ir vidutinė potenciali, ir faktinė
kadrų kaita. Pastarojo rodiklio mažiausias lyginamasis svoris buvo nustatytas
vietinės ir lengvosios pramonės įmonėse.

Šio tyrimo ir jo rezultatų gana glaustu pristatymu tenorėta dar kartą
parodyti, jog tuometinė sociologija ne tik palyginti sparčiai brendo, ypač jos
instrumentinis potencialas. Ji užėmė ir konstruktyvią, to meto sąlygomis

aiškiai angažuotą pilietinę poziciją - drąsiai kelti socialinės raidos problemas,
viešinti jas ir tokiu būdu pozityviai veikti visą tuometinę valdančiąją sistemą.
Epilogo mintys ir iivados
Per įvairias centrines bei regionines žinybas, taip pat žiniasklaidos
pastangomis išvystytos tuometinės socialinės raidos planavimo kampanijos,
jos rezultatų įvertinimo apžiūros, o svarbiausia - sociologinės pozicijos
dominavimo rezultatas buvo labai akivaizdus. Palyginti per trumpą laiką

išaugo ir sustiprėjo daugelio įmonių domėjimasis socialinės vadybos ir
socialinės rūpybos klausimais: fiziniu ir psichologiniu darbo sąlygų gerinimu;
darbuotojų kvalifikaciniu augimu; vadovų ir pavaldinių santykių
demokratizavimu ir poilsio materialinės bazės ir veiklos plėtimu; darbo
aplinkos estetizavimu ir pan.
Kiek žinau ir kiek tuo metu domėjausi, nei socialinės raidos planavimo

apžiūrų, nei sociologinių žinių skleidimo mokyklų kitose Sovietų Sąjungos
respublikose nebuvo. Nebuvo ir tokios, sakyčiau, sociologizuotos, prie
gyvenimo sąlygų priartintos, į praktiką orientuotos socialinės raidos
planavimo. Tą tvirtai teigiu, nes (kaip oficialus mūsų respublikos grupės
vadovas) lankiausi kitos respublikose ir buvau supažindintas su tenykšte

socialinės raidos planavimo praktika. Todėl ir šias aukščiau išdėstytas mūsų
pastangas ir jų rezultatus laikyčiau ženkliu sociologinės minties, sociologinio
mąstymo, laužiusio to meto ideologines išvadas, laimėjimu.
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Apibendrindamas straipsnyje išdėstytą medžiagą, drįstu padaryti keletą
išvadų.
Pirmoji. Mes, sociologai, nebuvome tuometinio visuomenės gyvenimo

nuošalėje. Kiek galėdami stengėmės jį paveikti, skleidėme to meto sąlygomis
pažangią mintį, pasinaudodami, teisingiau, išnaudodami esamas struktūras ir
poveikio mechanizmus.
Antroji. Tad mes patys plėtėme savo broliją ir, jausdami tegu ir kuklias
savo pajėgas, integravomės į glaudesnį būrį vienminčių, tarp kurių nebuvo
kivirčų, nes visi buvom palyginti dar žali, naujokai ir sėmėmės vienas iš kito
sumanumo, išminties.
Trečioji. Ideologinės bei valdančiosios grandies atstovai jautė
bręstančias permainas. Ta nuojauta leido mums, sociologams, aktyviai
įsiterpti į šių grandžių darbą suderinant netgi savotišką bendrą brandesnės
pasaulėžiūros bloką. Mums tai teikė pasitenkinimą, kad mūsų darbas turi
prasmę, svarbus gyvenamam laikui.
Klaidinga būtų manyti, kad Atgimimo Sąjūdis neturėjo platesnių ištakų.
Jos buvo, ir buvo pačios įvairiausios. Atskiros srovelės ir srovės, laužydamos
užtvaras, liejosi į srautą, vėliau prasiveržusį vieninga, visišką daugumą
apėmusią Atgimimo Banga. Turime pagrindą teigti, kad viena iš tokių srovių
ir buvo tuometinė sociologija. Ir ne taip svarbu, kad ji tada oficialiai buvo
vadinama marksistine. Ji pagal išgales nešė pažinimą ir ugdė reformacijos
dvasią. Neatsitiktinai Maskvoje - tuometinės sovietinės sistemos citadelėje sklandė mintis, jog sociologija brandina revoliuciją... Ideologinė sistema

bergždžiai stengėsi apriboti sociologiją vien taikomuoju pobūdžiu, suteikti jai
tik instrumentinio (empirinio) mokslo funkcijas. Pačių problemų išryškinimas
savaime brandino kitokį gyvavusios pilietinės sistemos supratimą.
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Features of Lithuanian Sociology Entrenchment at the Soviet
Period: the Case of Sočiai Dfvelopment Plsnning

Romualdas Grigas
Summary
The author of the artiele deals with the quintessential cireumstances of
the tnaturation and entrenchment of Lithuanian sociology at the soviet period.
There is analysed a particularly effective scatter mechanism of sociological
knovvledge and their impact on society - a campaign of sočiai development
planning m the enterprises and organizations. The organization of sočiai
development planning and its effectiveness were associated with the presence
of sociologists and sočiai researches in the enterprises. It aided to improve
not only the operating conditions (that were understood in the broadest sense
of this concept) of the engineers and labourers It matured more demoeratie
and rebellious world outlook of the society. The artiele is based on the saved
documents of this period and also immediate, active and conceptual author's
presence at the campaign of sočiai development planning.

ADMINISTRACINIŲ RAJONŲ IR KAIMO TERITORINIŲ
BENDRIJŲ SOCIALINĖS RADDOS TYRIMAI LIETUVOJE
Antanas Čiulas

Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius

Valentina Ratkevičienė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Studentų g. 39, LT - 2004 Vilnius

Straipsnyje apžvelgiama administracinių rajonų ir kaimo teritorinių
bendrijų socialinės raidos tyrimų, kuriuos atliko Lietuvos filosofijos ir
sociologijos instituto, Lietuvos žemes ūkio universiteto ir Agrarinės
ekonomikos instituto sociologai, problemos, turinys ir rezultatai.
Raktažodžiai: socialinės raidos planavimas, kaimo teritorinės bendrijos,

sociologiniai tyrimai
Įvadas
Tyrimo objektas - Lietuvos kaimo socialines problemas tyrinėjančių
autorių paskelbti moksliniai straipsniai, taip pat konkrečių sociologinių
tyrimų ataskaitos, mokslinių praktinių konferencijų medžiaga. Tyrimo

uždaviniai - apžvelgti administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijų
socialinės raidos tyrimų organizavimo raidą, buvusias problemas ir
sunkumus. Tyrimo metodika - spaudoje paskelbtų straipsnių kaimo
sociologijos problematika sociologinė analizė, taip pat sociologinių tyrimų
ataskaitų antrinė analizė

Administracinių rajonų socialinės raidos tyrimai Lietuvoje buvo pradėti
apie 1970 m ; jie sieti su socialinės raidos planavimo išvystymu - tuometinė

Lietuvos valdžia sutvirtino socialinio planavimo juridinį statusą. Šie planai
buvo įtraukti į valstybinius. Jų sudarymas ir įgyvendinimas tapo valstybiniu
reikalu, privalomu visiems miestams ir rajonams. Vieni pirmųjų Lietuvoje

sociologinę informaciją pradėjo kaupti, analizuoti ir rengti socialinės raidos
programas Plungės, Radviliškio ir Šilutės rajonai. Maždaug apie 1975 m.
socialinės informacijos kaupimas ir socialinės raidos rengimas jau apėmė
apie tris ketvirtadalius respublikos administracinių rajonų.
Tuo metu buvusios Respublikos socialinio ekonominio planavimo ir
koordinavimo tarybos iniciatyva parengus „Socialinio ekonominio vystymo
kompleksinę programą iki 1985 m.", socialinės raidos planavimas, mokslinių
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tyrimų pobūdis tapo kryptingesnis, sistemingesnis, metodiškai
vienalytiškesnis. Parengta privalomų rodiklių sistema tuo metu padėjo

apibendrinti patyrimą, atlikti lyginamąją analizę. 1978 m. Respublikinė
socialinio ekonominio planavimo koordinavimo taryba parengė ir išsiuntinėjo
miestų ir rajonų socialinio ekonominio planavimo taryboms specialią anketą
su prašymu, kad šios tarybos pateiktų žinias apie jų darbą atliekant
sociologinius tyrimus, metodines ir organizacines priemones socialinės raidos
klausimais.
Šių duomenų analizė atskleidė pagrindines problemas, su kuriomis
susidurdavo to meto rajonų socialinės raidos programų sudarytojai,
spręsdami socialinės raidos problemas. Išaiškėjo, kad rajonų socialinės raidos
rodikliai ir priemonės sudaromi neatliekant sociologinių tyrimų. Buvo

konstatuota, kad negausūs tyrimai, atliekami dirbančiųjų kolektyvuose pagal
įvairių žinybų parengtas metodikas negali atspindėti viso rajono socialinių
problemų. Daugelis rajonų nurodė, kad sociologiniams tyrimams neturi nei
lėšų, nei kvalifikuotų kadrų, nei atitinkamų metodikų. Į klausimą „Kokius
sociologinius tyrimus, Tarybos nuomone, rajone reikėtų atlikti?" daugelis
atsakė nurodydami demografinės struktūros analizę ir kadrų kaitos bei
migracijos priežasčių tyrimą. Sveikatos apsaugos, jaunimo, sporto ir poilsio

reikalai bei kitos aktualios rajono žmonėms socialinės problemos nesusilaukė
didesnio dėmesio. Minėtos anketinės apklausos duomenų analizė parodė, kad

sociologiniams tyrimams rajonuose trūksta vieningos krypties, o šių tyrimų
organizavimui būtina kvalifikuota, dalykinė pagalba [8].
Administracinės komandinės valdymo sistemos sąlygomis buvo norima
parengti socialinės raidos planus pagal vieningą metodiką. Iš rajonų atstovų
gautuose atsakymuose į minėtą anketą buvo pabrėžiama, jog jiems būtina
mokslinė metodinė pagalba, siūloma organizuoti metodiniais klausimais
seminarus, konferencijas ir net trumpalaikius kursus, kuriuose dalyvautų
visos respublikos ar tam tikros zonos rajonų socialinės raidos planavimo
tarybų nariai ir kiti su socialinės raidos planavimu susiję darbuotojai.
Tuometinio Valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir
ekonomikos mokslinio tyrimo institutas 1980 m. išleido „Laikinus
metodinius nurodymus administracinio rajono kompleksinio ekonominio ir
socialinio vystymo plano socialinės raidos skyriui parengti". Pagal šias

metodines rekomendacijas pirmosios socialinės raidos rodiklius ir priemones
parengė Jurbarko, Vilkaviškio ir Radviliškio rajonų socialinio ekonominio
planavimo tarybos.
Tokia socialinių rodiklių ir priemonių planavimo tvarka turėjo daug
trūkumų: planuojant regiono socialinę raidą, tiesiog automatiškai buvo
perimti visi tradiciniai ekonominio ūkinio planavimo metodai. Tai buvo
tikslinga numatant socialinių poreikių tenkinimo materialinę bazę (klubus,
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bibliotekas, valgyklas, ligonines) ir prognozuojant visuomenės demografines
charakteristikas (gimstamumą, išsimokslinimo lygį amžiaus struktūrą).

Tačiau (kaip buvo pažymėta 1981 m. organizuotoje mokslinėje praktinėje
konferencijoje Kupiškyje), tokie planavimo metodai vargu ar taikytini
planuojant ir prognozuojant grynai socialinius reiškinius, ieškant būdų juos
reguliuoti norima kryptimi. Pvz., tokios aktualios socialinės problemos kaip
gyventojų migracija iš kaimo, vyrų ir moterų skaičiaus santykis kaime,
jaunimo profesinis orientavimas, laisvalaikio organizavimas, dar neturi
sistemingos analizės bei prognozavimo mechanizmo, kompleksiškai
nesprendžiami planuose, tad ir nepakankamai valdomi Tai lėmė ir socialinės
informacijos bei jos susisteminimo stoka, nepakankama socialinių reiškinių

mokslinė analizė, kvalifikuotų žmonių stygius. Buvo pabrėžta, kad lygia
greta su prognozavimu reikėtų imtis sociologinių tyrimų, ypač negatyvių
socialinių reiškinių priežastingumui nustatyti, nes tik tai galėtų padėti rasti
geriausius sprendimo kelius.
Nors socialinės problemos buvo aktualios visose teritorinėse bendrijose,
tačiau dėmesys socialinių procesų valdymui buvo toli gražu nevienodas.

Tyrinėtojai pažymėjo, kad veiksmingai tuo metu dirbo Plungės, Kėdainių,
Rokiškio, Šilutės ir Jonavos rajonų vietinės tarybos, o daug sudėtingesnė
situacija buvo Vilniaus, Zarasų, Trakų, Šalčininkų, Švenčionių rajonuose.
Darbuotojai, atsakingi už savo teritorinių bendrijų socialinę raidą, neskyrė
reikiamo dėmesio sociologiniams tyrimams ir socialinės raidos programoms
parengti.

Sociologiniai tyrimai KupUkio rajone
Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto darbuotojų
pastangomis Kupiškio rajone 1980-1981 m. buvo atlikti sociologiniai tyrimai.
1980 m. vasarą ir 1981 ra žiemą buvo apklausta atitinkamai 1420 ir 1450
žmonių ir autofotografijos metodu sudaryti jų savaitiniai laiko biudžetai

(anologiški tyrimai atlikti 1972 m., todėl buvo galima nustatyti įvykusius per
tą laiką pokyčius). 1981 m vasarą Kupiškio rajone buvo atlikti papildomi
sociologiniai tyrimai, kuriais siekta sudaryti moksliškai pagrįstą rajono
kompleksinio ekonominio ir socialinio vystymo programą. Buvo apklausti
424 rajono kaimo vietovių dirbantys žmonės, informaciją iš rajono ūkių,

įmonių, organizacijų ir apylinkių pateikė vadovai ir parinkti ekspertai.
Šių tyrimų metu mėginta suformuluoti rajono ekonominio ir socialinio
vystymo tikslus Vadovautasi šiais principais:

1.Rajono vystymo tikslai nėra atskirų rajono padalinių (ūkių,
organizacijų, apylinkių) vystymo tikslų suma.
2.Rajono vystymo tikslai apima visas ekonominės, socialinės,

demografinės, ekologinės ir kt raidos sferas ir išryškėja tų sferų raidos
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veiksnių sąveikų sankirtoje (tam tikro tikslo įgyvendinimas vienoje
sferoje sukelia pasekmes kitose sferose ir reikalauja koreguoti šiųjų
tikslus ir pan).
3 . Vieni tikslai yra bendresni, kiti konkretesni.

4.Nevienoda tikslų svarba ir įgyvendinimo pirmenybė. Todėl svarbu
sudaryti tikslų hierarchiją, kurioje išryškėtų jų įgyvendinimo
tarpusavio priklausomumas ir pirmenybė.
5.Tikslams formuluoti ir hierarchijai nustatyti didelę reikšmę turi
rajono socialinės ekonominės raidos rodiklių ir tendencijų analizė.

6.Galutinius tikslus lemia rajono vidiniai, taip pat gaunami iš už
rajono ribų ištekliai (finansiniai, materialūs, darbo jėgos ir pan.).
7 . Formuluojant rajono socialinės raidos tikslus, svarbu nustatyti
rajono gyventojų poreikius, jų nuomonę socialinės ekonominės raidos

klausimais. Todėl būtina atlikti sociologines gyventojų apklausas.
Remiantis šiais principais ir buvo atliekami tyrimai Kupiškio rajone Jie
įgalino išryškinti spręstinas rajono problemas, nustatyti jų sprendimo tvarką.
Cia pateikiamos tuo metu nustatytos pirmosios trys spręstinos problemos: 1)
gerinti aprūpinimą kokybišku gyvenamuoju plotu - su vandentiekiu,

centriniu šildymu (nurodė 91 proc. apklaustų ekspertų, 2) gerinti kelių
kokybę (55 proc), 3) labiau rūpintis darbo organizavimu bei jo turiningumu
rajono teritorijoje esančiose organizacijose.
Apylinkių vadovų nuomone, rajone būtina: 1) tobulinti darbo
organizavimą, didinti darbo turiningumą rajono teritorijoje esančiose

organizacijose (nurodė 86 proc. apklaustų ekspertų), 2) gerinti kultūros
įstaigų išdėstymą bei jų darbą, 3) gerinti ryšių tinklo darbą.
Gana aktualias pirmiausiai spręstinas problemas nurodė ūkių, apylinkių,
įmonių bei organizacijų vadovai. Rajono ūkių vadovų nuomone, labiausiai
rajone: 1) trūksta kasdieninio poilsio sąlygų bei pramogų (nurodė 59 proc.

apklaustųjų), 2) trūksta kokybiško gyvenamojo ploto (55 proc), 3)
nepakanka vietų vaikų įstaigose (lopšeliuose, darželiuose). Apylinkių vadovų
nuomone, rajone labiausiai trūko: 1) kasdienio poilsio sąlygų bei pramogų
(nurodė 75 proc. apklaustųjų), 2) nepakanka vietų vaikų įstaigose (75 proc.
apklaustųjų), 3) trūksta tinkamo medicininio aptarnavimo.

Įmonių ir organizacijų vadovai pažymėjo, kad pirmiausia reikėtų spręsti
šias problemas: 1) padėti apsirūpinti kokybišku gyvenamuoju plotu (nurodė
91 proc. apklaustųjų), 2) pagerinti gyventojų prekybinį aptarnavimą, 3)
pagerinti aprūpinimą vaikų įstaigomis (64 proc. apklaustųjų). Rajono ūkių,
apylinkių, įmonių ir organizacijų vadovai taip pat iškėlė spręstinas tuo metu
tokias problemas. 1) geriau tvarkyti gyvenvietes, 2) gerinti kelių tinklo

kokybę, 3) stiprinti kovą su girtavimu.
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Pagal gyventojų nuomonę (N=333; iš jų 155 vyrai, 178 moterys) buvo

sudarytos statybų Kupiškyje eiliškumas: 1) ligoninė (nurodė 85 proc.
apklaustųjų), 2) vaikų lopšelis-daržetis (60 proc), 3) kultūros namai (52
proc), 4)mokykla(45 proc).
Tyrimų metu buvo analizuojamos rajono gyventojų gyvenimo sąlygos.
Anketinės apklausos duomenimis, vidutinis mėnesinis uždarbis rajone buvo

didesnis už respublikos gyventojų vidutinį uždarbį. Į klausimą „Ar užtenka
lėšų pragyvenimui?" didesnė gyventojų dalis (56 proc.) atsakė, kad pakanka,
39 proc. - ne visai, 5 proc- sunkiai verčiasi.
Kupiškio rajono socialinės ekonominės raidos tyrimų programa numatė
ir laisvalaikio problematikos tyrimus. Laiko biudžeto tyrimai parodė, kad
mažuose miesteliuose vyrai darbo dienomis laisvalaikio turi apie 3,1 vai., o
moterys - 2,7 vai., šeštadienį - vyrai 8 vai., moterys 6,5 vai., sekmadienį vyrai 9,3 vai., moterys 8,1 vai. Didesnį laisvalaikio trūkumą jautė ištekėjusios
moterys, ypač kaimietės su nepilnamečiais vaikais. Jų laisvalaikį trumpino
nemažas namų darbų krūvis. Moterys šiam tikslui skirdavo darbo dienomis
apie 13 proc. paros laiko, o šeštadienį ir sekmadienį tos sąnaudos išaugdavo
net iki 19 proc. paros laiko.
Tyrinėtojų nuomone, namų flkio ir buities darbų laiko mažinimas -

pagrindinis laisvalaikio didinimo šaltinis. Tačiau darbas namų ūkyje sukuria
nemažai materialių vertybių, tenkinančių daugelį gyvybiškai svarbių žmonių

poreikių, todėl šių darbų atsisakyti dar nėra galimybės. Lieka du keliai:
racionalizuoti pagalbinio ūkio ir buities darbus ir gerinti gyventojų buitinį
aptarnavimą, prekybos ir visuomeninio maitinimo įstaigų darbą.

Mažinant neracionalias laiko sąnaudas namų ūkyje ir buityje, didelę
reikšmę turi komunalinių paslaugų plėtimas, butų aprūpinimas vandentiekiu,
kanalizacija, dujomis, centriniu šildymu. Sociologinių tyrimų duomenys tuo
metu rodė, kad žmonės, gyvenantys namuose su visais komunaliniais
patogumais, sugaišta namų darbams trečdaliu mažiau laiko, negu tie, kurie jų

neturi. Tyrimai taip pat parodė, kad Kupiškio rajono gyventojai nemažai
laiko sugaišdavo kelionei į darbą ir atgal, taip pat tvarkydami įvairius reikalus

KupiškyjeLaisvalaikio naudojimo racionalumą rodo jo struktūra ir atskirų elementų
intensyvumas. Gyventojai daugiausia laiko tuo metu skyrė šiems

užsiėmimams: televizijos laidų žiūrėjimui, bendravimui su draugais,
bendradarbiais, pažįstamais, išvykoms į gamtą, skaitymui (laikraščių,
žurnalų, knygų), mažai - kūno kultūrai, sportui, meno saviveiklai,
koncertams, visuomeninei veiklai; dalies rajono gyventojų laisvalaikis gana
neturiningas, vienapusiškas.
Laiko biudžeto bei anketinės apklausos duomenys parodė, kad Kupiškyje
per mažai laisvalaikio žmonės skyrė kvalifikacijai kelti. Buvo pastebėta

tendencija, kad šiek tiek niokosi mokytojai, gydytojai, o žemesnės
kvalifikacijos prekybos ir visuomeninio maitinimo, buitinio gyventojų
aptarnavimo, žemės ūkio darbuotojai tuo mažiau rūpinasi.

Tyrinėtojai pažymėjo, kad nors rajone ir buvo organizuojami įvairūs
sporto renginiai, tačiau sportas netapo masinis, tam trukdė menkoka sporto
materialinė bazė, ypač kaime. Neretai nėra net paprasčiausios sporto
aikštelės, trūksta inventoriaus, pasigendama organizatorių. Gyventojų laiko

biudžeto struktūroje atsispindi, kad sportui ir fizinei kultūrai skiriama maža
laisvalaikio dalis. Tyrimuose atkreipamas dėmesys ir į darbą su vaikais ir

paaugliais. Pažymima, kad daugelis vaikų lieka neužimti dėl vaikų klubų
silpnos materialinės bazės.

Siekiant supažindinti Kupiškio rajono vadovus ir specialistus su
ekonominės ir socialinės raidos tyrimų rezultatais, 1981 m. lapkričio 27 d.
Kupiškyje buvo organi^uota mokslinė praktinė konferencija. Konferencijoje
dalyvavo Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos ir Filosofijos,
sociologijos ir teisės institutų, Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio

tyrimo instituto mokslo darbuotojai ir rajonų įmonių, įstaigų ir organizacijų
vadovai ir specialistai. Remiantis sociologinių tyrimų medžiaga, buvo
perskaityti šie svarbiausi pranešimai:

Respublikos teritorinių bendrijų socialines raidos planavimas (autoriai
dr. V. Marčėnas ir dr. M. Maciulevičiūtė);

Žemės ūkio produkcijos didinimo galimybės (akad. V. Mališauskas);
Rajono ūkių specializavimas ir koncentravimas (A. Bukšaitis, A.

Kačinskas);
Rajono socialinės raidos planavimo problemos (dr. A. Mitrikas);
Kupiškėnų migracijos reguliavimo problemos (dr. B. Grabauskas, K.

Vaitkevičius);
Kolūkių socialinės raidos planavimo tobulinimas (dr. A. Čiužas);
Rajono gyventojų išsimokslinimo situacija (dr. A. Matulionis);
Kaimo gyventojų migracija ir jos pasekmės (dr. L. Bušma),
Susisiekimo sistemos tobulinimo socialiniai ir ekonominiai aspektai (dr.

V. Jonaitis);
Kolūkiečių gerovės kilimas (dr, J, Bagdonavičius);

Dirbančiųjų laisvalaikis ir jų socialinio aktyvumo didinimas (dr. A.
Kličius);
Rajono kultūros gyvenimo organizavimas (L. Miškinienė).

Konferencijos medžiaga buvo išleista atskiru leidiniu [8]. Kaip matyti iš
aukščiau pateiktų pranešimų, buvo nagrinėjama opios rajono gamybinės ir

socialinės problemos, ieškoma būdų tobulinti ūkinę bei kultūrinę veiklą.

Sociologiniai tyrimai Ukmergės rajono kaimo teritorinėje bendrijoje
Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto, Vilniaus
universiteto sociologinių tyrimų laboratorijos, Lietuvos Žemės ūkio
ekonomikos mokslinio tyrimo instituto moksliniai bendradarbiai 1983 m.
spalio men atliko sociologinius tyrimus Ukmergės rajone. Buvo apklausta
190 darbingo amžiaus kaimo gyventojų, kurie atstovavo pagrindinėms
sočiaiinėms-profesinėms bei amžiaus grupėms ir gyveno Veprių miestelyje,
pagrindinėje tuo metu buvusio S. Nėries kolūkio gyvenvietėje Šlyžiuose,
nedideliuose kaimuose, vienkiemiuose. Taip pat buvo apklausti Veprių
vidurinės mokyklos ir kaimo profesinės techninės mokyklos abiturientai.

Tyrimas apėmė stabilioje kaimo teritorinėje bendrijoje - Ukmergės
rajono S. Nėries kolūkyje gyvenančių žmonių gyveninio ir veiklos sąlygas. J.
Kontautas, analizavęs gyventojų užimtumo situaciją Šioje teritorinėje
bendrijoje, nurodo, kad 1982 m. ūkyje dirbo 534 žmonės. Tai buvo tvirtas

dirbančiųjų kolektyvas. Per 1979-1982 metus 83 žmonėmis padidėjo
darbingų žmonių skaičius, o viso rajono ūkiuose dirbančiųjų skaičius per tą

patį iaiką sumažėjo 138 žmonėmis [12: 6]. Analizuojamajame ūkyje tarp visų
dirbančiųjų gana daug darbingo amžiaus žmonių - 86 proc; rajono mastu
darbingi žmonės Žemės ūkyje sudarė 70 proc. Šiame ūkyje dirbo gana daug
jaunimo iki 30 m. - 73 žmonės (16 proc.). Viso rajono žemės ūkio gamyboje
dirbo 930 jaunesnių kaip 30 m. asmenų (14 proc). Vis dėlto ūkyje jaučiamas

kai kurių gyvulininkystės profesijos darbuotojų stygius; norint organizuoti
penkių darbo dienų savaitę, ūkiui trūktų 9 proc. melžėjų, 14 proc. karvių
šėrikų, 29 proc. karvių bandos kerdžių, 15 proc. veršelių augintojų [12: 7].
Tyrinėtojas Z. Urbonas nagrinėjo kvalifikuotų kadrų rengimo klausimus.
Jis pažymėjo, kad svarbu ne tik darbo išteklių stabilumas, bet ir jų
kvalifikacijos atitikimas ekonominės ir socialinės plėtotės reikmėms. Jo
duomenimis, tuo metu (1982 m.) ūkyje dirbo 16 aukštojo mokslo specialistų,

25 vidurinio specialiojo išsilavinimo specialistai (nors poreikiai didesni trūksta apie 25 proc. reikalingų specialistų, intensyvėja gamyba, vystomos
veislinės gyvulininkystės ir bulvių sėklininkystes kryptys) [12: 8]. Autorius
daro išvadą, kad aktyvi pozicija ir nuostata ugdyti jaunus kadrus, dalykiniai
ryšiai su visų sričių mokyklomis, reikiamo jaunuolių skaičiaus siuntimas į

aukštąsias, specialiąsias vidurines mokyklas su ūkio stipendijomis bei
piniginėmis priemokomis, palankus jaunų kadrų įdarbinimas, jų globojimas
bei plati socialinė-kultūrinė programa - tai svarbiausios prielaidos aprūpinant

ūkį kvalifikuotais nuolatiniais kadrais.
Tyrinėtojas Juras Bidukas atskleidė gana ryškius socialinius
prieštaravimus rengiant kvalifikuotus kadrus. Jis nurodė, kad išorinio
prieštaravimo esmę nusako analizuojamo ūkio ir žemesnį socialinės

ekonominės raidos išsivystymo lygį pasiekusių kaimo teritorinių bendrijų
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interesų susikirtimas. Stiprus ir stabilus ūkis traukia kvalifikuotus žemės ūkio
darbuotojus, specialistus, infrastruktūros darbuotojus bei specialistus,
blogindamas kitų rajono akių socialinės profesinės struktūros kokybę Todėl

didėja socialiniai skirtumai tarp atskirų socialinių teritorinių bendrijų. Vidinių
socialinių prieštaravimų, pagal J. Eiduką, esmė - specialistų lyginamojo

svorio didėjimas ir darbo pasidalijimo ūkyje struktūros kaitos neatitikimas.
Tai galima diagnozuoti lyginant kvalifikuotų darbuotojų pasirengimo ir
realaus užimtumo struktūrą: žymi specialistų dalis dirba ne pagal specialyb^,
apie specialistų perteklių liudija ir darbuotojų apklausa. Ūkio vadovai pasitiki
tik dalimi specialistų etatus užimančių darbuotojų. Žmonės nurodė, kad ne
visi specialistai sąžiningai atlieka savo pareigas, rodo blogą pavyzdį kitiems
darbuotojams. Autoriaus nuomone, tai svarbi socialinė psichologinė

problema, glaudžiai susijusi su specialistų ir eilinių darbuotojų aktyvios
pozicijos gyvenime formavimo uždaviniais [12: 15],
Tyrinėjant kaimo sociologijos problematiką labai svarbu atskleisti
žmonių požiūrį į gyvenimą konkrečiame kaime. Tyrinėtojas Kęstutis

Černiauskas pažymi, kad buvo siekiama nustatyti ne tik apklausiamųjų
nusiteikimą kaimo arba miesto atžvilgiu apskritai, bet ir ištirti: 1) kaip
formavosi konkreti bendrija (vietiniai - atvykę); Z) ar yra atvykusių iš miesto
arba bent gyvenusių jame žmonių; 3) ar didelė dalis darbuotojų būtų linkę
pakeisti gyvenamąją vietą; 4) kokios aplinkybės gali formuoti ketinimus
išvykti iš šio kaimo, kokie dalykai gali tokius ketinimus „neutralizuoti" [12:
16]. Autorius pažymi, kad tiriamoje kaimo teritorinėje bendrijoje pasirinkimą
gyventi kaime lėmė šie veiksniai: 36 proc žmonių nurodė, kad čia gimė ir
užaugo, 26 proc. - norėjo gyventi ir dirbti kaime, 26 proc. - pasirinko
žemdirbio profesiją. Daugumą šių žmonių jau nuo vaikystės turėjo

susiformavusią orientaciją gyventi ir dirbti kaime. Gyventi kaime skatina
gyva gamta (43 proc. apklaustųjų) ir ramybė (40 proc.) - gamtinės

ekologinės sąlygos, galimybė turėti sodybą, sklypą (29 proc), namą (22
proc).
Sociologinių tyrimų metu mėginta nustatyti, kodėl nepatenkina

gyvenimas kaime, kodėl išvykstama. Tyrimai parodė, kad dažniausiai
nurodoma viena ir ta pati priežastis: kaime darbui tenka aukoti laisvalaikį,
poilsio dienas, darbo diena nenormuota [12: 17], K. Černiauskas,

apibendrindamas nepatenkintųjų gyvenimu kaime priežastis, pažymi, kad
ketinimus palikti kaimą gali sukelti buitinių paslaugų stoka (nurodė 25 proc.
apklaustųjų), nesutvarkytos gatvės, keliai (32 proc), komunalinių patogumų
stygius ir blogos sąlygos apsipirkti (39 proc). O miestas žmones traukia
pirmiausia geromis sąlygomis apsipirkti (43 proc. apklaustųjų), kultūrinio
gyvenimo sąlygomis (40 proc). Be šių privalumų, žmonės tuo metu laikė
reikšmingais medicininio aptarnavimo sąlygas, laisvo laiko apimtį^ papročius,
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pramogas, buitinius ir apskritai komunalinius patogumus [12: 17-18].
Didžiausiais miesto gyvenimo trūkumais kaimo žmonės laikė triukšmą (53
proc. apklaustųjų), užterštą orą (52 proc), erdvės stoką (26 proc). Taigi
svarbiausias kaimą stabilizuojantis veiksnys - natūralios gamtinės gyvenimo
sąlygos.

Reikšmingą vietą kaimo teritorinės bendrijos tyrimo programoje užėmė
gyventojų kultūrinių poreikių tyrimas. Tyrinėtojas Stasys Venskevičius
pažymėjo, kad ruošiant tyrimą, buvo vadovaujamasi tokiomis hipotetinio

pobūdžio nuostatomis: 1) tradicinė senojo kaimo kultūrinio (dvasinio)
gyvenimo sankloda dabartiniu metu yra arba jau sunykusi, arba baigia nykti,
o jos vietoje formuojasi nauja kultūros sankloda, kartu nauja kultūrinių

poreikių struktūra; 2) galimybės tenkinti naujai susiformavusius kultūrinius
(dvasinius) poreikius kaime menkesnės negu mieste; 3) specialistai, patyrę

sąlytį su miestietiškomis kultūrinių poreikių tenkinimo galimybėmis, turėtų
būti nepatenkinti šių poreikių tenkinimo būkle kaime [12: 20-21]. Tyrime
buvo siekiama išryškinti realias kultūrinių poreikių tenkinimo galimybes (t.y.

esamos pasiūlos pobūdį bei struktūrą), šių galimybių vertinimus (ir nustatyti
„pasiūlos ir paklausos" santykį), taip pat atskleisti, kiek bendra kultūrinė
situacija turi įtakos gyvenimo kaime vertinimams (veikia stabilizavimo ar
destabilizavimo kryptimi). S. Venskevčiaus atlikta anketines apklausos
duomenų analizė parodė, kad tyrimo programoje formuluotos hipotezės tik iš

dalies atitiko esamą padėtį. Realios kultūrinių (dvasinių) poreikių tenkinimo
galimybės iš esmės vertinamos teigiamai ir, nepaisant tam tikros
miestietiškos kultūros traukos, „kaimo kultūrinė situacija negali būti
destabilizuojančiu veiksniu" [12: 21].
Remdamasis atliktų sociologinių tyrimų medžiaga, autorius pateikia šias
rekomendacijas: 1) atsisakyti dalies orientacijų, kurios leistų formaliai remtis
miestiškąja kultūrinių poreikių tenkinimo struktūra; 2) atsižvelgti į atskirų
profesinių ir amžiaus grupių kultūrinius poreikius; 3) intensyvinti kultūrinio

(dvasinio) gyvenimo procesą; 4) vystyti naujos kultūrinių poreikių struktūros
sąsajas su senomis kaimo dvasinės kultūros tradicijomis, ugdžiusiomis
solidarumą, tarpasmeninius ryšius; 5) sparčiau ir veiksmingiau pereiti nuo

susiaurinto kultūros (ir kultūringumo) supratimo (biblioteka, kultūros namai,
teatrai ir pan.) prie platesnės, kompleksiškesnės kultūros sampratos
(gamybos, buities, aplinkos, bendravimo, viešojo elgesio kultūros)
propagavimo ir įtvirtinimo.

Rekreacijos problematiką analizuojamoje kaimo teritorinėje bendrijoje
nagrinėjo Anelė Vosyliūtė. Autorė pažymi, kad rekreacijos sfera (sportas,
kūno kultūros užsiėmimai, pažintinio ir pramoginio pobūdžio kelionės, kitos
sveikatingumo priemonės su pramoginiais elementais) galėtų sumažinti
kaimo gyvenimo monotoniją, atgaivintų ir sustiprintų žmonių fizines galias,
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didintų kaimo Žmonių sutelktumą. Tyrinėtojos duomenimis, visiškai sveikata
nesiskundė 54 proc., manė esant sveikatą vidutinišką - 43 proc., o prastą - 3
proc. žmonių. Todėl, kaip pažymi autorė, beveik pusei apklaustųjų
reikalingos vienokios ar kitokios profilaktikos ir sveikatingumo įstaigos [12:
24]. Tačiau kaimo žmonės jomis nesinaudoja. Autorės nuomone, tai lemia

dvejopos aplinkybės: 1) kelialapių norimu laiku ir atitinkančių ligos profilį
stoka; 2) ūkiniai bei psichologiniai išvykimo sunkumai, kuriuos dažnai
Šeimai išspręsti dar sunku, ypač kai reikia išvykti moteriai [12: 24].
Rimas Kairei i s, tyrinėdamas daiktinės aplinkos formavimą, nurodė, kad
kaimo bendrijoje žmonės materialiai gyveno geriau už miestietį. Du trečdaliai

apklaustųjų pažymėjo, kad turi santaupų, kad didžioji dalis gauna papildomų
pajamų ir iš individualaus ūkio [12: 27]. Tyrimo autorius nagrinėjo gyventojų
ilgalaikio vartojimo daiktų įsigijimą, jo struktūrą ir kitimo tendencijas. Jo
duomenimis, kaimo gyventojų požiūriu sodyba, namai, ūkiniai pastatai - tai

vertingiausi daiktinės aplinkos elementai. Du trečdaliai apklaustųjų turėjo
nuosavą namą, kiti pareiškė norą jį įsigyti. Geriausiai Žmonės apsirūpinę
būtiniausiais daiktais - Šaldytuvais, televizoriais, siuvimo mašinomis,
dviračiais, Ypatingą vietą daiktinėje aplinkoje užėmė lengvasis automobilis,
jį turėjo beveik kas antras apklaustasis, o kiti norėtų pirkti. Dažniausiai
lengvasis automobilis naudojamas kaip priemonė daiktams įsigyti - vykstama
apsipirkti. Palyginti su miestu, pažymi autorius, automobiliu rečiau

važiuojama poilsio. Didžioji dauguma apklaustųjų turi asmenines bibliotekas,
knygų kaupimo priešininkų nebuvo. Autorius tyrinėjo ir kaimo Žmonių
nuomonę apie prabangos dalykus (brangius drabužius, importinius baldus ir
kt.); kas antras respondentas turėjo krištolo gaminių, papuošalų. Tuo metu
spalvotų televizorių, krištolo, papuošalų, brangių drabužių, nuosavų namų,
mašinų poreikis buvo didžiausias; sporto, kultūrinio inventoriaus - mažesnis.
Tad daiktinės aplinkos struktūra atspindi pakankamą kaimo gyventojų

pagrindinių poreikių tenkinimo lygį, o jos kitimo tendencijos rodo polinkį
įsigyti prabangos daiktus [12: 27].
Kaimo teritorinėje bendrijoje buvo tyrinėta ir girtavimo problema.
Sociologas Vytautas Žemgulys analizavo svarbiausius alkoholio vartojimo
motyvus, Tyrimo rezultatai tokie: 1) alkoholio pagalba tvarkomi tarnybiniai
ar asmeniniai reikalai (nurodė 55 proc. visų respondentų); 2) alkoholis

padeda bendrauti (59 proc.); 3) alkoholis vartojamas Švenčių metu (32 proc).
Neigiamą požiūrį į Šiuos alkoholio vartojimo motyvus pareiškė tik apie 9
proc, visų apklaustųjų [12: 29]. Girtavimo pasekmių autorius išsamiau
neatskleidė, tačiau tyrimo medžiaga rodo, kad alkoholiu buvo
piktnaudžiaujama šeimoje ir darbe (11 proc. respondentų nurodė, kad dėl to

dažnai kyla konfliktai su kaimynais ir giminėmis).
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V. Žemgulio nuomone, alkoholio vartojimas kaime yra tapęs savotiška
gyvensenos ypatybe. Tai simptomas įvairių problemų, kurios pirmiausiai
susijusios su socialiniu-ekonominiu pagrindu (alkoholis - užmokesčio forma,

gamybinių ir buitinių santykių tarpininkas). Be to, alkoholis dėl savo
palengvinančių komunikaciją" savybių plačiai vartojamas kaip kompensacinė
priemonė, ypač asmenybės socialinių kultūrinių poreikių trukumui užpildyti.

RokiJkio rajono socialinės raidos problemos (aptarimas mokslinėje
praktinėje konferencijoje Rokiškyje 1979 m. vasario 20 d.)
8-ajį XX a. dešimtmetį tapo ai^ku, kad daugelio socialinių problemų
negalima išspręsti vien tik įmonių ar ūkio šakų mastu; gyventojų užimtumo,
gamtos apsaugos, racionalaus gamtinių resursų panaudojimo, sveikatos,

kultūros, komunalinio ūkio bei gyventojų buitinio aptarnavimo gerinimo
problemos gali būti sprendžiamos daugiausia teritoriniu principu, suderinant
atskirų žinybų ir organizacijų interesus. Kai kurių rajonų vadovai suprato,
kad ^ių problemų sprendimui svarbu plėsti sociologinius tyrimus, tirti žmonių
poreikius. Vienas iš tokių rajonų buvo Rokiškis; 1979 ra. čia gyveno apie 48
tūkst. gyventojų. Gyventojų skaičius čia vis mažėjo, o kaimo gyventojų

mažėjimo tempas buvo vienas iš didžiausių Lietuvoje. Rajone atsiskleidė ir
kiti neigiami reiškiniai. Pasak tuometinio rajono plano komisijos pirmininko
V. Eigėlio, „žemės ūkyje darbo pobūdis reikalauja dirbti kaltais nesiskaitant
su darbo valandomis, negaunant išeiginių dienų. Šių dienų moterys nebenori

dirbti tokio įtempto darbo. Daugelyje rajono ūkių vyrų (ypač besiruošiančių
kurti šeimą) dirba du kartus daugiau, negu moterų. Tik dešimtyje ūkių vyrų ir
moterų skaičius beveik vienodas. Toks darbo jėgos pasiskirstymas kelia

didžiulį susirūpinimą. Žemės ūkyje reikėtų daugiau susirūpinti moters darbo
sąlygų pagerinimu. Reikia daugiau išplėsti ir tobulinti buitinį gyventojų
aptarnavimą kaime. Tam tikslui vertėtų atlikti sociologinius tyrimus, rimčiau

išaiškinant poreikius ir pageidavimus" [10: 13].
Rokiškyje organizuotoje mokslinėje praktinėje konferencijoje buvo
aptarti kai kurie socialinės raidos priemonių ir rodiklių planavimo teorijos ir
praktikos klausimai.
A-Čiužas savo pranešime nurodė, kad kai kuriose Rokiškio rajono

įmonėse socialinėms programoms parengti ir įgyvendinti buvo skiriamas
nepakankamas dėmesys, dažnai priemonės nekonkrečios, nepagrįstos
materialiniais ir piniginiais ištekliais. Socialinės raidos planai turi trūkumų,

pvz, į socialinės raidos priemones žiūrima tiktai kaip į papildomus rezervus
darbo našumui kelti ir gamybos efektyvumui didinti, kolektyvų socialinė

raida planuojama formaliai (planai sudaromi neatsižvelgiant į gamybinės
ūkinės veiklos rodiklių, skubotai, neatliekant sociologinių tyrimų). Be to,
įmonių ir organizacijų socialinės raidos priemonės ir rodikliai nepakankamai
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susieti su rajono socialinės raidos programomis, o tai trukdo įgyvendinti
nemaža socialinių, kultūrinių ir buitinių socialinės raidos priemonių [10: 2936],

B.Grabauskas atkreipė dėmesį į intensyvią kaimo gyventojų ir žemdirbių
migraciją į miestus: per pastaruosius dešimt metų respublikos kaimo

gyventojų skaičius kasmet sumažėja 24-25 tūkst. Ši tendencija nieko
nestebina - pasaulyje dėl mokslinės techninės pažangos kaimo gyventojų ir
užimtų žemės ūkyje darbuotojų skaičius nuolat mažėja. Tačiau Lietuvoje šis
procesas kol kas per spartus, todėl būtina numatyti veiksmingas priemones
migracijai stabilizuoti, darbo jėgai, specialistams, ypač jaunimui, kaime
įtvirtinti. O tam reikia pagerinti žemdirbių darbo, buities ir kultūrinio

gyvenimo sąlygas, kad prilygtų miestui [10: 38-39],
Laima Kastanauskaitė nagrinėjo dvasinės kultūros problemas. Pasak jos,

kultūros plėtros tikslai - sudaryti galimybes, kad piliečiai galėtų pritaikyti
savo kūrybines jėgas, gabumus ir talentą visapusiškos asmenybės ugdymui;
svarbu rūpintis dvasinių vertybių apsauga, jų gausinimu [5: 50],
Autorės nuomone, rajonuose dvasinės kultūros rodikliai turėtų būti tokie:

1)besimokančiųjų skaičius: įvairiose atskirų tipų mokyklose;
reglamentuotose masinio mokymo formose (įvairiuose kursuose,
seminaruose, konferencijose, suaugusiųjų švietimo mokyklose ir

pan);
2)dalyvaujančių visuomeninėje kūrybinėje veikloje politikos,
mokslo, meno, technikos, valdymo auklėjimo srityse, į kurias
paprastai įsitraukiama per įvairias visuomenines organizacijas,
3)saviveiklinė mokslinė techninė kūryba (įvairus konstravimo,
aviaraodeliavimo ir kt. būreliai); meno saviveikla: atlikėjų
(choruose,

ansambliuose,

orkestruose,

dramos būreliuose,

kapelose, choreografijos kolektyvuose, cirke ir pan.); autorinė
meninė kūryba (saviveiklinis kinas, fotografija, tapyba, grafika,
muzikinė ir literatūrinė kūryba, meninis konstravimas, papuošalų

gaminimas ir pan);
4)

žiniasklaidos (laikraščių^ žurnalų, televizijos, radijo) vartotojų

skaičius;
5)kino ir dramos teatrų, muziejų, parodų, koncertų, sporto
renginių lankymas;
6)klubinių kultūrinių masinių renginių lankymas (susitikimai,
ekskursijos, paskaitos, aptarimai, disputai, šventės, iškilmingi
vakarai, teminiai vakarai, populiarūs literatūros, meno ir mokslo
renginiai ir pan.);
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7)mėgstami

laisvalaikio

užsiėmimai:

kolekcionavimas,

raeistravimas, meniškų daiktų gaminimas; meninis audimas,
rankdarbiai, mezgimas, siuvimas; sodininkystė, gėlininkystė,

bitininkystė; akvariumai, žvėrelių, kambarinių gyvūnų
auginimas;
8)kultūrines sąlygos gyventojų šeimose: įsigytų knygų,
prenumeruojamų leidinių, dailės kūrinių ir jų reprodukcijų,
muzikos įrašų, muzikos instrumentų, foto ir filmavimo aparatų,
televizorių ir radijo aparatų, radiolų, magnetofonų skaičius, jų
kokybinė charakteristika; asmeninės sporto, ryšių ir transporto

priemonės, kurios turi netiesioginį poveikį kultūrinei veiklai,
bendravimo kultūrai [10: 51-53].
Dvasinės kultūros lygmens analizė atliekama naudojantis statistikos

duomenimis, įmonių, įstaigų ir organizacijų ataskaitomis. Subjektyviuosius
kultūros veiksnius atskleidžia gyventojų sociologinė apklausa, kultūros

darbuotojų patirtis. Tokių duomenų analizė padėtų įvertinti kultūros būklę
rajone. Šiuos duomenis būtų galima palyginti su analogiškais kitų rajonų
rodikliais. Remiantis šia informacija, būtų galima numatyti dvasinių poreikių,
interesų, motyvų vertybinių orientacijų raidos tendencijas besikeičiančios
kultūrinės aplinkos, socialinės pažangos sąlygomis.
L. Kastanau skaitės tyrimai buvo daugiau metodologinio pobūdžio.
Konkrečios situacijos apie dvasinės kultūros lygį, raidos tempus, proporcijas
ir pan. autorė nepateikė.
Antanas Kličius nagrinėjo laisvalaikio panaudojimo rajone klausimus. Jis
pažymi, jog laisvalaikio metu žmonės ne tik atgauna gamybos procese
prarastas fizines ir dvasines jėgas, bet ir toliau jas turtina, tobulėja kaip
asmenybės, tačiau nereti atvejai, kai laisvalaikis netausojamas, leidžiamas
tuščiai, be tikslo.
Autorius atliko laiko biudžeto tyrimus Kaišiadorių, Kupiškio, Pasvalio,
Prienų, Raseinių, Skuodo, Švenčionių ir Varėnos rajonuose. Jis pateikia
duomenis apie miestų (rajonų administracinių centrų) moterų ir vyrų paros
laiko struktūrą įvairiomis savaitės dienomis (šiokiadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais) vasarą ir žiemos metu. Juos lygina su duomenimis apie kaimo
moterų paros laiko struktūrą įvairiomis savaitės dienomis vasarą ir žiemą
(pagal J. Bundzinskienčs tyrimus Anykščių, Joniškio, Klaipėdos, Lazdijų,
Sakių, Švenčionių ir Varėnos rajonuose).

18 tyrimų duomenų apie nedidelių miestų gyventojų paros laisvalaikio
struktūrą įvairiomis savaitės dienomis [10: 57-66] matyti, jog daug laisvo
laiko praleidžiama namuose, sąlygiškai pasyviai. Santykis tarp trijų

svarbiausių laisvalaikio sudėtinių dalių (vaikų auklėjimo, pažintinės veiklos
ir poilsio) nėra pakankamai racionalus. Autoriaus nuomone, būtina plėsti ir
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tobulinti laisvalaikio sociologinius ir psichologinius tyrimus, kompleksiškai
nagrinėti žmonių laisvą laiką [10: 69],
Arvydas Matulionis savo pranešime nagrinėja jaunimo socialinių
profesinių orientacijų problematiką. Autorius mano, kad bene ryškiausia
pastarųjų metų tendencija - jaunimo migracija iš kaimo į miestą. Siekdamas

aukštesnio išsimokslinimo, geresnių kultūrinių ir buitinių sąlygų, jaunimas
palieka kaimą. Dalis jaunuolių tampa aukštųjų ir specialiųjų vidurinių
mokyklų studentais, kiti pasirenka darbininko kelią. 1965 m. aukštosiose
mokyklose mokėsi daugiau jaunimo iš kaimo negu išeivių iš miesto. Kaimo

jaunimas dabar sudaro didelę specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių dalį. Sumažėjus jaunimo skaičiui kaime, išeivių į miestą
srautas stabilizavosi.

A. Matulionis pateikia Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės institute
1976 m. atliktų jaunimo, Įgyjančio vidurinį išsimokslinimą, socialinių
profesinių orientacijų tyrimo duomenis [10: 71-81].
Danutė Tureikytė savo pranešime daugiausia dėmesio skyrė moterų

darbo ir buities problemoms. Remdamasi sociologiniais tyrimais, ji pažymi,
kad darbinė moterų veikla nėra tik materialinės šeimos padėties gerinimo
šaltinis - darbe moterys pritaiko nuolat didėjančias profesines žinias ir patirtį,
čia tenkina kūrybinius poreikius, bendrauja. Autorės nuomone, nors mokslo
ir technikos amžiuje sunkus fizinis darbas pakeičiamas mechanizuotu ir

automatizuotu, bet dar išlieka nemaža nekvalifikuoto rankų darbo, ir dažnai jį
atlieka moterys [10: 82-83]. Dalyvavimas gamybinėje ir visuomeninėje
veikloje praturtina moters dvasinį gyvenimą, neretai moterys įgyja
visuomeninį pripažinimą ir prestižą draugų, bendradarbių, šeimos akyse.
Tačiau visa tai, kaip nurodo autorė, remdamasi A. Charčevu, įmanoma tik
tada, kai buitinis aptarnavimas veiksmingai padeda moteriai tvarkyti namų

ūkį,kad ji turėtų daugiau taiko kelti savo kultūriniam lygiui, bendrauti su
vaikais, juos auklėti [10: 84].
Kaimo teritorinių bendrijų socialines raidos tyrimai 1982-1985 m.

Apie 1980 m. Lietuvos žemės ūkyje stabilizavosi darbo ištekliai, tapo
aktualu ir susidarė galimybės geriau išnagrinėti įvairiomis socialinėmis
ekonominėmis sąlygomis susiformavusių kaimo socialinių teritorinių

bendrijų bei žemės ūkio kolektyvų stabilumo lygį, pagrindines socialinės
struktūros tobulinimo kryptis, išryškinti socialinės raidos problemas ir
tendencijas.
1982-1985 m. MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto sociologai

atliko keletą sociologinių tyrimų pagal respubliką reprezentuojantį atrankos
modelį. Sukaupta medžiaga leido, kaip pažymi tyrinėtojai [13: 4-5]: a)
nustatyti ir empiriškai pagrįsti kaimo bendrijų bei žemės ūkio kooperatyvų
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stabilumą fiksuojančius rodiklius; b) suformuoti duomenų bazę kaimo
socialinių teritorinių bendrijų bei žemės ūkio gamybinių kolektyvų socialinės
struktūros tobulinimo krypčių tyrimams.
Tyrimo objektu buvo pasirinkti: Biržų rajonas - kaip susijęs su darbo
jėgos deficitu, Alytaus - čia buvo darbo jėgos perteklius, Zarasų - čia buvo

blogiausia respublikoje padėtis stabilizuojant darbo jėgą kaime, Šiaulių padėtis buvo geriausia, Marijampolės - stipriausiai reiškėsi Lietuvos
tendencijos, Klaipėdos - kaip pajūrio zonoje esantis rajonas, kuriam būdingas
didesnis moterų įsitraukimas į gamybinį darbą.

Daugiausia dėmesio tyrinėtojai skyrė įvairių profilių profesinių
technikos, specialiųjų vidurinių bei aukštųjų mokyklų absolventams,
gyvenantiems atrinktų ūkių teritorijoje ir dirbantiems ne tik žemės ūkio
įmonėse, bet ir įvairiose aptarnavimo, sveikatos apsaugos, švietimo ir kitose
įstaigose ir organizacijose. Jų tarpusavio sąveikos su žemės ūkio įmonėmis

turiniui išreikšti autoriai vartojo sąvoką „kaimo teritorinės bendrijos socialinė
infrastruktūra" [13: 4-5].

Tyrimo dalyką autoriai sukonkretino išskirdami šiuos pagrindinius
kvalifikuotų darbuotojų įsitraukimo į kaimo socialines teritorines bendrijas
bei įsitvirtinimo jose proceso komponentus:

1)Socialinė aplinka: 1) regioniniai bei socialiniai teritoriniai
įvairių kvalifikuotų darbuotojų grupių gyvenimo kelio ypatumai;
2) tėvų šeimos socialinės charakteristikos, materialinė daiktinė
bei kultūrinė aplinka jų šeimose, ryšio su tėvais tipas; 3) ryšys su
švietimo bei profesinio parengimo įstaigomis; 4) gyvenimo ciklo
tipas; gyvenamo būsto, daiktinės aplinkos tipas, 5) kaimo

socialinių teritorinių bendrijų socialinio ekonominio išvystymo
lygis.

2)Apsisprendimas

gyvenime, jo kriterijai:

1) socialinis

apsisprendimas, tai yra gyvenamosios vietos ir socialinės grupės
pasirinkimas; 2) profesinis apsisprendimas, kurio rezultatas -

įgyta profesija, o prielaida -jos įgijimas profesinio parengimo ir
bendrojo lavinimo įstaigose, šio apsisprendimo kriterijai; 3)
apsisprendimas kitų gyvenimo sričių (visuomeninės-politinės,
kultūrinės ir pan. veiklos, daiktinės aplinkos, šeimyninių
santykių, laisvalaikio ir t.t.) atžvilgiu, šio apsisprendimo

kriterijai (gyvenimiškosios orientacijos),
3 ) Analizuojant realų kvalifikuoto darbuotojo aktyvumą įvairiose
gyvenimo srityse rekonstruojamas, išaiškinamas pagrindinis

įvairių socialinių profesinių grupių socialinės reikšmės
perimetras - gyvenimiškoji pozicija.
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Gyvenimiškosios pozicijos tipai buvo analizuojami kartu su
apsisprendimo gyvenime kriterijais bei socialinės aplinkos komponentais
skiriant šiuos pagrindinius kvalifikuotų darbuotojų įsitvirtinimo kaime
socialinius aspektus: 1) socialinio teritorinio mobilumo, šeimos, švietimo ir

profesinio parengimo sistemų poveikis gyvenimo kelyje, šių veiksnių
sąveika, papildant kaimo kvalifikuotų darbuotojų gretas jaunais specialistais,

2) kaimą pasirinkusio jaunimo gyvenimo planų ir siekių ypatumai; 3)
socialinių teritorinių bendrijų vaidmuo formuojant jaunų kvalifikuotų
darbuotojų gyvenimiškąją poziciją; 4) kvalifikuotų darbuotojų gyvenimiškos
pozicijos tipai, įvairių kaimo gyventojų grupių įsitraukimo į socialinių
teritorinių bendrijų gyvenimo būdo ypatumai; 5) įsitvirtinimas kaip
gyvenimiškosios pozicijos ir kaimo socialinio ekonominio išvystymo lygio
sąveikos rezultatas [13: 5-7].

Taigi, kaip nurodo tyrinėtojai, kvalifikuotų darbuotojų įsit^irtinimas
kaimo socialinėse teritorinėse bendrijose, jo veiksniai nagrinėjami
kompleksiškai. Socialiniai teritoriniai gyvenimo kelio ypatumai bei šeimos

charakteristikos veikia kaimą pasirenkančio jaunimo socialinį profesinį
pasirinkimą^ jo kriterijus ir rezultatą. Kaimo socialinio ekonominio
išsivystymo lygis, jo istorinė raida sąlygoja socialinės struktūros, įvairių
kaimo gyventojų grupių raiškos parametrus. Kvalifikuotų darbuotojų
įsitvirtinimas kaime buvo nagrinėjamas kaip apsisprendimo kriterijų,

gyvenimiškosios pozicijos ir socialinių ekonominių sąlygų sąveikos
rezultatas [13: 7].

Tyrinėtojai tuo metu duomenis rinko naudodami šiuos pagrindinius
rodiklių blokus:
1blokas - ketinimas keisti gyvenamąją vietą. Šiame bloke šešiais

rodikliais fiksuojami: 1) ketinimo keisti gyvenamąją vietą susiformavimo
laipsnis; 2) gyvenamosios vietos keitimo planų kryptingumas.

2blokas - kaimo pasirinkimo motyvai. Šiame bloke penkiolika
rodiklių buvo stengiamasi nustatyti bendriausius apsisprendimo gyventi
kaime orientyrus, jų įvairovę, turinį, kryptingumą, apsisprendimo kriterijų
susiformavimo laipsnį.

3blokas - kaimo socialines teritorines bendrijas stabilizuojantys
veiksniai, jų raiška kaimo gyventojų sąmonėje. Mėginta atskleisti įvairių
ekonominių, socialinių, socialinių psichologinių kaimo teritorinių bendrijų
stabilizuojančią veiksnių reikšmingumą kaimo gyventojams lyginant miesto
ir kaimo privalumus bei trūkumus. Bloke - 72 rodikliai.
4blokas ~ požiūris į darbą; trimis rodikliais buvo stengiamasi ištirti
ketinimo keisti darbą susiformavimo ir raiškos laipsnį.
5blokas - visuomeninis aktyvumas. Buvo tyrinėjama įsitraukimas į

visuomeninę veiklą, viešoji nuomonė apie visuomeninę veiklą, galimybės ja
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užsiimti. Visuomeninio aktyvumo susiformavimui ir raiškai įvairiose kaimo
teritorinėse bendrijose nustatyti buvo remiamasi penkiais rodikliais.

6blokas - kultūrinė savišvieta. Dvidešimčia rodiklių fiksuojama
pažiūra į kaime labiausiai paplitusias kultūrinės savišvietos formas,
dalyvavimo jose įvairovė ir intensyvumas.
7blokas - sveikata ir jos saugojimas. 12 rodiklių buvo stengiamasi
nustatyti kaimo gyventojų požiūrį į savo sveikatą, jos tausojimą, sveikatos
stiprinimo būdus, įvairovę, svarbiausias kryptis.
8blokas - duomenys apie Seimą. Daugiausia dėmesio skiriama ryšio
tėvai - vaikai - vaikai - tėvai (trys kartos) intensyvumui ir turiniui išaiškinti.

12 rodiklių.
9blokas - buitis, daiktinė aplinka. 21 rodikliu buvo fiksuojamas

požiūris į gyvenvietę, gyvenamąjį būstą, namų aplinką bei kaimo gyventojų
įsitraukimo į buitinės daiktinės aplinkos formavimą būklė, daiktų įsigijimo ir
pinigų taupymo tendencijos.
10blokas - sodybinis sklypas. 14 rodiklių fiksuotos įvairios

asmeninio ūkio išvystymo pusės, orientacija į ūkio plėtimą. Tyrinėtojai
stengėsi nustatyti, kaip asmeninis ūkis susijęs su kaimo sociali ne-teritorine
bendrija, koks šio ryšio turinys.
11blokas - tarpasmeniniai santykiai. Jame fiksuojami Šie
tarpasmeninių santykių aspektai: santykiai su vadovais, bendravimo
intensyvumas, bendravimo sąlygų vertinimas, bendravimas su aplinkiniais.

Pagal 16 rodiklių surinkti duomenys apie išvardytų bendravimo aspektų
įvairovę ir kryptingumo ypatumus įvairiose teritorinėse bendrijose.
12blokas ^ laisvalaikis. Šiame bloke trimis rodikliais stengtasi
nustatyti, kiek susiformavęs laisvalaikio vaizdinys kaimo gyventojų

sąmonėje, kokie pagrindiniai šio vaizdinio bruožai.
13blokas - kai kurie nepageidaujami reiškiniai. Tyrinėtojai stengėsi
užfiksuoti kaimo gyventojų nuomonę apie įvairius neigiamus reiškinius, ypač
alkoholio vartojimą.
14blokas - gyvenimiškosios orientacijos. Fiksuojami bendriausieji
kaimo gyventojų požiūriai į anketoje pateiktus gyvensenos aspektus.
Remiantis sukaupta informacija, Filosofijos, sociologijos ir teisės

instituto sociologų grupė parengė teminį straipsnių rinkinį „Šiuolaikinio
kaimo žmonės" [13]. Jo autoriai: Aleksandras Minkevičius (straipsnis
„Žemės ūkio darbo išteklių ypatumai ir vystymosi perspektyvos"), Arvydas
Matulionis („Mokyklos vaidmuo kaime"), A^gimantas Mikšys („Technikumų
vaidmuo formuojant kaimo socialinę infrastruktūrą"), Rimantas Kairelis

(„Kaimo kvalifikuotų darbuotojų teritorinio mobilumo lygis ir potencialios
migracijos kryptys"), Regina Tamošiūnienė („Ekologinė atsakomybė ir ją
sąlygojantys veiksniai"), Saulius Būdvytis („Žemės ūkio specialistų
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vertybinės orientacijos ir laisvalaikio užsiėmimai"), Rasa Ališauskienė,
Birutė Šeršniova (,į,ietuvos kaimo gyventojų vertybinės orientacijos kaip
įsitvirtinimo kaime veiksnys"), Gražina Maniukaitė („Kolūkiečių kultūrinės
savišvietos ypatumai"), Inija Trinkūnienė („Bendravimo vaidmuo įtvirtinant
žemės ūkio dirbančius kaime"), Jūratė Galinaitytė („Socialiai negatyvūs
reiškiniai kaime"), Rafaelis Muksinovas („Kai kurios šiuolaikinės kaimo
šeimos problemos Lietuvoje"), Anelė Vosyliūtė („Kaimo gyventojų
sveikatingumo ir poilsio problemos").

Sociologiniai tyrimai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
iSvakarėse (Pagal leidinį Kaimo įmonių darbas ir poilsis, Vilnius: LFSI,

1989)
Prasidėjus pertvarkai tuometinėje Tarybų Sąjungoje, susidarė sąlygos
naujai pažvelgti ir įvertinti ekonominius ir socialinius procesus, kurie vyko
tuometiniame kaime.
1988 m. Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto sociologai,
remdamiesi anksčiau atliktų sociologinių tyrimų duomenimis, parengė leidinį
„Kaimo žmonių darbas ir poilsis" [4],

Algimantas Mitrikas ir Viktoras Radusis straipsnyje „Kolūkiečių laiko
naudojimo pokyčiai" [4: 5^23], apibendrindami sukauptą sociologinę
informaciją, nurodo, kad 1970-1985 m. vykę socialiniai ekonominiai

pakitimai paveikė kaimo žmonių darbo visuomeninėje gamyboje laiko
trukmę, kuri padidėjo visose jų grupėse (išskyrus dirbančius gyvulininkystės
darbuotojus ir nežymiai specialistus). Sumažėjo kelionės į darbą laikas ir kt.
Pakito darbo asmeniniame pagalbiniame akyj trukmė. Vyrų, dirbančių
laukininkystėje, gyvulininkystėje ir mechanizatorių grupėse, - sumažėjo,

visose moterų grupėse (ypač specialisčių) - padidėjo. Kitaip buvo
perskirstytas namų buitinių darbų laikas tarp vyrų ir moterų - moterų namų
buitinių darbų trukmė labai sutrumpėjo.
Tyrimų rezultatai parodė, kad sunormalėjo kaimo žmonių laisvalaikio
trukmė: devintojo dešimtmečio viduryje nepastebimas didesnis laisvalaikio
priklausomumas nuo darbo visuomeninėje gamyboje turimo. Sumažėjo vyrų
ir moterų laisvalaikio trukmės skirtumas, tačiau jis dar didelis laukininkystės

darbus dirbančių žmonių grupėje. Autoriai pažymi, kad iš gyvenimo ciklo
veiksnių didžiausią poveikį laiko biudžetui daro ikimokyklinio amžiaus vaikų
buvimas šeimoje. Moters orientacija į buitinius darbus ir darbą asmeniniame

ūkyje kinta, keičiantis amžiui, vyrų orientacijų priklausomybė nuo amžiaus
nereikšminga. Labiau išsilavinę kaimo žmonės linkę mažiau laiko skirti
darbui asmeniniame ūkyje. Aukštesnio išsilavinimo moterys daugiau dėmesio
skiria buitiniams darbams ir kultūrinėms pramogoms. Autoriai daro prielaidą,
kad jeigu sumažėtų darbo visuomeninėje gamyboje trukmė, moterys puse to
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laiko skirtų buitiniams darbams atlikti, ketvirtį - kultūrinėms pramogoms ir
tik dešimtadalį - darbui asmeniniame pagalbiniame ūkyje; vyiai maždaug po
tre^dalį to laiko skirtų darbui asmeniniame ūkyje, buitiniams darbams ir
kultūrinėms programoms [4: 23].

Albinas Aškinis straipsnyje „Kaimo gyventojų darbo ypatumai"
nagrinėjo žemės ūkio gamybos specifiką ir jos įtaką darbo turiniui ir
sąlygoms [4: 24-40]. Autorius pažymi, kad žemės ūkio gamybai būdingas
sezoniškumas, palyginti su pramone ar kita ūkio šaka, ji gerokai daugiau

priklauso nuo gamtos ritmų Čia būna intensyvūs darbymečiai (sėja,
šienapjūtė, derliaus nuėmimas), kai per neilgą laikotarpį reikia nudirbti daug
darbų. Kartais ilginama dienos ir savaitės darbo trukmė, iš kitos pusės, žemės
ūkio gamybos sezoniškumas, oro permainos (pvz., ilgai trunkantys lietūs)
kartais verčia žemdirbius prastovėti be darbo. Dėl gamybos sezoniškumo
kaimo gyventojai, palyginti su miestiečiais, darbinei veiklai skiria daugiau
laiko sąnaudų. Autorius pateikia duomenų apie kaimo gyventojų (vyrų ir
moterų) savaitės darbo trukmę vasaros ir žiemos laikotarpiais, fiziškai

sunkaus darbo apimtis [4: 25-28). Apibendrindamas kaimiečių darbo
ypatumus, A. ASkinis teigia, kad jie, palyginti su miestiečiais, dirba ilgai ir
gana sunktai.
Tyrinėdamas kaimo darbuotojų pasitenkinimo darbu reiškinį, autorius
išskiria du veiksnius - darbuotojo keliamus reikalavimus ir darbe esamas
sąlygas juos tenkinti. Pasitenkinimas darbu - jų sąveikos rezultatas. Tačiau

kaip ir kiekvienas rodiklis, atspindintis subjektyvią darbuotojų nuomonę,
pasitenkinimas darbu tam tikru mastu yra sąlygiškas, t. y. negali visai realiai
atspindėti tikrovės. Autorius pateikia duomenis apie kaimo žmonių
pasitenkinimą darbu pagal socialines kvalifikacines grupes [4: 32-33]. Į
klausimą „Ar Jūs patenkintas darbu?" visiškai teigiamą („taip") atsakymą
davė 48 proc. ir iŠ dalies teigiamą („greičiau taip, negu ne") - 34 proc.
respondentų. Šis rodiklis buvo keliais procentais žemesnis negu pramonės
darbininkų ir tarnautojų [4. 32].

Straipsnyje taip pat paliečiami kaimo gyventojų migracijos klausimai ir
pateikiami duomenys apie kaimo žmonių nuomonę dėl ketinimo išvykti ir
išvykimo motyvus [4: 33-37]. Autorius daro išvadą, kad žmonės išvyksta iš

kaimo ne tiek dėl darbo turinio, kiek ieškodami geresnių materialinių,
buitinių ir kultūrinių gyvenimo s^lygų kituose rajonuose ar miestuose [4: 37].
Antano Kličius straipsnyje „Žemdirbių laisvalaikio naudojimo ypatumai"
[4: 40-60] nagrinėja laisvalaikio svarbą žmogaus gyvenime. Autorius
pabrėžia, kad šių laikų žmonių gyvenimas darosi vis dinamiškesnis, darbo
procesas - sudėtingesnis, būtina gerai pailsėti, atgauti jėgas, sukaupti jas
naujiems darbams ir užmojams. Laisvalaikis būna įvairius, tačiau svarbu, kad
jis būtų leidžiamas naudingai, padėtų pailsėti, plėstų žmogaus akiratį,
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atitrauktų jį nuo žalingų įpročių, įtvirtintų blaivų, sveiką gyvenimo būdą,
turtintų asmenybę [4: 40]. Remdamasis 1970-1983 m. kaimo gyventojų,
daugiausia žemdirbių, laiko biudžeto tyrimo duomenimis, autorius apžvelgia
kaimo žmonių laisvalaikio trukmę, jo pokyčius, kai kuriuos laisvalaikio
leidimo ypatumus bei problemas [4: 40-60]. A. Kli^ius teigia, kad racionaliu

galima būtų laikyti tokį laisvalaikį^ kuris geriausiai tenkintų intelektinius ir
socialinius asmenybės poreikius, t.y. padėtų kelti išsimokslinimo ir

kvalifikacijos lygį, atskleistų kūrybines galias, skatintų kiekvieną
savanoriškai įsitraukti į visuomenei naudingą veiklą, į dvasinio atsinaujinimo
procesą, lavintų estetinį skonį, puoselėtų moralines savybes, skatintų žmogų

fiziškai tobulėti, aktyviai ilsėtis ir protingai pasirinkti pramogas [4: 57]. Deja,
kaimo žmonių laisvalaikis dar neatitinka ^ių kriterijų. Didelė jo dalis tenka
kultūros vartojimui namie (ypač televizijos laidų žiūrėjimui), pasyviam
poilsiui, nieko neveikiant. Pagrindinis kultūros židinys kaime turėtų būti

kultūros namai, kurie atliktų keletą reik^mingų funkcijų: šviečiamąją,
komunikacinę, organizacinę, kuriamąją, pramoginę; čia turėtų dirbti
kvalifikuoti, išradingi, sugebantys bendrauti ir patraukti žmones darbuotojai.
Labai svarbu, kad įvairaus amžiaus ir profesijų kaimo žmonėms būtų
prieinamesnį įvairūs kultūros ir meno renginiai, parodos, muziejai, meninė ir
techninė kūryba, sudarytos sąlygos dvasinei saviraiškai, kad būtų atgaivintos
gerokai pamirštos gražiausios tautos tradicijos [4: 60].
Prano Dičiaus „Demografiniai procesai Lietuvos TSR kaime" [4: 60-77]
bei Vlados Stankūnienės ir Audronės Sipavičienės „Kaimo gyventojų

migracijos motyvai kaip gyvenimo ir darbo sąlygų vertinimo kriterijus" [4:
77-85] straipsniai skirti socialiniams demografiniams procesams kaime
aptarti. Dėmesys sutelkiamas į kaimo gyventojų migracijos problemą. P.

Dičius pateikia išsamius statistinius duomenis apie gyventojų migraciją
Pabaltijo respublikose, atskleidžia migracijos priežastis.
Vladislava Stankūnienė ir Audra Sipavičienė savo straipsnyje pažymi,
kad žmonės, persikeldami iš vienos gyvenamosios vietovės į kitą, gali įgyti
specialybę, kerti kvalifikaciją (ypač jaunimas), tačiau gyventojų migracija
sąlygoja ne tik visuomenės pažangą, bet neretai lemia arba išreiškia ir
negatyvius procesus. Migracijos apimtys ir struktūra, neatitinkančios tam
tikro laikotarpio bei šalies ūkio ar atskiros teritorijos interesų, ne tik sukuria
negatyvius socialinius, ekonominius, demografinius padarinius, bet išryškina
tai, kad gyventojų darbo ir gyvenimo sąlygos neatitinka žmonių interesų ir
poreikių visumos [4: 77], Išnagrinėjusios migracijos motyvus, autorės
nurodo, kad kaimo socialinio išsivystymo lygis neatitiko gyventojų poreikių:

išvykusių iš kaimo 27 proc. migrantų nepatenkino socialinės ir buitinės
kaimo sąlygos [4: 79]. Migracija lėmė negatyvius demografinius padarinius -

atsirado ryški kaimo gyventojų struktūros pagal amžių ir lytį disproporcija:
113

1979 m. 100 kaimo 20-29 metų vyrų tenka tik 78 to paties amžiaus moterys
(Utenos rajone - tik 64, Zarasų - 71); pensinio amžiaus gyventojų
lyginamasis svoris kaime pasiekė 24 proc., mirimų skaičius pradėjo viršyti

gimimų skaičių [4: 79],
Reikšmingi migracijos iš kaimo motyvai buvo darbo pobūdis ir darbo
sąlygos kaime: daugumai migrantų nepatiko darbas (blogos darbo sąlygos ^
dirbama daugiau lauke, darbas fiziškai sunkus, blogos sanitarinės higieninės
darbo sąlygos), buvo nepatogus darbo režimas, darbas neįdomus. Atlyginimo

dydis taip pat neatitinka sunkių darbo sąlygų [4: 79-81]. Autorės pateikia
duomenis apie nepasitenkinimo darbu kaime priežastis priklausomai nuo
išsimokslinimo, šeimyninės padėties, lyties, amžiaus [4: 82-84].

R. Bhinaitės, Vlado Gaidžio ir Sergejaus Rapoporto straipsnyje „Apie
šiuolaikinio kaimo gyventojų gyvenimo stilių" [4: 85-96] pabrėžiama
kaimiečių gyvenimo stiliaus tyrinėjimo svarba, aptariamos tyrinėjimo
metodologinės prielaidos. Autoriai nurodo, kad Lietuvos kaimas išgyveno
daugybę socialinių inovacijų, eksperimentų: „Katastrofinius sukrėtimus
kaimas patyrė pokario, kolektyvizacijos periodu, kai pradėjo irti senosios
kaimo bendruomenės. Industrializacijos metu kelis dešimtmečius aktyvieji
žmonės kėlėsi iš kaimo į miestą. 1967 m. pradėjus realizuoti naujas rajonines
planavimo schemas (pirmosios - nuo 1958 m.), ėmė masiškai nykti
vienkiemiai, buvo stambinamos centrinės, pagalbinės gyvenvietės, ūkiai (prie

geresnių prijungiami nusigyvenę). Tai iš esmės keitė ir teritorinį gyventojų
pasiskirstymą, nes tik centrinėse gyvenvietėse buvo koncentruojami
pagrindiniai socialinio aptarnavimo objektai - mokykla, vaikų lopšelisdarželis, pirtis, valgykla, kultūros namai, biblioteka" [4: 86-87], Remiantis
statistikos metraščių duomenimis apie susiklosčiusią socialinę demografinę
kaimo padėtį, daromos išvados, jog čia mažėja žmonių: 1960 m. kaimo
gyventojai sudarė 60,7 proc. visų respublikos gyventojų, 1970 m. - 56,1
proc., 1980 m - 38,4 proc., 1988 m - 32,4 proc. Vien 1987 m kaimo

gyventojų sumažėjo 13,4 takšt. Nepalankią padėtį apibūdina šie duomenys:
gyvenimo trukmė kaime 1986 m buvo 69,4 metų, mieste - 72,5 metų,
mirusių nuo apsinuodijimo alkoholiu 1987 m. 100.000 gyventojų kaime buvo
8,4, mieste - 4,7 asmens. Savižudžių atitinkamai kaime 41,5, mieste - 22,5

asmens [4: 87]
Tyrinėtojai pažymi, kad kaimo gyvenimo būdas ir stilius nestabilus.
Dešimtmečiais viešpatavo valdininkiškas požiūris į kaimą kaip į ūkinį
vienetą, gyvenimas čia daug kuo priklausė nuo kolūkio pirmininko arba
tarybinio ūkio direktoriaus. „Dėl valdininkiško požiūrio būdavo
atsižvelgiama tik į elementarius „darbo jėgos resursų" poreikius, dėl tokios
pozicijos nyko kaimo, kaip savarankiškos sociokultūrinės bendrijos,
saviorganizavimo požymiai. Menkėjo socialinis bei simbolinis tradicijų,

114

ritualų, liaudies kultūros vaidmuo, vietoj jo buvo diegiami formalūs,
biurokratiniai renginiai „kultūros punktuose". Todėl kaimiečiai vis mažiau
tapatinasi su gimtuoju kraštu, kraštovaizdžiu, kultūrinės vertybės ir normos

nebeperduodamos iš kartos į kartą ir t.t [4: 88]. Šių apibendrinimų autoriai
netaiko visoms respublikos kaimo vietovėms. Autoriai aptaria ir sociologinių

duomenų interpretaciją, pabrėžia, jog tradiciniai anketinių klausimų blokai
negali apimti kaimo gyvenimo stiliaus turimo - iš atskirų empirinių duomenų
neįmanoma atpažinti, rekonstruoti kaimo gyvenimo stiliaus specifikos.

Optimalų kaimo gyvenimo stiliaus tyrimą autoriai sąlygiškai projektuoja
taip: „1) tyrimo programoje turi būti numatyta fiksuoti daugiau komponentų,

įeinančių į gyvenimo stitiausl11 sąvoką; 2) naudoti tarpdisciplininius,
kompleksinius metodus ^ etnografinius (etnologinius), socialinius

psichologinius, kultūrinius antropologinius ir sociologinius; 3) procedūrose
numatyti, kad respondentai vertintų komponentų reikšmingumo santykį ir
tuo pačiu būtų nustatoma gyvenimo stiliaus komponentų suvokimo aktuali
struktūra; 4) metodikoje numatyti klausimus, liečiančius bazines nuostatas
kaimo gyvenimo atžvilgiu (pvz., „Ar norėtumėte gyventi mieste?" ir t.t.)" [4:

95].
Kai kuriems kaimiečių rekreacinės kultūros aspektams analizuoti skirtas
Anelės Vosyliūtės straipsnis „Kaimo rekreacinės kultūros bruožai" [4: 96-

109], Tyrinėtoja pažymi, kad kaimo kultūrai rekreacija šiandien aktuali kaip
kultūros šaka, aktyvinanti visuomenės gyvenimo būdą vystant kūno kultūrą,
turistinę, sportinę veiklą, sukurianti savo vertybes, organizuojanti socialinius
kontaktus, įtvirtinanti kultūroje savą simboliką. Jos nuomone, visuomenės
rekreacinę kultūrą sudaro materialinė bazė, rekreacinė vaikla ir rekreacinės
sąmonės (vertybių, normų) komponentai. Atskiro individo rekreacinė kultūra

susideda iš posistemių: 1) atitinkamų sugebėjimų ir mokėjimų, 2) žinių apie
kūno kultūrą^ kūno priežiūrą, poilsio organizavimą ir pan., 3) motyvų,
interesų, poreikių, normų, elgesio modelių [4: 98].

Tyrinėtojos nuomone, šiuolaikinė kaimo kultūra apibūdinama
pereinamuoju laikotarpiu, kai daug tradicinės kultūros elementų yra išnykę
arba jie paskiri, nesusiję su kaimo gyvenimo realijomis. Kultūros

centralizacija sukūrė oficialiąją (dažnai fasadinę) kultūrą, kuri nėra visuotinai
priimta bei artima dėl įvairių priežasčių: nėra paveldėta, nebūdinga regionui,
dažnai elitariška savo turiniu. Todėl nauja kultūrinė situacija kaime nėra
išsikristalizavusi, jai būdingas senų ir naujų elementų derinimas, dažnai jų
priešprieša [4: 101]. Straipsnyje daug dėmesio skiriama rekreacinės erdvės ir
11 Gyvenimo stilius suprantamas kaip nuolat pasikartojantys kasdienybės
komponentai, susidedantys iš buities, laisvalaikio, elgesio (etiketo, madų ir kt.)
ypatumų, kurie apibūdina žmogaus ar grupės buvimą savo aplinkoje [4: 86].
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infrastruktūros analizei, kaimo žmonių gyvenimo budo aprašymui. Pateiktose

išvadose autorė teigia, kad tradicinėje kultūroje darbo ir poilsio laiko santykį
reguliavo natūrali gamtos reiškinių eiga. į šiuolaikinį kaimo gyvenimo būdą
veržiasi įvairios kūno kultūros, turizmo formos, propaguojamos mokyklose,
masinės komunikacijos priemonėmis, rekomenduojamos kūno kultūros
institucijų. Vietinių kūno kultūros veiklos formų atgaivinimas, tradicinių
kūno priežiūros ir tobulinimo priemonių propaganda kartu su iš kitų kultūrų
priimtų sporto, turizmo būdų diegimu gerokai sustiprintų rekreacinės kultūros
pozicijas, jos statusą visuomenėje [4: 109],
1988 m. pavasaris ir vasara Lietuvoje buvo didelio pakilimo laikotarpis.
Vyko diskusijos, buvo keliami politiniai reikalavimai. Pagaliau 1988 m.

birželio 3 d. inteligentijos iniciatyva susikūrė Sąjūdis. Šiuo ypatingu
momentu Lietuvos filosofij os, sociologijos ir teisės instituto sociologai atliko
Kupiškio rajono jaunimo apklausą. 1988 m. gegužės mėnesį buvo apklausti

348 Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono kaimo vietovių vaikinai ir merginos.
Kiek anksčiau, 1988 m. balandžio mėn. buvo apklausta 331 lietuvis (iš jų:

122 jaunuoliai ir merginos iki 30 m.), 567 nelietuviai, dirbantys Vilniaus
įmonėse. Prieš metus, t. y. 1987 m. birželio mėn., taip pat buvo apklausta 439
lietuvių ir 303 nelietuvių vaikinų ir merginų, besimokančių Vilniuje.

Danutė Tureikytė, Vida Kazlauskienė ir Vladas Gaidys straipsnyje
„Jaunimo požiūris į socialines problemas" [4: 110-122], remdamiesi minėtos
apklausos duomenimis, nagrinėja tautos situaciją, migraciją, socialinį
aktyvumą, santykius su darbinės veiklos naujovėmis. Autorių nuomone, Šio
tyrimo duomenys sietini su vadinamojo sąstingio laikotarpio faze ir gali būti
lyginami tarpusavyje. Autoriai pateikia duomenis apie nacionalinių santykių
būklės vertinimą, socialinį psichologinį nuotolį nuo kitų tautybių, taip pat
apie nuomones darbinės veiklos klausimais ir kai kurių kitų socialinių
procesų vertinimus [4: 111-121] pažymėdami, kad atsakymuose į anketos

klausimus atsispindėjo reikšmingi visuomeninio gyvenimo pokyčiai.
Tyrinėtojų nuomone, Kupiškio kaimiškame rajone atlikta sociologinė
apklausa parodė, kad nacionalinė padėtis ir nacionaliniai santykiai kaime ir
mieste vertinami iš esmės vienodai. Tačiau kaimo žmonės geriau vertina
nacionalinių santykių būklę, jie tolerantiškesni kitų tautybių žmonėms,

laikosi trumpesnio socialinio psichologinio nuotolio kitų tautybių atžvilgiu
[4: 122].
Vytautas Žemgulys straipsnyje „Žmogaus situacija kolūkių sunkmečio
laikotarpiu" [4: 123-131 ] apžvelgia prieštaringą Lietuvos kaimiečių socialinio
gyvenimo padėtį pokario ir kolektyvizacijos laikotarpiu. Autorius aprašo

tragišką situaciją po Antrojo pasaulinio karo: karo apiplėšti ūkininkai,
sudeginti vienkiemiai ir kaimai, prasidėjęs rezistencinis judėjimas ir
stalinizmo represijos. Kaimas neteko daug žmonių, trūko traukiamosios
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jėgos, trą^ų. Dalis kaimo žmonių žuvo, dalis buvo išvežta į Sibirą ir kt.
trėmimo vietas, dalis pasiturinčių ūkininkų, kaimo inteligentijos pasitraukė į
Vakarus bijodami represijų. Labai sumažėjo ne tik materialinė, bet ir

kultūrinė kaimo galia [4: 123].
19^S m. prasidėjusi kolektyvizacija galutinai išmušė 13 vėžių kaimo
žmogų. Dauguma ją suvokė kaip savo žemės, ūkio padargų, gyvulių ir
pastatų atėmimą be atlyginimo. Akivaizdi socialinė skriauda, brutali

kolektyvi n i mo akcija tuomet daug ką išmušė iš pusiausvyros. Iš nevilties
daugelis kaimo Žmonių ėmė gerti degtinę - tokia buvo jų socialinio
nepasitenkinimo, protesto forma [4: 123-124]. 1951 m. Lietuvos žemės ūkis
jau buvo pertvarkytas į stambų visuomeninį: vietoje 160 tūkst. smulkių

individualių valstiečių ūkių susiformavo keli tūkstančiai kolūkių ir tarybinių
ūkių. Žemės ūkio gamybą ir kaimo teritorijas pradėjo tvarkyti daugybė ūkinių
ir administracinių organizacijų ir didžiulis būrys specialistų [4: 125].
Smarkiai pasikeitė gyvenimo sąlygos. Kaime imta vienkiemius kelti į
stambesnes gyvenvietes. Vien 1951-1975 m. Lietuvoje buvo įkurtos 1542

centrinės ir 1547 pagalbinės gyvenvietės [3: 14]. Dėl šios kampanijos
atsirado naujų gyvenviečių - jau ne kaimų, bet ir ne miestelių. Visi šie

reiškiniai smarkiai paveikė kaimo žmones, sukėlė įvairiausių anomalijų ir
patologijų socialinėje sferoje, asmeniniame ir šeimyniniame gyvenime [4:
131].
Sociologiniai tyrimai Mažeikių rajone
Lietuvos MA Filosofijos, sociologijos ir teises instituto sociologai pagat
sutartį su Mažeikių rajono Vykdomuoju komitetu 1989 m. liepos mėn. atliko
sociologinius tyrimus Mažeikių rajone. Prasidėjus pertvarkai, vis labiau

aktyvėjant Sąjūdžio veiklai, buvo numatyta ištirti politinių jėgų rajone
vertinimus, gyventojų nuostatas partinės ir valstybinės valdžios ir rinkimų į
vietines tarybas atžvilgiu, nacionalinių santykių, kai kuriuos kultūros ir
bendravimo, socialinės ir ekonominės padėties klausimus [7]. Informacija
buvo gauta anketinės apklausos būdu. Anketa „Laikas, įvykiai ir aš" (26 psl.
apimties su 84 klausimais) buvo parengta pagal tyrimo programą (autoriai
Vytautas Jonaitis, Antanas Čiužas, Regina Veprikienė).

Atranka - atsitiktinė, proporcinga Sakinei rajono struktūrai, tyrimas
vykdytas per darbo kolektyvus, apklausiant žmones, vyresnius nei 18 metu, t.
y. turinčius rinkimų teisę.

Buvo apklausta 1207 žmonių: 503 vyrai (42 proc.) ir 704 moterys (58
proc.). Pagal amžių: 18-29 m. - 307 (25 proc.), 30-49 m. - 736 (61 proc), 50

ir daugiau - 153 (14 proc.). Pagal išsimokslinimą: pradinis ir nebaigtas
vidurinis - 91 (82 proc.), vidurinis - 799 (66 proc.), nebaigtas aukštasis ir
aukštasis - 303 (26 proc.). Pagal ūkio Sakas: pramonės, statybos, transporto ir
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ryšių organizacijų darbuotojų - 608 (50 proc), žemės ūkio - 284 (23 proc),
prekybos, buitinio aptarnavimo, komunalinio ūkio - 124 (10 proc.), švietimo,
kultūros įstaigų - 69 (6 proc.), valstybinių įstaigų - 79 (7 proc.), kitų - 2
proc. Pagal gyvenamąją vietą: Mažeikių mieste - 842 (70 proc), Sedos
miestelyje - 55 (5 proc), kaimo vietovėse - 295 (25 proc). Pagal tautybę:

1163 lietuviai (96 proc), 39 kitų tautybių žmonės (4 proc).
Tyrimai parodė, kad per pastaruosius 10-15 metų Mažeikių rajonas
sugebėjo išsaugoti savo tautinį savitumą, papročius, tradicijas. Tam ypač
padėjo pertvarkos dvasia, leidusi atgaivinti valstybingumo idėją, lietuvių
kalbą paskelbiant, valstybine, įvedant pilietybės įstatymą, kuriant tautinę

mokyklą bei propaguojant nacionalinę kultūrą bei tradicijas. Didelę įtaką tam
darė žiniasklaida, propagavusi ir skatinusi rajono savitumą, tolerantiškai

palaikydama ir išreikšdama kitų tautų žmonių poreikius bei siekius.
Tarp žiniasklaidos populiariausios Mažeikių televizijos laidos, kadangi
jos teisingiausiai ir kritiškiau iškelia rajono problemas (taip mano 26 proc.

respondentų) Pasitikėjimo susilaukė ir respublikinių bei sąjunginių laikraščių
bei žurnalų kolektyvai, rašę apie mažeikiečius. Tačiau 57 proc. apklaustųjų
pastebi, jog vis dėlto dažnai pasitaiko pagražinimų, nutylimi sunkumai.
Pagrindinį rajono laikraštį „Pergalės vėliavą" teigiamai vertina tik 15 proc, o
71 proc. mažeikiečių mano, jog jis dažnai gražina padėtį, o sunkumus ir
rūpesčius neretai apeina. Konstatuotas menkas pasitikėjimas žiniasklaida: į
jas su pasiūlymais, pageidavimais kreipiasi tik 1,5 proc. respondentų. Tai
būdinga ir „Pergalės vėliavai".

Didžiausią pasitikėjimą ir medžiagos objektyvumą garantuoja pokalbiai
su darbo draugais. 50 proc apklaustų teigia, jog tik su bendradarbiais ir
bičiuliais gali atvirai pasikalbėti. Kitiems geriau savo nuomonės nereikšti
(taip teigia 42 proc). Nieko nesivaržo ir niekada nebijo išsakyti savo
nuomonės 22 proc. moterų ir 20 proc. vyrų.
Populiariausia pramogų ir kultūrinio bendravimo vieta Mažeikiuose -

naftos perdirbimo įmonės kultūros rūmai, kurie traukia lankytojus garsiais
gastroliuojančių kolektyvų vardais. Deja, pasak lankytojų, rūmuose trūksta
nacionalinės kultūros būrelių užsiėmimų, saviveiklinio studijinio darbo.
Nepakankamai veiksmingas rajono Vykdomojo komiteto kultūros
skyriaus darbas (pažymėjo 70 proc respondentų). Kur kas stipriau turi būti
jaučiama rajono kultūros rūmų veikla (60 proc. respondentų manymu).

Daugelis tikisi ateityje pertvarkos kultūros srityje.
Informacijos, žinių stoką viešoje vietoje (gatvėje, visuomeniniame
transporte, bibliotekoje, parduotuvėje ar restorane), jaučia dauguma
atsakiusiųjų (83 proc.). 13 proc. rajono gyventojų jaučiasi prastai susitikdami
ir bendraudami su vadovu ar viršininku. 3 proc. teigia, jog tokių kontaktų iš
viso vengia, tad šią problemą spręsti turėtų ir patys organizacijų vadovai,
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dažniau ir betarpiškai bendraudami su darbuotojais, „Žinijos" draugija turėtų
organizuoti paskaitų ciklą „Tarnybinis bendravimas". Žmonėms trūksta
supratimo ir kitur: daugiau kaip 20 proc. respondentų visada jaučiasi prastai
parinkdami gėles, 19,5 proc. pasimeta, pasirinkdami rūbą, kosmetiką,
parfumeriją, 17 proc. respondentų (ypač moterų) trikdo svečiavimasis ir
svečių priėmimas. Tik penktadalis apklaustųjų Šiuos reikalus tvarko lengvai,
jaučiasi laisvai. Reikėtų į šią problemą atkreipti moterų tarybų, „Žinijos"
draugijos skyriaus, Vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus dėmesį,
organizuoti estetikos, etikos ir buities fakultetus mieste ir kaimo vietovėse,

kreipti dėmesį ikimokyklinėse įstaigose, vidurinių mokyklų buities kultūros
pamokose.
Šventė, kaip etnokultūros, religinės patirties išraiška, atgijo: 70 proc.
respondentų per Velykas, Kalėdas, Naujus Metus (95 proc.) dalyvauja
apeigose, ruošia šventinį stalą, kviečia svečius. Religinių švenčių
populiarumas rodo ne tiek religingumą, kiek norą neatitrūkti nuo apeigų,
kurių trūksta (kai kurios buvo svetimos, pvz., Gegužės 9-oji (švenčia tik 7
proc). Tai padeda išsaugoti vidinį lietuviškos gyventojų dalies susiklausymą,
tradicijas ir papročius. Kaip pripažįsta 90 proc. gyventojų, įsakas dėl
valstybinės lietuvių kalbos įteisinimo paskelbtas laiku - jis būtinas, tokia pat

dalis tvirtina, jog palaiko tautinės mokyklos kūrimo idėją, nes tai ypač svarbu
tautos kultūrai, jos gyvybingumui išsaugoti.

{ klausimą „Ar, padidėjus imigrantų skaičiui iš kitų respublikų, t. y.
nelietuvių tautybės žmonių, pajutote pokyčius savo gyvenamojoje vietoje?"
75 proc. atsakiusiųjų teigia, jog paaštrėjo žmonių tarpusavio santykiai viešose
vietose, padidėjo chuliganizmas ir nusikalstamumas, mokyklose kyla
konfliktų tarp vaikų. Tie nesklandumai ypač paaštrėjo po Lietuvos TSR

Aukščiausiosios Tarybos įsakų dėl kalbos, pilietybės, tautinės mokyklos
atkūrimo idėjų paskelbimo. Tai paskatino žymią dalį migrantų išvykti iš
respublikos, kas savo ruožtu neigiamai paveikė tuos kolektyvus, kur dirbo

kitataučiai vadovai ir specialistai. Pramonės įmonių darbuotojų kaita
pasireiškė visuose padaliniuose: gamybiniuose, kultūriniuose, socialiniuose.
Vykdoma tolerantiška politika kitataučių atžvilgiu neduoda reikiamų
rezultatų, nes tautinių charakterių, tautinių kultūrų, politinių įsitikinimų
skirtumai yra esminiai motyvai, skatinantys nelietuvių kilmės žmones palikti
Mažeikius.
Nors, kaip pažymi respondentai, susidūrimai ir konfliktai su nelietuvių

kilmės bendradarbiais nedažni, juo labiau nėra masinio pobūdžio, bet
psichologinis klimatas nelabai palankus imigrantams. Nors kalbos mokėjimas
nėra svarbiausia bendravimo kliūtis (rusiškai moka arba supranta net 95 proc.
respondentų), bet 53 proc. lietuvių norėtų gyventi tik tarp savo tautiečių, o 57
proc. pageidautų ir darbo vietoje matyti kolegas lietuvius. Į klausimą „Ar
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jaučiate išankstinį nusistatymą (palankų ar nepalankų) į rusų tautybės
žmogų?" 80 proc. respondentų atsakė, jog nejaučia. Didžiajai daugumai
mažeikiečių svarbu, koks pats žmogus. Tik 18 proc. atsakė nesą palankūs Šios

tautybės žmogui ir jaučią tam tikrą nepasitikėjimą.
Lietuvių tautybės respondentai nepalankiai žiūri į mišrias santuokas. 40
proc. apklaustųjų visiškai ignoruoja santuoką su rusais ir žydais, 37 proc. su lenkais, 31 proc. - su lietuvių kilmės amerikiečiais. Netgi su baltų grupės
atstovais latviais santuoka nepageidautina 26 proc. respondentų. Ironiškai
žiūrima į santuoką su lietuvių kilmės amerikiečiu (nepritaria 22 proc.
respondentų). Tai rodo stiprėjantį tautinės savimonės jausmą, norą išlaikyti
tautiškumą Šeimoje.

Rajono valdymo organų, organizacijų bei įstaigų vadovų tolerantiška
politika kitataučių atžvilgiu neduoda reikiamų rezultatų. Pertvarkos
laikotarpiu suaktyvėjęs nacionalinis, tautinis pradas turi gilias Šaknis Šiame

Žemaitijos regione. Jis gali tapti veržlia jėga, tiekiančia Mažeikių rajono
pramonės įmonėms aukštos kvalifikacijos specialistus, aptarnavimo ir buities
sferai - puikius vadovus, kultūros frontui - gabius, tautinę kultūrą ugdančius
organizatorius.
Kaimo teritorinių bendrijų socialinės raidos tyrimai atkūrus

nepriklausomybę
Valstiečių ūkių valdymo organizavimo ypatumų Lietuvoje tyrimas
Atkūrus nepriklausomybę, buvo pradėta žemės ūkio reforma, o tai iškėlė
naujų rūpesčių, susijusių su nuosavybės, ūkininkavimo formų pokyčiais, ūkių
valdymu, Unifikuotą, nesudėtingų formų žemės ūkį reikėjo pakeisti nauja
ūkininkavimo sistema, pagrįsta nuosavybės formų įvairove ir laisvos rinkos
santykiais.
1991 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos (šiuo metu Lietuvos žemės

ūkio universitetas) socialinės vadybos katedroje buvo tiriamos ūkininkų
gyvenimo ir veiklos sąlygos. Buvo apklausta 101 ūkininkas (tyrimus vykdė
doc. V. Ratkevičienė). Analizuodama pirmųjų Lietuvos ūkininkų gyvenimo ir
veiklos sąlygas, ji pateikia kai kuriuos duomenis apie ūkininkų socialinę

demografinę struktūrą. Gautais duomenimis, ūkininkai pagal išsimokslinimą
pasiskirstė taip; 13 proc. Žmonių turėjo pradinį išsimokslinimą, 35 proc. bendrą vidurinį^ 30 proc. - specialųjį vidurinį, 22 proc. - aukštąjį. Pagal
amžių: iki 30 metų-6proc., 31-40 m.-25 proc.,41-50 m. -27proc, 51-60
m.- 30 proc, vyresni kaip 60 m. Žmonės sudarė 12 proc ūkininkų.

Šie skaičiai rodo, kad nepriklausomybės atkūrimo pradžioje ūkininkavo
daugiausia pagyvenę žmonės: daugiau kaip 40 proc. ūkininkų amžius buvo
per 50 metų. Todėl iškyla klausimas - kam perduoti ūkį? Autorė pažymi, kad
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šie skaičiai ir praėjus beveik de^imčiai metų mažai tepasikeitė, padėtis ir
2000 m. panaši.

Nagrinėjant ūkininkų ūkius buvo ištirti veiksniai jų valdymo ir
organizavimo veiksniai. Pirmajai grupei priskirti fiziniai, biologiniai,
ekonominiai veiksniai, antrajai grupei - kainos, išlaidos, paklausa, kurie

lemia ūkių išsidėstymą ir kūrimąsi. Trečioji grupė - organizaciniai veiksniai:
rizika, kooperacija, gamybos technologija, darbo resursai. Ketvirtoji -

socialiniai veiksniai, darantys įtaką ūkių formavimuisi (tai demografinė
padėtis: gyventojų tankumas, šeimos sudėtis, amžius ir pan. bei socialinė

infrastruktūra) Autorė daro išvadą, kad ūkių plėtra priklausys nuo mokslo
pažangos, ūkininko profesinio pasirengimo, nuo turimos reguliarios
informacijos, konsultacinio aprūpinimo, valstybės paramos.
Socialinės demografinės padėties kaime sociologinis tyrimas
Lietuvos žemės ūkio universitetas 1996-1997 m. atliko socialinės
demografinės padėties tyrimus Lietuvos kaime. Dalis tyrimų medžiagos buvo

paskelbta leidinyje „Agrarinės ekonomikos mokslo raida ir šiuolaikinės
problemos" [2].

Tyrinėtojų E Ribašauskienės ir V. Uždavinienės straipsnyje „Socialinė
demografinė situacija kaime" [2: 33-36] pateikiama Lietuvos kaimo vietovių
gyventojų socialinės demografinės situacijos diagnozė. Šiai būklei ištirti
buvo panaudota kaimiškųjų seniūnijų sociologinės apklausos duomenys.
Padėtis buvo vertinama 5-ų balų sistema (1 balas - bloga būklė, S balai -

gera būklė).
Seniūnijos surinktais duomenimis, kaime gyvenantys darbingo amžiaus
žmonės sudaro apie 43 proc. visų šalies dirbančiųjų. Apie 27 proc šių
kaimiečių dirba ir gyvena tik iš 2-3 ha žemės sklypo gaunamos produkcijos.
Kaime gyvenančių žmonių vidutinės pajamos, skaičiuojant vienam namų
Okio nariui per mėnesį, yra ketvirtadaliu, o išlaidos - 22 proc mažesnės negu

miestiečių. Tyrimai parodė, kad blogiausiai gyvena darbingo amžiaus 2-3 ha
naudotojai ir ypač jaunos šeimos, turinčios išlaikytinių (įvertinimo balas - 1).
Tyrimų duomenimis, geriausiai materialiai verčiasi bendrovių vadovai,
neblogai - žemės ūkio bendrovių specialistai, gydytojai, mokytojai. O niekuo

neišsiskiriančių žmonių, dirbančių žemės ūkio bendrovėse, materialinė
padėtis bloga (1,3 balo).
Ūkininkai užima tarpine poziciją tarp paprastų žmonių, dirbančių žemės
ūkio bendrovėse, ir šių bendrovių specialistų. Ūkininkų materialinė padėtis
buvo įvertinta 1,7 balo. Sunkiai materialiai verčiasi tie ūkininkai, kurie
ūkininkauja prastose žemėse ir gyvena toli nuo produkcijos realizavimo rinkų
(1,3 - 1,5 balo).
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Tyrimo metu Lietuvos kaimo vietovėse (įskaitant ir miestelius) gyveno
apie 531 tūkst. šeimų, iš jų 45,3 tūkst. (8,5 proc.) augino 2 ir daugiau vaikų,
apie 26 tūkst.šeimų skurdo, apie 7 tūkst. Buvo asocialios. Skurstančiųjų
seimų skaičius nevienodas atskiruose rajonuose. Daugiausia jų gyveno
nenašių žemių rajonuose: Šilalės - 8,1 proc, Šilutės - 6,2 proc., Varėnos 5,5 proc., Šalčininkų, Trakų - 5,7 proc. visų šeimų. Kaime asocialios šeimos
tuo metu sudarė 1,3 proc. visų šeimų. Daugiausia jų buvo Šakių rajone - 2,4
proc., Trakų-2,3 proc., Jonavos, Kėdainių rajonuose-2,1 proc. visų šeimų.
Kaime tuo metu gyveno daug senyvo amžiaus ir globos reikalingų
žmonių, neturinčių artimųjų, kurie talkintų jiems kasdieniniuose ūkio
darbuose. Kai kurie kaimai, ypač vienkiemiai, metai iš metų tuštėja ir nyksta.
Didžiausia pensininkų dalis buvo Biržų raj. - 45,1 proc, Lazdijų - 44,4
proc, Utenos - 43,3 proc, Kupiškio - 42,7 proc, Pasvalio - 41,1 proc
bendro gyventojų skaičiaus. Mažiausia — Šilalės raj. - 17,6 proc. (šalies
vidurkis tuo metu buvo 31,7 proc).
Šiaurės Rytų Lietuvoje tuo metu buvo didžiausias gyventojų
mirtingumas: 1996 m., skaičiuojant 1000 gyventojų, Ignalinos rajone teko
20,2 proc, Molėtų - 17,8 proc, Zarasų - 17,4 proc mirusių žmonių. Šiame
regione pats mažiausias gimstamumas ir labai ryškus depopuliacijos
procesas.
Autorės nacionaline nelaime vadina tai, kad vis daugėja nelankančių

mokyklos vaikų ir našlaičių. Kaimo vietovėse mokyklos nelanko daugiau
negu 0,6 proc. visų vaikų. Jų daugiau yra ten, kur didesnis skurstančių bei
asocialių šeimų skaičius. Sunki materialinė šeimų padėtis, o svarbiausia ^
pašlijusi žmonių moralė sudaro prielaidas nepilnamečių nusikalstamumui

didėti.
Rytų Lietuvos regione, kur vyrauja mažo našumo žemės ūkio
naudmenos, socialinių ir demografinių problemų yra susikaupę daugiausia. O
ir visur kaimo gyventojų socialinė demografinė padėtis sudėtinga ir jos
gerinimui reikia kuo greičiau sutelkti švietimo, kultūros, ūkio, medicinos ir
socialinės apsaugos institucijų pastangas. Žmonių gyvenimo kokybė
priklauso nuo socialinės infrastruktūros funkcionavimo ir jos plėtros. O ji
nepakankama - trūksta kultūros, socialinės bei sveikatos apsaugos, buities
paslaugų, menkas jų pasirinkimas.
Iš šios trumpos kaimo socialinės demografinės situacijos analizės
daroma išvada: atsikūrusios nepriklausomos Lietuvos kaimas paveldėjo
daugybę sovietmečiu atsiradusių socialinių demografinių problemų. Todėl,
nors valstybė socialinei sferai skiria vis daugiau biudžeto lėšų (1996 m.,
palyginti su 1995 m., jų padidinta 28 proc), jų vis tiek trūksta. Lietuvoje
1996 m. socialinei sferai buvo skirta 12,3 proc. bendro vidaus produkto
(socialinei apsaugai, globai ir rūpybai - 2,4 proc, sveikatos apsaugai - 3,5
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proc., Švietimui — 5,5 proc). Be to, kad socialinė politika būtų veiksminga,
reikia tikslios ir kompleksiškos statistinės informacijos, ypač regioninės - jos
vis dar nepakanka [2: 36].
Samdomojo darbo problema žemės ūkio įmonėse
Rasa Pavlovskienė 1998 m. paskelbtame straipsnyje „Socialinių
problemų sprendimas žemės ūkio įmonėse" [1: 143-147] nagrinėja žemės

ūkio įmonių darbininkų ir tarnautojų bei darbdavių socialines problemas bei
jų sprendimų būdus. Autorė teigė, kad žemės ūkio įmonėse paplitęs
įstatymiškai socialinių garantijų dirbančiajam neteikiantis neoficialus
samdomasis darbas (kaime paplitęs samdomasis darbas nesudarant jokios
darbo sutarties). Tačiau kiek žemės savininkų naudojasi tolau darbu ir kiek
žmonių dirba tokiu principu, statistiškai nenustatyta. 1997m. gruodžio mėn.,
tiriant Lietuvos kaimo socialinės organizacijos pokyčius, buvo apklausta 100
kaimo gyventojų. 68 proc. respondentų nurodė, jog nuolatos arba sezoniškai
dirba pas ūkininkus. Tiriant pasitenkinimą darbu, 71 respondentas nurodė,
kad darbu nepatenkinti arba labai nepatenkinti. Profesinį mobilumą ar darbo

paieškas apklaustieji kaimiečiai įvardijo kaip probleminius dalykus. Net 93
proc respondentų teigė, jog rasti nuolatinį darbą kaime neįmanoma arba labai

sunku, tad dažnai tenka samdytis laikinai Tad kaimo žmogus dažnai
verčiamas rinktis samdomą, juridiškai nereglamentuotą darbą, kuris neteikia

pasitenkinimo, o tik leidžia nors laikinai išvengti bedarbystės, kurią didžioji
dauguma apklaustųjų (74 proc.) nurodė kaip rimtą bei skaudžią socialinę
problemą. Vyriausybiniu lygiu nesprendžiam kaimo gyventojų užimtumo
reikalų, ūkininkams sudaroma galimybė palankiomis sąlygomis (dėl darbo
pobūdžio, nereikalaujančio aukštos darbuotojų kvalifikacijos) naudotis
sunkia kaimiečių socialine padėtimi.
Girtavimo problema kaime
Tuo laikotarpiu sociologų dėmesį prikaustė girtavimo paplitimas kaime,
jo sukeliami padariniai bendrijoms ir šeimos institutui R. Pavlovskienė
strapsnyje „Girtavimas kaip socialinių procesų valdymo problema kaime"

[14: 72-75] nagrinėja alkoholio vartojimą, pažymėdama, kad šis socialinis
reiškinys sparčiai plinta, stabdo socialinės organizacijos vystymąsi. Autorė
atliko kaimo žmonių anketinę apklausą, apklausta 70 kaimo žmonių įvairiose
Lietuvos vietose. Buvo pateiktas klausimas „Ar svarbi alkoholio vartojimo
problema Lietuvos kaime?" 86 proc. apklaustųjų atsakė, kad labai svarbi, 13
proc. nežinojo arba negalėjo tiksliai atsakyti ir tik 1 proc. žmonių manė, kad
alkoholio vartojimas nesukelia rūpesčių. 60 proc. apklaustųjų teigė, kad
girtavimas kaime sparčiai plinta (tik 4 proc. sakė, kad girtavimas mažėja).
Kiti respondentai (38 proc.) teigė, kad alkoholio vartojama tiek pat, kiek ir
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seniau. Svarbiausia girtavimo kaime priežastis, respondentų nuomone, -

sunki ekonominė padėtis (37 proc). Kita priežastis - kaime didėja
bedarbyste, vyksta kiti esminiai socialiniai ekonominiai pokyčiai. 21 proc.
apklaustųjų kaltino blogas, sovietmečiu susiformavusias tradicijas. 27 proc.
apklaustųjų teigė, kad dėl girtavimo auga nusikalstamumas, 42 proc. - didėja
nesutarimai šeimose ir skyrybų skaičius. 14 proc. žmonių teigė, kad dėl

girtavimo pašalinama iš darbo, didėja asocialių šeimų skaičius, jose
traumuojami vaikai.
Tad dauguma žmonių, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo

pripažįsta, kad kaime girtavimas kelia daug rūpesčių; jis skverbiasi į
kasdieninį kaimo žmonių gyvenimą, tampa netgi atlygio už atliktą darbą

dalimi, būtinu visų švenčių atributu. Norint įveikti šią socialinę problemą,
būtina ištirti girtavimo priežastis, numatyti būdus, kaip sumažinti alkoholio
vartojimą, keisti žmonių požiūrį į svaigalus ir jų vartojimą.
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Resetrches into the Sočiai Development of Administmtive Regiom
and Country TerritoriaI Communities in Llthuania
Antanas Čiuias, Valentina Ratkevičienė
Summary
In this artiele the researches into the sočiai development of
administrative regions and country territorial communities are surveyed. The

researches were carried out by the Lithuanian Institute of Philosophy and
Sociology, Lithuanian Agriculturai University, Institute of Agrarian
Economics. The problems, content and results of these researches are pointed
out.
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SOCIOLOGINIAI ŽMOGAUS GYVENIMO IR VIETOS SĄLYGŲ
TYRIMAI IGNALINOS AE REGIONE
Antanas ČiuSas
Socialinių tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius

Straipsnyje analizuojami sociologiniai Šiaurės Rytų Lietuvos krašto
žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygų tyrimai, susiję su Ignalinos AE
funkcionavimu ir aplinkinių vietovių raida, Visagino miesto gyventojų
integracija. Parodoma atliktų sociologinių tyrimų apimtis, turinys, darbų

etapai, atskleidžiamas žmonių požiūris į šio krašto ekonominės socialinės
raidos perspektyvas.
Raktaiodžiai: socialinė raida, socialinė integracija, socialinis
psichologinis klimatas, socialinė sąveika, ekspertų apklausa

Straipsnyje siekiama išanalizuoti AE regione atliktų sociologinių tyrimų
programas [ 1, 2], tyrimų ataskaitas, tyrimų rezultatų publikacijas, susijusias
su Ignalinos AE poveikiu. Šio krašto būklės ir plėtros klausimais rašė
sociologai A. Čiužas [3; 4; 6], V. Kazlauskienė [10; 17], A. Vosyliūtė [10,
17], V Ratkevičienė [3; 4], A. Kličius, A. Mikšys ir kt Buvo nagrinėti ir

Visagino miesto [10; U; 12; 13; 14; 15; 18] bei AE poveikio aplinkai
bruožai.
Istorinės ir gamtinės-geografinės regiono sąlygos
Šiaurės Rytų Lietuva - unikalus gamtovaizdžių kraštas. Čia gausu įstabių
ežerų, upelių, miškų. Istoriniai šaltiniai rodo, kad šiuose kraštuose XIX a.
pabaigoje ir XX a. pradžioje žemdirbystės plėtrą skatino netoli esantys
prekybos centrai: Zarasai, Vidžiai, Daugpilis, Ryga, taip pat XIX a. pabaigoje
nutiestas geležinkelis. Apylinkių žemdirbystės tobulinimui įtakos turėjo ir
kaimynystėje, buvusioje Kuršo gubernijoje jau nuo XIX a. pradžios įsigalėjęs
naujoviškas ūkininkavimo būdas, naujesnė technika. Šaltiniuose pažymima,

kad Rimšės ir Gaidės apylinkių dvaruose XIX a. pabaigoje jau buvo taikoma
daugialaukė sėjomaina [9: 69-78] Dvarų ir kaimų laukuose buvo daugiausiai
auginamos grūdinės kultūros (rugiai, miežiai, avižos ir kt.) ir bulvės.
Gyvulininkystėje vyravo karvių, avių, kiaulių ūkis. A. Tyla nurodo, kad 1872
m. šiose apylinkėse šienaujamos pievos užėmė 25 proc. ūkių žemės. Pievos
buvo pelkėtos ir šieno duodavo nedaug, tik kai kuriuose dvaruose jau buvo ir

sukultūrintų pievų. Gyvuliai buvo ganomi pūdymuose, o kai kurių valstiečių
ūkiuose - atskirose ganyklose. Dvarininkų ir valstiečių sodai tuo metu buvo

126

nedideli ir neturėjo pramoninės reikšmės [19: 42-54] Kadangi šių kraštų
žemė nederlinga, daugelis regiono žmonių nuo senų laikų šalia žemdirbystės
dirbo miško darbus, užsiiminėjo įvairiais amatais, žvejojo, rinko miškuose
uogas, vaistažoles ir taip gaudavo papildomų pajamų. Miesteliuose ir
bažnytkaimiuose kūrėsi amatininkų dirbtuvės, parduotuvės, kai kas dirbdavo

prie geležinkelio darbų.
Siame krašte nuo seno gyveno įvairių tautybių žmonės ^ lietuviai, lenkai,
rusai, baltarusiai, žydai ir kt. Visais laikais buvo aktuali ekonominės,
politinės ir socialinės integracijos problema. Panašūs šio krašto žmonių
gyvenimo ir veiklos bruožai išliko iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios.
Karo metais ir sovietiniu laikotarpiu šioje teritorijoje vyko didėti

pokyčiai, iš esmės būdingi visai Lietuvai. Padidėjo šių teritorijų
miškingumas: 1975 m. Ignalinos rajone miškai sudarė 18,9 proc., Zarasų 23,6 proc, 1990 m. atitinkamai - 20,2, Zarasų - 27,3 proc Tai maždaug
dvigubai didesnis miškingumas negu vidutiniškai Lietuvos agrarinėse

teritorijose [10: 115]. Visa žemės ūkio paskirties teritorija tapo kolūkių ir
valstybinių ūkių žeme. Ėmė vyrauti būdinga tai sistemai stambiasklype

žemėnauda. Smulkiasklypė buvo tik kolūkiečių ir valstybinių ūkių darbininkų
sodybinėje žemėje, kuri sudarė nedidelę (6-9 proc) ariamos žemės dalį 1991
m. Dūkšto apylinkėje buvo du valstybiniai ūkiai (Dūkšto žuvininkystės ūkis 4925 ha), Rimšės apylinkėje du kolūkiai - Meikštų kolūkis (5454 ha) ir
Rimšės kolūkis (6825 ha), Turmanto apylinkėje du kolūkiai (apie 3000 ha
kiekvienas) ir Kimbariškės tarybinis ūkis (4900 ha).
Greta darbo kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose ir savo individualiuose
sklypuose, daugelis šio krašto gyventojų vertėsi turistų ir poilsiautojų
aptarnavimu, iš to gaudami nemažų pajamų Palanki geografinė padėtis
(geležinkelis, arti ir automagistralės, palankios gamtinės sąlygos, gražūs
gamtovaizdžiai, švarių ežerų, upių ir upelių gausa, gražus rekreacijai tinkami
miškai, daug originalių sodybų, kaimų, miestelių, daug gamtos, architektūros

paminklų, saugomų teritorijų, parkų) traukė turistus ir poilsiautojus (ypač iš
Sankt Peterburgo) maždaug iki XX a. 8-jo dešimtmečio Apytikriais
duomenimis, šiuose kraštuose kasmet apsilankydavo daugiau kaip 100
tūkstančių turistų ir poilsiautojų. Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje
Palūšėje nuo 1959 m. pradėjo veikti turistinė bazė. Ją gausiai lankė turistai iš

Lietuvos ir kitų buvusios Sovietų sąjungos respublikų. Ši turistinė bazė
poilsiautojus ir turistus priimdavo ištisus metus.
Ignalinos AE ir Visagino miesto statyba
Šio krašto žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygos gerokai pasikeitė
tuometinei vyriausybei priėmus nutarimą pastatyti prie Drūkšių ežero vieną

galingiausių pasaulyje atominę elektrinę bei naują, šiuolaikinį išvystytos
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infrastruktūros energetikų miestą. Daugelį statybos darbų vykdė Tarybinės
armijos statybos dalinių kariškiai. Labai greitai Ignalinos, Zarasų,

Švenčionių^ Utenos rajonų gyventojų tarpe pasklido žinia, kad elektrinės
statybose galima įsigyti statybinių medžiagų, ypač cemento, kuris tuo metu
buvo deficitinė prekė. Todėl gyventojai važiuodavo į AE statybą, susitardavo

su kariškiais ir gana nebrangiai tų medžiagų gaudavo, iš jų statydavo
gyvenamųjų namų ir ūkinius pastatus. Taip AE statyba prisidėjo prie Šiaurės
Rytų Lietuvos gyventojų materialinės gerovės.
Kaip žinia, sovietiniais metais labai trūko aukštesnės kokybes plataus
vaitojimo prekių. Žmonės įvairiausiais budais stengėsi jų gauti - ieškodavo
pažinčių pas prekybininkus, profsąjungų darbuotojus ir pan.; rajonai buvo
aprūpinami gana nevienodai. AE gyvenvietė (vėliau pavadinta Sniečkumi)
buvo aprūpinama kur kas geriau negu kiti miestai ir rajonai, todėl daugelis to
krašto gyventojų važiuodavo į Sniečkų pirkti drabužių, avalynės, ūkinių ir kt.
prekių (ne tik sau, bet ir kaimynams). Važiuodavo ir perpardavinėtojai,
tuomet vadinti spekuliantais, tad Sniečkaus miestas pagerino to krašto
gyventojų aprūpinimą plataus vartojimo prekėmis.
Nuo 1983 m. pradėjo funkcionuoti šis gana svetimas krašto aplinkai
objektas; tada oficialios institucijos tvirtino, kad „Visi ir atominių, ir

šiluminių elektrinių poveikio aplinkai veiksniai yra griežtai reglamentuoti
tam tikrų normų. Kaip šių normų laikomasi, kontroliuoja valstybinės
priežiūros organai... Radiacinės apsaugos požiūriu projekte numatomos
aplinkos apsaugos priemonės visiškai užtikrina, kad bus laikomasi nustatytų
sanitarinių normų ir kad aplinkai nebus daroma jokios žalos" [14: 4-5].
Visuomenė buvo raminama, tačiau Černobylio avarija parodė, kad tos
garantijos nepatikimos ir kad atominės elektrinės saugumas daug priklauso
nuo atskirų žmonių, elektrinės kolektyvo, visuomenės ir pagaliau valdžios

institucijų požiūrio į atominę energetiką.
Atominės elektrinės funkcionavimas ir Visagino miesto atsiradimas i^

esmės pakeitė Šiaurės Rytų Lietuvos rajonų gyventojų gyvenimo ir veiklos
sąlygas: pasikeitė ūkio struktūra, susilpnėjo turizmo verslas. Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse tuo metu vadintame Sniečkaus mieste
gyveno apie 35 tūkst. žmonių. Miesto tautinė sudėtis labai skyrėsi nuo kitų
Lietuvos miestų; čia daugiausia gyveno rusų - apie 60 proc, baltarusių - 10
proc., ukrainiečių, lenkų ir kitų tautybių (rusakalbių) apie 20 proc., lietuvių apie 10-14 procentų.
Visaginas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

Naujas tarpsnis Visagino miesto (tuo metu vis dar Sniečkaus) gyvenime
prasidėjo pertvarkos metais. Vilniuje, o vėliau ir kituose miestuose, pradėjo
kurtis Sąjūdžio grupės. Visuomenė sujudo, ėmė reikalauti permainų
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ekonominiame, politiniame ir socialiniame gyvenime. Sujudo ir visaginiečiai.
Vieni palaikė demokratinius pertvarkymus, norėjo permainų, kiti - ne, arba
tik neesminių. Ypač visaginiečius jaudino Lietuvos visuomenės siekiai
atkurti nepriklausomybę. Buvo jėgų, kurios reikalavo, kad Visaginas ir net
visas Rytų Lietuvos kraštas gautų autonomiją arba prisijungtų prie
Baltarusijos ar sudarytų kokius nors kitus darinius. Susiklosčius tokioms
aplinkybėms, vietiniai demokratai kvietė Sąjūdžio atstovus atvykti į Visaginą
ir paaiškinti, kas Lietuvoje vyksta, koks bus energetikų miesto likimas,

Įvykiai plėtojosi sparčiais tempais. Į Visaginą pradėjo važiuoti kai kurie
aktyviausi Sąjūdžio vadovai, važiavo ir organizacijos „Vienybė"
(„Jedinstvo") atstovai. Vyko susitikimai su įvairių įstaigų ir organizacijų
kolektyvais. Padėties aiškinimai buvo gana nevienodi, kartais prieštaringi. Į
šią veiklą įsitraukė ir Lietuvos mokslo draugija „Žinija". Buvo siunčiami

Lietuvos Mokslų Akademijos, aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojai ir
dėstytojai, kurie aiškino visaginiečiams apie Lietuvos visuomenės siekius,
numatomus politinius, ekonominius ir socialinius pertvarkymus, apie
demokratinės visuomenės kūrimo būtinybę. Susitikimai vyko daugelyje
įstaigų, taip pat kariniame dalinyje. Į ten esantį klubą buvo atvykusi grupė
mokslininkų susitikti su kariškiais - įvairaus rango karininkais. Susitikimas

vyko labai korektiškai. Karininkai klausėsi labai dėmesingai, buvo pateikta
daugybė įvairiausių klausimų ir atsakymų. Susitikimas praėjo sėkmingai:
karininkai suprato Lietuvos visuomenės siekius, tačiau ateitis jiems kėlė
nerimą, ypač miesto ir AE likimas.
Susidarius tokiai padėčiai, buvo nutarta atlikti sociologinius tyrimus.

Nuo 1989 m. pradėti tyrimai, kurių tikslas buvo atskleisti visaginiečių požiūrį
į Lietuvos visuomenės gyvenimo aktualijas, pasirengimą dalyvauti Lietuvos

valstybės ekonominėje, kultūrinėje ir valdymo veikloje. Mėginta ištirti
kitataučio Sniečkaus miesto integracijos į Respublikos gyvenimą problemas
ir sunkumus. Sociologiniai tyrimai parodė gana didelį šio miesto gyventojų

susiskaidymą, skirtingą socialinių grupių požiūrį į Lietuvos
nepriklausomybės siekius.
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas ir įtvirtinimas, privatizacija,
ūkinė reforma smarkiai paveikė miesto gyventojų orientacijas, jų požiūrį į
savo, vaikų ir miesto ateitį. 1991 m. tyrimais buvo aiškinamasi miesto

gyventojų požiūris į gyvenimo ir veiklos sąlygas, kitataučių gyventojų
integracija į Lietuvos valstybę. Pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėti vykdyti

sociologiniai tyrimai siekiant atskleisti miesto gyventojų požiūrį į AE
funkcionavimo įtaką žmogui ir aplinkai, ekonominei ir socialinei raidai.
Vyko apklausa ir dėl miesto pavadinimo - buvo gauta daug pasiūlymų;
pasirinktas Visagino ežero vardas. Vyriausybė tam pritarė.
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Iškilo ir Visagino miesto administracinio statuso klausimas; šis nemažas
miestas administraciniu požiūriu buvo pavaldus Ignalinos rajonui, ir tai
tenkino Ignalinos rajono vadovybę, o Visagino miesto vadovybė siekė
respublikinio pavaldumo. 1994 m. buvo atliekami sociologiniai tyrimai „Ateitis ir dabartis Visagine". Dauguma Visagino miesto gyventojų (91
proc.) pasisakė už naujo administracinio statuso - atskiros savivaldybės
(respublikinio pavaldumo) sukūrimą. Tyrimo rezultatai buvo aptarti

mokslinėje praktinėje konferencijoje, kurioje dalyvavo Visagino miesto
savivaldybės, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, mokslininkai
sociologai, kai kurių Seimo komitetų nariai. Konferencija buvo transliuojama
per vietinę televiziją. 1995 m. Vyriausybės nutarimu Visagino miestui buvo

pripažintas Respublikinio pavaldumo statusas. Greta šių klausimų buvo
tyrinėjami ir Visagino miesto ekonominės ir socialinės raidos, gyventojų
integracijos problemos bei požiūris į AE poveikį žmogui ir aplinkai.
Visuomenei ir Lietuvos vyriausybei kėlė nerimą atominės elektrinės
funkcionavimas. Žiniasklaida dažnai skelbdavo informaciją apie atominės
elektrinės ir jos personalo darbo trūkumus bei sunkumus. Siekiant ištirti AE

poveikį žmogui, gamtinei aplinkai ir regiono ūkiui, buvo parengta valstybinė
mokslo programa „Atominė energetika ir aplinka". Ją 1993-1997 m. vykdė

250 darbuotojų iš 13 Lietuvos mokslo tyrimo institutų ir aukštųjų mokyklų.
1993 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas įsitraukė į šią valstybinę

mokslo programą [1].
Pagrindiniai sociologinio tyrimo tikslai buvo tokie: a) ištirti AE aplinkos
gyventojų ekologinę sąmonę, informuotumą apie artimiausius ir tolimiausius

ekologinius AE funkcionavimo padarinius; b) išanalizuoti gyventojų
nuomones apie AE poveikį jų sveikatai ir gyvenamajai aplinkai; c) ištirti

gyventojų požiūrį į regiono socialinės ekonominės raidos perspektyvas; d)
ištirti įvairių tautybių žmonių tarpusavio bendravimo ypatumus. Tyrimai
buvo atliekami trimis etapais. Pirmajame apklausti įvairių Lietuvos
Respublikos žinybų specialistai, kurių darbas siejasi su atominės energetikos
ir gamtosaugos problematika (Seimo, ministerijų, savivaldybių atstovai,
atominės energetikos specialistai, mokslininkai ir kt, iš viso 157 žmonės).
Buvo analizuojami šie klausimai: AE techninės būklės, saugumo,
eksploatavimo ir perspektyvos vertinimai, vyriausybinių ir visuomeninių

institucijų veiklos AE atžvilgiu vertinimai; AE aplinkos vertinimai; etninės ir
kultūrinės padėties vertinimai.
Antrasis etapas apėmė darbo sąlygų ir socialinio psichologinio klimato
Ignalinos AE tyrimą. Buvo apklausti 388 darbuotojai (atranka atsitiktinė iš
AE personalo sąrašų kompiuterinės duomenų bazės). Šiame tyrimų etape
buvo analizuojama: darbo sąlygos ir socialinis psichologinis klimatas AE;
socialinių ekonominių darbo sąlygų vertinimai; pasitenkinimas darbu;
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socialinis psichologinis klimatas (tarpusavio santykiai tarp vadovų ir
pavaldinių, ir tarp to paties lygio bendradarbių), požiūris į AE poveikį
aplinkai; požiūris į AE saugumą; Lietuvos vyriausybės dėmesio AE
vertinimai; aplinkos užterštumo vertinimai; tapatumas miestui ir socialinės
problemos; valstybinės kalbos padėties vertinimai.
Trečiajame etape tirtos Ignalinos AE zonos gyventojų gyvenimo ir

veiklos sąlygos
Sociologinis tyrimas apėmė Visagino miestą ir Ignalinos, Zarasų,
Švenčionių ir Utenos rajonus. Tyrimą sudarė dvi dalys: Ignalinos AE zonos

gyventojų gyvenimo ir veiklos sąlygų tyrimas (gyventojų požiūris į AE
funkcionavimo poveikį aplinkai ir AE zonos rajonų socialinės ekonominės

raidos perspektyvas); šių rajonų ir Visagino miesto vadovų ir specialistų
ekspertinis vertinimas. Buvo apklausta 320 gyventojų, iš jų mieste - 143 (45
proc.), kaime - 177 (55 proc.). Buvo apklausti 165 ekspertai: savivaldybių
merai, merų pavaduotojai, administratoriai, skyrių vadovai, seniūnai ir
specialistai. Buvo analizuojamos šios problemos: gyventojų užimtumas ir

gyvenimo lygio vertinimai; požiūris į AE ir jos poveikį aplinkai; nuomonės
dėl AE ateities; baimė dėl avarijų; pasirengimas avarijos atvejui; informacijos
būklė; pretenzijos Lietuvos vyriausybei; žemės reformos Ignalinos AE zonoje
vertinimai; smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi perspektyvos Ignalinos
AE zonos rajonuose ir Visagino mieste (sociologinis aspektas); kalbinė
padėtis ir bendravimo problemos.
Remiantis tyrimų duomenimis buvo

parengtos

išvados

ir

rekomendacijos.
Lietuvos valstybinės mokslo programos „Atominė energetika ir aplinka''

vykdytojai tyrimų rezultatus aptarė ataskaitinėje konferencijoje (Vilniuje
1998 m. kovo 2 d.) Šios konferencijos tikslas buvo pateikti ir įvertinti
daugiamečių mokslinių tyrimų rezultatus Ignalinos AE regione, supažindinti

visuomenę su atominės energetikos plėtojimo Lietuvoje aktualijomis bei
Ignalinos AE eksploatacijos pasekmėmis gamtinei aplinkai ir socialinei
būsenai

Priimtose rekomendacijose greta kitų priemonių buvo siūloma: 1)
mažinti socialinę miesto izoliaciją, taikant ilgalaikes priemones, susijusias su
geresniu Visagino miesto gyventojų intelektinio potencialo panaudojimu, jų

užimtumo pagerinimu; 2) mažinti socialinį psichologinį Ignalinos AE ir
Visagino miesto atgrasumą, teikti operatyvią ir objektyvią informaciją apie

AE, stiprinti socialinius (komercinius ir kultūrinius) regioninius ryšius; 3)
formuoti Visaginą kaip perspektyvų tarpvalstybinio regioninio prekybos,
turizmo, socialinio aptarnavimo centrą.

Sociologiniai tyrimai šiuose kraštuose buvo atliekami ir vėliau. 19982000 m., tiriant Rytų Lietuvos socialinės ir ekonominės raidos ypatumus,
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buvo atliktas Visagino miesto, Ignalinos, Zarasų ir kitų rajonų gyventojų ir
savivaldybių vadovų (ekspertų) apklausos. Rinkta medžiaga apie gyventojų
užimtumą, ekonomines ir kultūrines veiklos sąlygas ir vystymosi
perspektyvas. Sociologinių tyrimų rezultatai buvo aptarti respublikinėse
mokslinėse konferencijose „Tautinės mažumos demokratinėje valstybėje"
(Vilnius, 1999 m. lapkričio 25-26 d.) ir „Rytų Lietuva: visuomenės ir
socialinių grupių raiška bei sąveika"_ (Vilnius, 2001 m. spalio 25-26 d), taip
pat tarptautinėje konferencijoje „Žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygos
padidintos rizikos zonoje" (Daugpilis, 1999 m. vasario 5-6 d.).
Ekonominės ir socialinės raidos perspektyvos
Visagino ir kitų AE zonoje esančių rajonų ekonominės ir socialinės
raidos perspektyvos gana miglotos. Spaudžiant Europos Sąjungos
institucijoms (Europos komisijai, Tarptautinės atominės energetikos

agentūrai ir kt.) Lietuvos vyriausybė priėmė sprendimą uždaryti pirmąjį AE
bloką jau 2005 m., (tiesa, su sąlyga, kad Vakarų valstybės finansiškai parems
Jį projektą. Energetikos specialistų apskaičiavimais Ignalinos AE uždarymas
Lietuvai kainuotų 14-17 milijardų litų. Bandymai sukaupti reikiamas lėšas
AE uždarymui kol kas dar nesėkmingi. Tiesa, dar yra galimybė derėtis,

prasyti daugiau lesų arba imti paskolas (nors Lietuva ir taip jau labai
prasiskolinusi) ir AE gali būti uždaryta.
Tačiau baimė, susijusi su AE, vargu ar sumažės, nes visos radioaktyvios
atliekos liks Lietuvoje. Kai Ignalinos AE buvo statoma, šias atliekas buvo
numatyta išvežti į kitus buvusios Tarybų Sąjungos rajonus. Tačiau dabar

atliekoms laidoti reikia ieškoti vietos Lietuvoje. Taigi Ignalinos AE galutinis
likimas gana problemiškas. Su tuo susijusi ir Visagino miesto ateitis. Iš 34
tūkst. Visagino miesto gyventojų 5 tūkst. dirba Ignalinos AE, daug žmonių
dirba jėgainę aptarnaujančiose organizacijose. Tad uždarius atominę
elektrinę, be darbo liktų daug visaginiečių. Tai aukštos kvalifikacijos,
darbingo 30-50 m. amžiaus žmonės. Dauguma jų yra atvykę iš
Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių, tačiau jų vaikai yra gimę jau

Lietuvoje - šią šalį jie laiko savo gimtine, jiems patinka šis kraštas, jie nori
jame gyventi. Dauguma miestiečių, gyvendami tarp rusakalbių, lietuvių
kalbos neišmoko, todėl jų galimybės rasti darbo kur nors kitur menkos.
Dėl neaiškios ateities ėmė keistis socialinė-ekonominė ir demografinė
situacija. Visagine jau yra keli šimtai vadinamųjų zombių, atvykusių į miestą

iš Vilniaus ir kitų didžiųjų miestų. Jie ten brangiai pardavė savo butus, pigiai
nusipirko būstus Visagine, o likusius pinigus prageria. Visaginas, kuriame

buvo pastatyti gražus, daugiaaukščiai, patogūs gyventi namai, dabar tapo
pigiausių Lietuvoje butų miestu.
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Tad prieš uždarant elektrinę, turėtų būti numatytos priemonės dėl
Visagino miesto tolimesnės ekonominės ir socialinės raidos. Nežinia labai
slegia žmones Svarbiausia problema - gyventojų užimtumas.
Sociologinių tyrimų metu ekspertų - energetikos specialistų, taip pat
Šiaurės Rytų regiono savivaldybių ir seniūnijų vadovų nuomone, Visagino

miesto gyventojų užimtumui spręsti tikslingiausia jau dabar ir ateityje kurti
lengvosios, maisto perdirbimo ir mikroelektronikos pramonės įmones.
Aplinkiniuose Ignalinos, Zarasų, Švenčionių, Utenos, Molėtų rajonuose butų
tikslinga plėtoti poilsio ir turizmo verslą, kuris savo ruožtu galėtų gerokai
skatinti įvairių žemės ūkio šakų, amatų, prekybos, paslaugų, statybos ir kt.
verslus.
Bvados
Atominės elektrinės funkcionavimas ir Visagino miestas iš esmės pakeitė
žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygas Šiaurės Rytų Lietuvoje. Pasikeitė ūkio
struktūra, socialiniai ekonominiai ryšiai.
Kaip rodo sociologiniai tyrimai, regiono žmonės, ypač visaginiečiai,

jaučia psichologinį diskomfortą dėl problemų, susijusių su Ignalinos AE
funkcionavimu, numatomu jos uždarymu. Nežinia dėl ateities kelia žmonėms

daugiau nerimo negu baimė dėl padarinių sveikatai ar aplinkai nuo
radioaktyvaus spinduliavimo ar galimų avarijų.
Tuo atveju, jeigu Ignalinos AE būtų uždaryta, ekspertų, savivaldybių,
seniūnijų vadovų, taip pat ir gyventojų nuomone, būtų tikslinga Visagino

mieste plėtoti lengvąją, maisto perdirbimo ir mikroelektronikos pramonę.
Aplinkiniuose Ignalinos, Zarasų, Švenčionių, Utenos, Molėtų rajonuose
būtų tikslinga plėsti poilsio ir turizmo veiklą, kuri savo ruožtu skatintų įvairių
žemės ūkio šakų, amatų, prekybos, paslaugų, statybos ir kt. verslų plėtrą
minėtų rajonų centruose, miesteliuose ir Visagino mieste.
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Sociological Resurches in the Region of Nudear Electric Power

Station (NEPS) of Ignalina
Antanas Čiuįas
Summary
The article examines the sociological researches carried out by the
scientific researchers of the Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology
during the period of 1989-2000.
The investigation in this region was staned on the eve of Lithuanian
independence restoration. The scientists aimed to find out the integration
problems of Visaginas population. For the first time in Lithuania there were
investigated the attitudes of Visaginas inhabitants to the influence of NEPS
upon people and environment, economic and sočiai development.
In 1993 the research was started in accordance with the State's program
„NEPS and environment" and lasted up to 1997 It included three stages
First, the evaluation of living environment, ecologicai and sočiai statė was
done. Second, the work conditions and sočiai psychological atmosphere in
the NEPS of Ignalina were surveyed. The investigation into the living and
activity conditions of the regionai population was carried out at the third
stage
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JAUNIMO ETNOKULTŪRINIO SĄJŪDŽIO IDĖJOS XX a. 7-8
DEŠIMTMETYJE
Jonas Trinkūnas

Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
jontrio@taide.lt
Straipsnyje apžvelgiamos XX a. 7-8 dešimtmečio jaunimo
etnokultūrinio sąjūdžio idėjos ir veikla. Kraštotyrininkų Ramuva, Žygeiviai,
Alkas, Raskila - tai aktyvios organizacijos, į kurias tada teikėsi jaunimas.
Judėjimo tikslas buvo ugdyti tautinę savimonę, kurti taikaus pasipriešinimo

būdus. Buvo nevengiama įvairių prisitaikymo formų, kurios tapo to meto
visuomeninio gyvenimo norma. Nors komunistų represiniai organai žlugdė
Šias pasipriešinimo formas, totalitarinė sistema išgyveno krizę - daugelis
požymių aiškiai rodė, kad visuomenė serga.
Raktažodžiai: etninė kultūra, jaunimo etnokultūrinis judėjimas,
neoromantizmas, nacionalinis identitetas, pasipriešinimas ir prisitaikymas,
represijos
Aptariamas laikotarpis - tai sovietinio gyvenimo liberalizavimo metas,
dar vadinamas ^chruščioviniu atšilimu". Daugeliui, ypač jaunimui, tuo metu

atrodė, jog atsiveria galimybės laisvai veikti, kurti. Pokarinių represijų baimė
buvo kiek išblėsusi. Šis palyginti trumpas ir apgaulingas laikotarpis tautos
gyvenime suvaidino tam tikrą vaidmenį. Jaunimo iniciatyvos turėjo sukelti
visuomeninio vyksmo pagyvėjimą.

Pasibaigus ginkluotai rezistencijai, iškilo kitos pasipriešinimo okupacijai
formos, vadinamos pasyviąja rezistencija arba neginkluotu pasipriešinimu.
(vairios tautinės ir kultūrinės iniciatyvos tapo užuomazgomis tolimesnių
visuomeninių judėjimų, atvedusių visuomenę į atgimimą ir nepriklausomos
Lietuvos atkūrimą. Tačiau tuo metu bet kokios natūralios pastangos kurti
savo kultūrines ir idėjines krašto gyvenimo formas anksčiau ar vėliau būdavo
imamos slopinti ir persekioti. Komunistinė sistema netoleravo
nekontroliuojamos socialinės saviraiškos. Reikia sutikti su istorikės Živilės

Račkauskaitės nuomone, jog pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje
septintajame dešimtmetyje nebuvo populiari tema lietuvių istoriografijoje.
Darbų, skirtų būtent šiems tyrimams, Lietuvoje beveik nėra. Tema tyrinėtina
dar todėl, kad to laikotarpio aktyviausiai opoziciškai nusiteikusi visuomenės
dalis buvo Lietuvos jaunimas [12; 52].
Mus domina to meto jaunimo idealai, vertybinės orientacijos, jaunimo
visuomeniškumas, gebėjimas organizuotis bendram veikimui, mokėjimas
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prisitaikyti prie realių sąlygų. Aptarsime, kas inspiravo jaunimo judėjimą,

kas jį stabdė ar jam trukdė
1964 m. pasirodžiusi kukli knygelė „Zervynos" (kra^totyrinės

ekspedicijos rezultatai, išleido Kraštotyros draugija) tapo vienu iš naujojo
lietuvių atgimimo ženklų. Prasidėjo reguliarios kraštotyros ekspedicijos, į
kurias įsitraukė daugybė^ kaip sakydavo, susipratusių lietuvių, inteligentų įvairiausių profesijų žmonių. Jos vyko savanoriškai, visuomeniniais

pagrindais, dalyvių atostogų laiku ir poilsio dienomis. Šiame sąjūdyje
atsirado ir jaunimo etnokultūrinis judėjimas. Trumpas laikotarpis - apie 9
metus - tapo platesnių dvasinių idėjinių procesų šaltiniu. Tuo metu gimė
idėjos, paveikusios vėlesnį dvasinių bei kultūrinių tautos vertybių gyvavimą.
Etnologas Vytis Čiubrinskas pranešime „Sovietmečio iššūkiai Lietuvos
etnologijai: disciplina, ideologija ir patriotizmas", skaitytame 1999 m.
Nacionalinio muziejaus konferencijoje „Iš etnografijos istorijos", aiškino,
kaip tautinis etnokultūrinis sąjūdis iškėlė valstietišką lietuviškumo sampratą.
Kaimo žmonės buvo laikomi vos ne etaloniniais tautiečiais, tautinės kultūros
kūrėjais. Tai visiškai atitiko klasikinį XIX a. romantizmą. Patys etnologai
buvo apimti visuotinės tautinės liaudiškos senovės autentiškų ir tipiškų
liekanų rinkimo bei fiksavimo aistros, kuri buvo tikrai patriotinė. Tačiau
fiksuodami praeities tradicijas etnologai sovietmečiu toli gražu nebuvo
laisvi, o turėjo dirbti „pagal užsakymą": užuot tyrę režimui „pavojingą"
dvasinę kultūrą, buvo priversti domėtis materialia kultūra.
Patriotizmo Šaltinis, anot V.Čiubrinsko, buvo gana platus, jaunatviškai
veržlus judėjimas. Jį įsiūbavo neoromantiškai nusiteikę, neretai iš kaimo kilę
pokarinės kartos naujieji inteligentai, ypač studentai. Jis reiškėsi ir kaip
kontrsovietinis, nukreiptas prieš sovietinę (ypač paradinę) kultūrą. Istorikas

Alfredas Bumblauskas šiame judėjime įžvelgia folklorofiliją ir baltoftliją.
Baltortlija - tai istoriografinė kultūrinė programa, laikanti tautiškumo

pagrindu ikikrikščionišką baltų kultūrą. Manyčiau, šiam judėjimui labiau
tiktų baltų kultūros atgimimo pavadinimas, nes domėjimasis savo krašto
kultūra įgavo daug didesnį užmojį. Ne šimtmečiai, bet tūkstantmečiai tapo

reik^mingi kylančiam jaunimo sąjūdžiui.
Anot folkloristo Stasio Skrodenio, visoje Rytų Europoje tuo metu

stiprėjo folkloriniai sąjūdžiai [10: 203]. Tokį masinį susidomėjimą folkloru
lėmė visų pirma patriotizmas ir iŠ tautinio tapatumo palaikymo kylantis
poreikis senosiomis tradicijomis atsiriboti nuo sovietinių manipuliacijų.
7-8 dešimtmečio ypatumai susilaukė tyrinėtojų dėmesio. Pasaulio
lituanistų bendrija surengė konferenciją ir išleido pranešimų rinkinį
„Priklausomybės metų (1940-1990) lietuvių visuomenė; pasipriešinimas ir/ar
prisitaikymas" (1996). Vienas iš konferencijos organizatorių A. Zalatorius

įžangoje iškelia svarstytinus ir aptartinus klausimus: „Kas geriau: garbingai
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išnykti ar ne visai garbingai išlikti? Ar įmanoma nubrėžti aiškią ribą tarp
pasipriešinimo ir prisitaikymo? Ar išoriškai prisitaikius galima viduje
i^saugoti pasipriešinimo potenciją?" [10: 8].
1998 m. pasirodė leidinys „Ramuva - 4" [13], skirtas Rasos šventės ir

Ramuvos 30-mečiui Straipsnių autoriai - etnokultūrinio judėjimo dalyviai pateikė platų 7-8 dešimtmečio įvykių aprašą.
Kokios šio judėjimo ištakos, kaip jis gimė? Apie tai bus kalbama ir
svarstoma ne kartą. Mums rūpi parodyti šio reiškinio pradžias ir jo
varomąsias jėgas.
Universitetas
Vilniaus universitetas buvo ne tik mokslo, bet ir dvasinio-idėjinio
gyvenimo židinys, pažangiausias jaunimas taip pat telkėsi universitete.
Vilniaus Universitete visada būta aktyvesnio jaunimo. Mums rūpimu

laikotarpiu Universitete reiškėsi lituanistai, istorikai kraštotyrininkai ir
turistai žygeiviai. Krašto pažinimo žygiai, domėjimasis Lietuvos istorija,
folkloru, liaudies dainų dainavimas tapo tikra patriotine mokykla. To meto h*
ankstesniame universitete buvo neramu, valdžiai periodiškai iškildavo
ideologinio pasipriešinimo problemų. Partiniai ir komjaunimo organai turėjo

daug darbo, svarstydami dėstytojų ir studentų pažiūras ir idėjiškai netinkamą
elgesį Daugiausia kentėjo lituanistai ir istorikai, kuriems buvo sunku

išvengti tautinių ir laisvesnės minties tendencijų. Periodiškai kilo jaunimo
iniciatyvos, (gaunančios įvairių pavidalų.
Donatas Sauka, žymusis lituanistas, knygelėje „Noriu suprasti" (1990)
prisimena 1958-1961 metų lietuvių literatūros katedros bylą. Katedra „daug
metų tampyta už idėjinio apinasrio, kiekvienąmet tikrinta pagal proletarinio
internacionalizmo, ateizmo, kontrpropagandos, kitąkart ir pagal civilinės
gynybos ar pan. darbo rodiklius (atsiskaitant! konkrečiai - procentais)" (14:
85]. Tuomet iš Universiteto buvo atleistos gabios lituanistės V. Zaborskaitė,
1. Kostkevičiūtė, pakeista katedros vadovybė, tačiau tai negalėjo sustabdyti
naujų dvasinių procesų. Vis nauji jaunimo būriai ateidavo į universitetą, tarsi
pakeisdami išvargintus ir nukamuotus lietuvybės sergėtojus šviežiomis

pajėgomis. Valdantiesiems taip ir nepavyko užgniaužti patriotinių jaunimo
siekių
Ramuvos ištakos glūdi Universiteto kraštotyrininkų ir žygeivių veikloje,
kuri ėmė reik^tis jau nuo 1960 m. Šie metai minimi todėl, kad jau tada
studijuodami aktyvumą rodė jaunuoliai, kurie vėliau kūrė žygeivių ir
Ramuvos judėjimus. Šis laikotarpis buvo įdomus savo įvairove, jaunimas
domėjosi viskuo - naujom meno srovėm, filosofija, orientalinėmis
religijomis ir pan. Formavosi naujų laikų Lietuvos visuomenė, kuriai
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būdingos pastangos atskurti nutrauktas kultūrines ir idėjines tradicijas ir
atrasti naujus gyvenimo orientyras.
1967 m. pavasarį steigiama Lietuvos ir Indijos draugija. Draugijos
pagrindas buvo R. Mironas, A. Poška, A. Danielius, R. Kolonaitis, A.

Gudelis ir J. Trinkūnas. Indijos bičiulių draugija subūrė filologų - būsimų
^^muviečių - būrį. Šios draugijos jaunimas palaikė ryšį su Jadvyga
Čiurlionyte, Liudu Truikiu, Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu, „Alko" klubo
žmonėmis. Ryšiai siekė ir kalbininką Vladimirą Toporovą, archeologę

Mariją Gimbutienę ir kt. 1967 m šio rato jaunimas surengė Rasos šventę
Kernavėje. Būtent tais metais gimė Ramuva, nors ji, kaip Vilniaus
kraštotyrininkų įdubas, buvo įteisinta 1969-ųjų pradžioje.

Svarbūs judėjimui buvo ryšiai su žymiąja archeologe Marija
Gimbutiene. 1968 m. ji lankėsi Lietuvoje ir Vilniaus universitete skaitė
paskaitą apie lietuvių mitologiją. Apie to susitikimo atmosferą ji rašė laiške
Vytautui Kavoliui: „Yra tokia Lietuvių-indų draugija. Visai nekaltas
pavadinimas ir jos pirmininkas yra Mironas, savo laiku buvęs ne visai
simpatiškas. Tačiau dedasi gana įdomūs dalykai. Pvz., ruošiamos Joninės kur
nors Kernavėje ant piliakalnio, suvažiuoja iš visų kampų, ir kas ten
apsilanko, jau niekad nepamiršta tos nakties. Dabar ant Rambyno kalno
pradeda degti aukurai, ruošiami Vydūno minėjimai. Visa tai daro degantieji
studenčiukai, kuriems lietuviška veikla yra visas gyvenimo tikslas. Man teko
nemažai jų susitikti. Buvau daugiau negu sujaudinta. Negalėjau atsisakyti
skaityti paskaitą... Vilniaus universiteto Didžioji kolonų salė buvo perpildyta.

Jei kam būtų reikėję sušluoti visą Lietuvos žiedą iš karto - buvo gera proga;
ten buvo turbūt visi menininkai, rašytojai, mokslininkai, jauni ir seni, iš
Vilniaus, iš Kauno ir kitur, o daugiausia buvo jaunų studenčiukų, kurie į
mane žiūrėjo susijaudinusiom akim, beveik norėdami prisiliesti. Tokią
auditoriją, žinoma, galėjau turėti tik vieną kartą gyvenime" [14: 11]. M

Gimbutienės knyga „Ancient Symbolism of Lithuanian Folk Art" (1958)
buvo išversta į lietuvių kalbą ir rankraštį jaunimas skaitė kaip populiariausią
knygą. Knygos vertimas „Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene" buvo

išleista tik 1994 m. Vėliau M. Gimbutienė, reikšdama simpatijas šiam
jaunimo judėjimui, rašė: Jaučiu, kad priklausom vienai šeiniai - Ramuvai"

[14: 9].
Pasirinktas Ramuvos vardas tarsi nurodė idėjinius orientyras. Ramuva
viduramžiais buvo vyriausia b^ltų pagoniška šventovė prūsuose. Ramuvos
vardas - tai lietuviškas prūsiško vardo atitikmuo. Pagoniška vardo prasmė
tapo jaunimo judėjimo simboliu. Silvestras Gaižiūnas rašė: „Ramuva yra
svarbiausias kultūrinės tradicijos laidas, jungtis tarp kartų. Būtent per ją, per
šventnamio jausmą, kylantį joje, nusitęsia ryšys tarp naujųjų kartų ir
Prabočių, sykiu ji nušviečia naujų kartų ateities kelius" [4: 267]. Ramuvos
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vardą nutarta rąžyti mažąja raide, nes ketinta ramuvas steigti visoje
Lietuvoje, jis turėjo pakeisti klubo vardą. Mes dabar Ramuvą rašome didžiąja
raide, pabrėždami paties judėjimo vardą. Įsikūrusi Vilniaus Ramuva ėmė
leisti informacinį laikraštėlį taip pat „Ramuvos" vardu. 1969 m. suspėta

iSleisti 3 numeriai ( 1969 01 31; 02 28; 06 15). Ketvirtas numeris buvo
sustabdytas. Taip užsibaigė laikraštėlio leidyba Nepadėjo pataikaujamos
pastangos, tarybinė frazeologija ir pan Budri sovietinio cenzoriaus akis

sugebėjo įžvelgti pavojingas ramuviečių tendencijas.
Idėjos
Pirmame „Ramuvos" laikraštėlio numeryje (1969 01 31) yra įžanginis
straipsnelis „Ką ramuva veiks". Jame sakoma: „Mes įsteigėme Vilniaus
kraštotyrininkų ramuvą, norėdami patys geriau pažinti per tūkstantmečius
sukrautus liaudies kultūros turtus ir padėti susipažinti su jais visuomenei.
Mes manome, kad šviesus liaudies žvilgsnis į ateitį, jos sveika pasaulėjauta,
grindžiama žmogaus ir visatos vieningumo pajautimu, grožio ir gėrio
supratimas pravers mūsų laiko žmonėms. Todėl ramuvos kūrėjų tikslas - ne

tik tyrinėti liaudies kultūros apraiškas, bet ir padėti žmonėms turėti iš jų
naudą kasdieniniame gyvenime. Liaudies meną, papročius, tautosaką mes
laikome ne užgesusiomis vertybėmis, o mūsų kasdienai reikalingų dvasinių
vertybių šaltiniu". Užmojai, kaip matome, buvo nemenki, nes kalbama apie
tūkstantmečių vertybes. Tiesa, tai buvo apdangstyta sakiniais apie

revoliucinę praeitį ir didėjančią liaudies dvasinių vertybių reikšmę
tarybiniame gyvenime. Toks buvo ano meto kalbėjimo būdas, o skaityti
reikėdavo tarp eilučių.
Ramuvoje akcentuota kultūrinė praktinė veikla. Liaudies kultūra turinti
grįžti į gyvenimą, o ne būti tik muziejinė vertybė. Straipsnyje „Ką ramuva
veiks" sakoma: „Ramuvoje klausysimės senų žmonių dainuojamų dainų ir
sakmių pasakų bei stengsimės jas suvokti; dainuosime ir seksime patys;
švęsime senas liaudiškas šventes, kurias kadaise pasisavino ir bandė sau
pritaikyti krikščionybė; minėsime įvairias kultūrines sukaktis. Be to,

keliausime po gimtąjį kraštą, lankysime jo žmones ir paminklus" Toks
idėjos ryšys su veikimu buvo svarbiausia ramuviečių veiklos ypatybė.
Tradicinės kultūros vertybės turėjo gyvuoti, o ne gulėti knygų lentynose ar
muziejuose Todėl veikla ir idėjos buvo neatskiriamos.
Vydūno 100 metų šventimas 1968 m. sutapo su Ramuvos formavimosi

pradžiomis. Ramuviečiai patys aktyviai dalyvavo visuose Vydūno
minėjimuose Vilniuje, Kaune, Jonaičiuose, dažniausiai patys juos ir
organizuodavo [15: 327], V. Bagdonavičius vėliau tapo rimtu Vydūno
filosofijos tyrinėtoju. Tuo metu kaip priesakas skambėjo šie Vydūno žodžiai
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iš „Amžinos Ugnies" : „Tiktai iŠ Šitos Ramuvos tegali sau imti Lietuva nūnai
Šviesybės. Ją išlaikyti turime".
Kodėl Vydūnas tapo to^s svarbus Ramuvai? Niekas taip nekėlė senosios
lietuvių, baltiškosios kultūros grožio ir vertės, kaip Vydūnas. Jis pats patyrė
akistatą su vokiškąja europine civilizacija. Vydūnas iškėlė argumentus,

kuriuos pritaikiusi baltiškoji kultūra galėtų atsispirti grėsmingai
germanizacijai. Ir kitas svarbus Vydūno fenomeno bruožas - idėjų ir
gyvenimo bei veiklos darna. Būtent tai ir buvo patraukliausia lietuvninkų

mąstytojo gyvenimo filosofijos bei kūrybos esmė
Marija Gimbutienė savo garsioje kalboje, pasakytoje 1993 m. Vytauto
Didžiojo universitete, suteikiant jai Garbės daktarės vardą, išdėstė
svarbiausius savo pasaulėžiūros teiginius. Nors jau praėjo ketvirtis amžiaus
po susitikimo su Ramuva, kalboje aiškiai skamba tos nuostatos, kuriomis

vadovavosi Ramuvos judėjimas. Ji kalbėjo: „Šiuo metu išryškėjo globalinis
fenomenas - siekis remtis į senojo, nesugadinto pasaulio vertybes. Genties

deivės ir dievai iš naujo kyla su didele jėga Jų neišditdysi iš tautos atminties;
niekas niekad galutinai nepranyksta. Viskas integruojasi į naują audinį, kurį
mes audžiame. Nesame praradę to, ko mąstantis pasaulis ieško ir ką bando
grąžinti, nesame nutolę nuo gamtos ir visuminės (hotistinės) pasaulėjautos
(Literatūra ir menas, 1993, nr. 29).
Nemažą įtaką Šiam judėjimui darė ryškios asmenybės : Č. Kudaba, E.
Šimkūnaitė, N. Vėlius ir kt Tuo metu, o ir vėliau atverti slaptuosius savo
troškimus ir simpatijas mažai kas drįso. Profesorius Č. Kudaba prasitardavo:
„akimirkomis jaudinuosi apimtas nepatirtos pagoniškos gamtojautos" [11:
176]. RamuvieČiai gaudydavo tokias nuotrupas tarsi nuostabias tiesas,
žinoma, ne tik Profesoriaus straipsniuose. C. Kudabos straipsniai apie
Lietuvos gamtą, etninius regionus, senąją Lietuvą buvo mėgstamiausia
jaunimo lektūra. Senoji pasaulėjauta Ramuvoje buvo idealas, išreiškiantis
visas svarbiausias dvasines vertybes. Apie didžiausias pasaulio tiesas kalbėjo
gimtinės gamta ir kitos senosios Lietuvos apraiškos. Č. Kudaba globojo
kraštotyrininkus, Ramuvą, rasdavo būdų, kaip juos apginti

Vaistažolininkė Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996) tapo viena svarbesnių
Ramuvos judėjimo skatintojų. Rasos šventėje 1967 m. Kernavėje ji visus
mokė kupoliavimo paslapčių ir tiesiog įkvėpė Rasos šventės dvasią, kuri
neišblėso iki šiol. Ramuvoje ji skaitė paskaitų istorijos, mitologijos, folkloro,
papročių klausimais. Ji buvo vadinama Žiniuone arba tiesiog Ragana.
Paskaitų ir pokalbių metu ji aiškino senojo tikėjimo tiesas. Save laikė Saulės
garbintoja ir manė, kad Saulė buvo svarbiausia lietuvių dievybė. Jaunimas

mokėsi iŠ jos laisvo kūrybingo mąstymo ir pilietinės drąsos.
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Veikla ir represijos
Kraštotyrinis-žygeiviškas judėjimas prasidėjo 1960-1961 m. Gana

greitai atkreipė represinių organų (KGB ir kt) dėmesį. KGB Kauno miesto
įgaliotinio G. Vaigausko 1962 m. tarnybiniame pranešime „Apie kai kuriuos
nacionalistiškai nusiteikusius asmenis iš Kauno miesto turizmo sekcijos"
kalbama ir apie Vilniaus universiteto turistus (Lietuvos ypatingasis archyvas,
F.K-1, Ap 14, B. 149). Feodalinės ir smetoninės Lietuvos garbinimas,
nacionalistinių nuotaikų skleidimas buvo kai kurių studentų žygeivių
„nusikaltimai". Nerimą kėlė represiniams organams tai, kad žygeiviai
susitikinėjo su buvusiu „Naujosios Romuvos" redaktoriumi rašytoju Juozu
Keliuočiu, žymiu keliautoju Antanu Poška ir kitais represuotais žmonėmis.

Iš aktyvesnių studentų, kurie pateko į KGB akiratį, paminėti Rimas
Matulis, Tadas Šidiškis, Jonas Trinkūnas ir kt. Būtent Sie jaunuoliai vėliau
išplėtojo žygeivišką ir ramuvietišką veikl^.
1968- 1969 metai - masinio etnografinių ansamblių judėjimo pradžia.
Liaudies muzikos vakaronės ir koncertai tapo tikra švente - salės būdavo
sausakimšos Džiaugsmas buvo ne tik estetinis, buvo atrasta niekam
nepavaldi laisva dvasios teritorija. Rasos šventė Kernavėje 1967 m. buvo
tikras iššūkis režimui, susilaukęs persekiojimų. Jaunimo etnokultūrinis

sąjūdis stiprėjo, ir 1969 m. pradžioje steigiama Vilniaus kraštotyrininkų
Ramuva. Tais pat metais Ramuvos jaunimas dalyvauja ekspedicijoje į
Kernavę ir Dūkštose. Šis kraštas ypač turtingas istorijos dvasia. Galima

teigti, jog būtent čia gimė daugelis ramuvietiškų idėjų ir iniciatyvų,
pirmiausia pasireiškusių Rasos šventėse. Čia netrukus teko patirti ir
pirmuosius represinius valdžios veiksmus prieš švenčių dalyvius.
1969m. rudenį pradedamas kurti Liaudies universiteto Lietuvių liaudies
tradicijų fakultetas. Fakultetas buvo skirtas liaudies arba etninei kultūrai
propaguoti. Rengiant fakultetą, dalyvavo A. Gudelis, A. Danielius, J.
Bruveris, M. Martinaitis, J. Trinkūnas ir kt. Lapkričio mėn. fakultetas
uždraudžiamas, dar nepradėjęs darbo. Partiniai Universiteto organai imasi
priemonių, fakulteto iniciatoriai šaukiami aiškintis. 1970 m. kuriama
Ramuva Universitete. Čia ji gyvavo nuolat kontroliuojama. WU Ramuva

pradėjo ilgalaikę ekspediciją į Žiūrų kaimą.
1970m. organizuojama Rasos šventė Kernavėje. Valdžia ėmėsi
priemonių slopinti šventę; buvo milicijos ir valdžios pareigūnų. Gyventojams
buvo liepta nieko neduoti šventės dalyviams - nei kirvio, nei malkų. Tačiau
Rasa įvyko gražiai, savaimingai atskirų žmonių iniciatyva. Miesto Ramuva
buvo įbauginta, derybos su Širvintų rajono valdžia nepavyko, daugelis
neatvyko, tačiau šventė įvyko.
Sunkios dienos Miesto Ramuvai -ją tiesiog smaugia nuolatinės valdžios

priekabės ir persekiojimai.
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1970 m. artėjant Vėlinėms sukruto valdžia. A. Stravinskas, kraštotyros

draugijos pirmininkas, visus įkalbinėja nedalyvauti Vėlinėse. Prorektorius B.
Sudavičius Č. Kudabai įsako sutrukdyti rengti Vėlines, bet jaunimas
neklauso. 1971 m. birželio mėnesį prasideda spaudimas. Į Saugumą šaukiami

apie 30 žygeivių Žygeivių organizacija uždraudžiama. Uždaroma Vilniaus
miesto Ramuva. Universitete prorektorius B. Sudavičius, išsikvietęs Č.
Kudabą, prigrasina, kad jokių Rasų nebūtų. 1971 m. Rasos šventė sukėlė

valdžios pyktį ir dalyvių persekiojimus. Oficialūs asmenys vietiniams
gyventojams aiškino, kad čia „tarybų valdžios priešai - jaunimas"
Komunistų valdžia rimtai ėmėsi stabdyti ir koreguoti nevaldomą kraštotyros
judėjimą. Kompartijos 1972 m. nutarimuose nurodoma „visų pirma tyrinėti
socialistinio gyvenimo tikrovę", kaupiant medžiagą apie praeitį, „griežtai
kovoti su pasitaikančiomis senovės idealizavimo tendencijomis, praeities
socialinių prieštaravimų tušavimu". Šį kvietimą lydėjo veiklesnių Lietuvos
kraštotyrininkų kvietimai į saugumą, kratos, vieši kritiški kraštotyrinės
veiklos svarstymai darbovietėse, Lietuvos kraštotyros draugijos vadovų
keitimai (Literatūra ir Menas, 1993, nr 36).
1973 m. suimami keli kauniečiai (A. Sakalauskas, Š. Žukauskas, V.
Povilonis ir kt.) už konspiracinės grupės kūrimą ir ketinimą platinti nelegalią
literatūrą. Keli kraštotyrininkai su jais buvo šiek tiek pažįstami. To užteko,
kad bylai būtų suteiktas „kraštotyrininkų bylos" charakteris. Kauniečiai
buvo nuteisti kalėti, o kai kurie kraštotyrininkai buvo šalinami iš darbo,
persekiojami.

Šį laikotarpi galima laikyti „mažojo sąjūdžio" pabaiga. Sustabdyta įvairi
kraštotyros veikla, nutrauktos kompleksinės ekspedicijos. Paskutinės tų
ekspedicijų knygos išėjo po daugelių metų: „Gervėčiai" 1989 m. (1970),
„Dubičiai" 1989 m. (1971).

Žygeiviai
Žygeivių vardas atsirado šiek tiek vėliau negu pats reiškinys 1960-1965
m. Vilniaus universitete turistinėje veikloje ėmė reikštis tautiškai nusiteikę
studentai. Tai pastebėjo represiniai organai. Tačiau Universiteto turistų
klubas negalėjo apsieiti be aktyvių studentų, nors jie nuolat kėlė nerimą
valdantiesiems asmenims. Pamažu sportinis turizmas ėmė virsti pažintiniu, o
šis evoliucionavo į patriotinį etnokultūrinį turizmą^ kuris ir gavo žygeivystės
vardą. Žygių metu skambėjo patriotinės, dažnai - partizanų dainos, todėl
tekdavo aiškintis valdžios kabinetuose. Šiandien žygeiviai prisimena, ką jie
dainuodavo: „Tada R. Matulis tarp daugelio dainų užvedė ir mūsų mėgiamą
„Sėk, sesute, ir gvazdiką, kad išvytų bolševiką", po to „Palinko liepa šalia
kelio" ir kt." [16: 31]. Dainos skambėdavo traukiniuose, su dainomis
jaunimas paržygiuodavo iš stoties į Čiurlionio gatvės bendrabučius. „Kur
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eidavome, ten dainuodavome. Kaip dabar sakoma, tai buvo kultūrine
rezistencija Taip formavosi žygeivystės dvasia" [16: 32] Neužmirštamos
Rasos šventės Kernavėje, Vėlinės - Rykantų ąžuolyne, Karmazinų slėnyje ir
kitur.

Žygeiviai ai^kiai siekė pažinti kra^to istoriją ir ugdyti tautinę dvasią.
Lankė piliakalnius, pilkapius, etnografinius kaimus, istorines ir įdomesnes
gamtos vietas, žygių metu šventė tautines šventes. Daug žygių surengė į
lietuvių gyvenamus kaimus Rytų Lietuvoje ir Baltarusijoje. Buvo ir daugybė
vakaronių su dainomis, žaidimais, kuriose dalyvavo šaunioji dainininkė
Veronika Janulevičiūte (Povilonienė) Jos būsimasis vyras Vidmantas
Povilonis vėliau pateko į kauniečių „kraštotyrininkų bylą".
Žygeiviškos veiklos kulminacija - 1969 m. gegužės 8-9 d. renginiai,
skirti S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio 36-sioms metinėms. S. Dariaus
gimtinėje, netoli Judrėnų, būriais būreliais rinkosi jaunimas iš Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Jonavos, Raseinių ir kitur, buvo supiltas pilkapis,
pastatytas meniškas ąžuolinis stulpas Sutemus deglų šviesoje giedotos
tautinės giesmės. Tai sukėlė valdžios sąmyšį - nesėkmingai mėginta
sutrukdyti renginiui. Tarsi atsirevanšuodama Universiteto valdžia kitais
metais surengė komjaunuolišką talką Švenčionių rajone prie Peršaukščio
ežero, kur buvo supiltas pilkapis sovietiniams partizanams.
1971 m. birželio mėnesį prasidėjo spaudimas. Į Saugumą šaukiami
apklausai apie 30 žygeivių, Žygeivių sekcija uždaroma. Vienas iš to meto
žygeivių vadovų E. Stankevičius rašė; „Tuo metu buvo pats etnografinių ir
folklorinių ansamblų pakilimas Universiteto turistų klubas derino savo
veiklą su tuomet universitete susikūrusiu „Ramuvos" klubu. Visa tai įsiliejo į
bendrą Lietuvos šviesuomenės taikiąją rezistenciją prieš rusifikaciją bei
sovietų nutautinimo siekius. Galima drąsiai teigti, kad 1970^1973 metais
savo ištakas gavo 1988 metų Lietuvos sąjūdis. Daug UTK auklėtinių tapo

Sąjūdžio aktyvistais, politikais, Seimo nariais" [16: 41]
„Alkas" - gimtojo krašto kultūros ir istorijos pažinimo klubas - įsikūrė
1967 m. Klubo veikla buvo panaši į žygeivių ir Ramuvos veiklą, bet čia
rinkosi kiek solidesni žmonės. Klubo pirmininkas Steponas Lukoševičius

rašė: „Tai įvairių specialybių inžinieriai, dirbą skyrių viršininkais,
laboratorijų vedėjais, vyr. projekto konstruktoriais, ved. inžinieriais" [7:
330], keli Respublikinės premijos lauretatai ir pan. Toks platus techninės

inteligentijos dalyvavimas krašto pažinimo veikloje buvo charakteringas tam
laikotarpiui. Tačiau, S. Lukoševičiaus žodžiais, apie šventus protėvių darbus
teko kalbėti nesibaigiančio įtarumo ir nepasitikėjimo aplinkoje, kai
funkcionierius šiurpino sugretinti žodžiai Tėvybė ir Lietuva. Sunku atsistoti
paklupdytiems, susigrąžinti savigarbos jausmą pažemintiems, o dar sunkiau
restauruoti istorinę atmintį. Dėl to „Alko" veikla, anot pirmininko,
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trūkčiodama bangavo, bet jo židinys neužgeso. Klubo veikla buvo skirta

krašto ir jo istorijos pažinimui, kelionėms po Žemaitiją, Sūduvą,
panemuniais, po A. Mickevičiaus žemę. Buvo rengiamos talkos Vilniaus
žemutinės pilies požemiuose, K. Donelaičio Tolminkiemyje ir kt.
Klubo veikta buvo visaip kontroliuojama, iniciatyvos stabdomos. S.

Lukoševičius pasakojo apie vieną įdomesnių klubo kelionių į Adomo
Mickevičiaus žemę Baltarusijoje: „Kai grįžome, rytojaus dieną buvau

iškviestas į Vilniaus kompartijos komitetą pasiaiškinti. Kas juos labiau
išgąsdino - ar kelionėje dalyvavusi 26 mašinų „Alko" „kariuomenė", ar visą
vakarą skambėję patriotiniai motyvai, liko neaišku" (S. Lukoševičius.
Česlovą Kudabą prisimenant. Donelaičio žemė, 2003, nr. 2-3).
{domu tai, kad „Alko" vardas reiškia senovės lietuvių šventyklą, t. y. tą
pat, ką ir „Ramuvos" vardas.
„Raski la" - liaudies dainos klubas, kaip ir Universiteto Ramuva,

ilgiausiai išsilaikęs.
Kai 1971 m. birželio mėnesį buvo uždaryta Vilniaus miesto Ramuva,
daugelis romuviečių pasijuto tarsi išmesti į gatvę. Gražiausi planai ir
svajonės buvo sutrypti ir paniekinti. Buvo bandoma gelbėti judėjimą, ieškant
naujų veiklos formų, net prisidengiant nauju vardu. Buvo paskelbta, jog
pradeda savo veiklą Dainų klubas, kurio pagrindinis dalykas bus liaudies
dainų mokymasis ir dainavimas. R. Matulis, B. Burauskaitė ir kt. buvę
ramuviečiai pamėgino tokiu būdu tęsti savo veiklą. „Bet ir liaudies dainų
dainavimas tuometinei valdžiai atrodė priešiškas jai veiksmas, vertas
saugumiečių dėmesio. Apie 80-uosius metus jų kantrybė plyšo, ir
atkakliesiems dainininkams buvo uždrausta pasirodyti Profesinių sąjungų
rūmuose" [7: 40]. Dainų klubas vėliau, 1988 m., pasivadino „Raskilos"
klubu, bet išsaugojo savo ramuvietišką ir klubinę dvasią. „Raskila" rengė
iškylas po istorines vietas, organizavo talkas, šventes ir t.t.

Prisitaikymas
Kultūrinė visuomeninė veikla siejosi su specifinėmis komunistinio
laikotarpio sąlygomis. Paprastai veikla ar iniciatyva buvo dvigubo pobūdžio.
Viena dalis buvo skirta duoklei. Tuo reiškėsi „žaidimo taisyklių" žinojimas.
V. Mačiekus 1972 m. tapo Universiteto ramuvos vadovu. Pradėjęs vadovauti
ramuvai, išsikėlė tikslą: per mokslo metus renginius tvarkyti taip, kad jie
negalėtų būti dingstis uždrausti vasarą, rugpjūty, rengiamas kompleksines

ekspedicijas etninei kultūrai tirti. Pirmaisiais metais daug gerų patarimų,
diplomatinio lankstumo pamokų suteikė profesorius Č. Kudaba.
Ekspedicijoms palankus buvo universiteto rektorius J.Kubilius. Ramuva

jautė nebylią lituanistų, dalies istorikų paramą. O būta ir skundų rektoriui dėl
per didelės meilės lietuvių liaudies dainai. Siekiant esminio tikslo - išlikti,
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išgyventi, reikėjo taktinio sumanumo. Penktadalis ekspedicijos dalyvių tyrė

tarybinę tikrovę [3: 10].
V. Mačiekus teigė: ^Maniau ir manau, jog didesnis patriotas yra ne tas,
kuris už tautinę veiklą greitai pakliūva į kartuves ar kalėjiman, o tas, kuris
sunktomis sąlygomis sugeba kuo ilgiau dirbti tautos labui". Jis prisimena,
kiek daug buvo svarstymų ir „apdorojimų" partiniuose organuose, kiek daug
teko aiškintis ir teisintis [8: 11]. „Bet tokios buvo žaidimo taisyklės" Tos
„taisyklės" nelabai suvokiamos Žmonėms, nedalyvavusiems to meto tautinėje

kultūrinėje veikloje. Štai Sąjūdžio universiteto tarybos posėdyje filosofes V.
Radžvilas siūlė uždrausti Ramuvą, mat prieš kelerius metus ramuviečiai
rengė susitikimą su M. Bordonaite, A. Sniečkaus žmona [8: 10].

Panašią patirtį turėjo ir žygeivių judėjimas. „Universiteto žygeivių klubo
metraštyje" (1998) skaitome Žygeivių prisiminimus. Pasak vienas iŠ žygeivių
vadų V. Baltrūno, net specialiai gamtosauginių ir kraštotyrinių žygių atsvarai
sumanytos kelionės ^Tėvų šlovės keliais", aplankant tarybinių partizanų
žemines, revoliucinių pulkų kovų vietas, nepadėjo išvengti kaltinimų „žinom
žinom tuos jūsų tėvų kelius...". „Mes mokėmės gudravimo, savotiškos
diplomatijos" [16: 35]. E. Stankevičius pasakoja apie savotiškus anų laikų
turistų gudravimus. Dauguma žygių buvo derinama prie vadinamųjų
„tarybinės liaudies Šlovės kelių"^ revoliucinių ir komjaunimo datų ir pan.
Taip būdavo atiduodama duoklė klubo prižiūrėtojams, tačiau toks žaidimas

mažai gelbėjo [16: 42]. „Alko" veikloje taip pat rasime prisitaikymo
pavyzdžių. „Klubo biuletenyje „Mūsų kraštas" informavome apie Didžiosios
Spalio socialistinės revoliucijos 50-ąsias metines, proletarinės revoliucijos
Lietuvoje ir LKP 50-metį, revoliucinio judėjimo Lietuvoje pradžią ir kt." [7;

330].
Prisitaikymas buvo viena iš pagrindinių to meto gyvenimo formų. Visi
suprato jo prasmę ir laikė jį privaloma duokle. Nepriskiriame prisitaikymo
vien sovietinio laikotarpio reiškiniams. Galima sutikti, jog toje veikloje buvo
gana daug butaforijos ir tuščios vaidybos. Vis dėlto prisitaikymas turi gilesnes
tradicijas, ir ne tik Lietuvoje Jo raiška atspindi konkrečią socialinę politinę

tikrovę. Jaunimo pasipriešinimo judėjimo tyrinėtoja Živilė Račkauskaitė
parodė, kiek daug būta jaunimo konspiracinių grupelių sovietinėje Lietuvoje,
kurios, išplatinusuios vieną kitą antisovietinį atsišaukimą, netrukus būdavo
represinių organų susekamos ir žiauriai baudžiamos Kokios taktikos laikytis,
buvo egzistencinis doro žmogaus klausimas. Lanksti ir gudri taktika pasirodė
esanti gana veiksminga, todėl ir Živilė Račkauskaitė teigia, jog „valdžia bijojo

šios „kenkėjiškos" veiklos formos, kuri taikliai buvo įvardyta kaip
„organizacija be organizacijos" [12: 68].
Tokios nuostatos stiprumą patvirtina ir sociologiniai tyrimai, atlikti
praėjus trims dešimtmečiams. Vertybinių orientacijų tyrimas parodė, jog
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besimokantis jaunimas labai vertina sugebėjimą prisitaikyti. Didžioji dalis
abiturientų nurodė, kad ši savybė lemia gyvenimo sėkmę [2: 104]. Vertybių
skalėje prisitaikymas stovi aukščiau už sąžiningumą, garbingumą,

principingumą ir pan Vis dėlto mūsų aprašomam jaunimui etnokultūrinio
sąjūdžio sąlygomis prisitaikyti reikėjo ne karjeros tikslais, o dėl tautinių
siekių. Dabartinio jaunimo nuostatoms būdingesnis materialių vertybių siekis

[2: 105], todėl ir prisitaikėliškumas įgavo kitokią prasmę. Šiaip ar taip,
prisitaikymas išlieka būdingas lietuvių bruožas.
Bvados
„Mažasis sąjūdis" iškėlė naująją etninės kultūros sampratą, tapusią
šiuolaikinio lietuviškumo ir tautinio tapatumo pamatu.

Nusilpus ginkluotai lietuvių rezistencijai, atėjo kultūrinio pasipriešinimo
metas, kuriame regime etninių kultūros pradų raišką. Sovietinio viešpatavimo
laikotarpiu, 7-jame dešimtmetyje pakyla savaimingas kraštotyros
etnokultūrinis sąjūdis, aiškiai nepavaldus komunistinėms struktūroms. Tai
patvirtina represinės priemonės, skirtos jam gniaužti. Lietuvių tradicinė

kultūra folklorinių ansamblių, papročių ir folkloro klubų pavidalu pasireiškė
ne kaip konservatyvi valstietiška kultūra, bet kaip sąmoningai įprasminama ir
prikeliama autentiška tautos kultūra Buvo atrastos tokios visuomeninio
kultūrinio veikimo formos, iš esmės rezistencinės, kuriose galėjo telktis
savarankiškos asmenybės, jaučiančios ir suprantančios pareigą savo kraštui,
savo tautai. Marcelijus Martinaitis apie to meto jaunimo „Ramuvos"
judėjimą rašė: „Tokiom, atrodytų, trapiom priemonėm, neapsižiūrėjus
režimui, imta atkurti tiek tautinį, tiek regioninį identitetą, kuris paprastai
būna pamatinė kiekvienos šalies pilietybės armatūra" [4: 3].
Sociologas R. Kaminskas, analizuodamas interesų grupių ir socialinių
judėjimų teorijas, teigia: „Socialiniai judėjimai yra sergančios visuomenės

patologiniai simptomai ir apraiškos. Pavyzdžiui, šį požiūri būtų galima
taikyti sociologiškai analizuojant Lietuvoje disidentinio judėjimo veiklą
sovietmečio laikotarpiu" [6: 37], Iš tiesų mūsų aptartas jaunimo

etnokultūrinis sąjūdis 7-8 dešimtmetyje atspindi sergančios komunistų
valdomos visuomenės negalias.
Prisitaikymo fenomenas buvo labai būdingas beveik visoms to meto
veiklos sritims. Niekas nelaikė prisitaikymo išdavyste ar parsidavimu,
žinoma, jeigu prisitaikymą lydėjo koks naudingas darbas ar veikimas.

Lietuvių kultūros tradicijoje prisitaikymą galima taikyti vienu iš pastovesnių
bruožų.
Jaunimo kraštotyros judėjimas viešpataujant komunistams rodo ir tautos

atsparumą bei sugebėjimą rasti būdų išsaugoti savo tapatumą naujomis
gyvenimo sąlygomis.
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Naujausi jaunimo vertybinių orientacijų sociologiniai tyrimai [5] rodo
esminius mūsų jaunimo mentaliteto pokyčius. Mūsų aptarto jaunimo sąjūdžio
vertybės šiandien yra tik istorija Sociologė Irena Šutinienė rašo: „Matoma
tendencija: didėja tam tikras susvetimėjimas, abejingumas visuomeninėms tiek grupinėms, tiek universalesnėms vertybėms... Didėja dalis moksleivių,
kuriems svarbios tik asmeninio gyvenimo vertybės" [5: 16], Gražina
Maniukaitė, apibendrindama apklausos duomenis, daro išvadą, jog

šiandieniniai jaunuoliai negali tiksliai apibrėžti, ko siekia, ko nori ir ką realiai
gali. Dažniausiai pripažįstama, kad idealų nėra [5: 26].
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Ideas of Youth Etbnocuttuml Movement in the Suries and Seventiei

ofthe20thcentury
Jonas Trinkūnas
Summary
In this article the activities of Lithuanian youth in the sbcties and
seventies are discussed. During these decades the ethnographic and folklore
movements attained an unprecedemed degree of poputarity. The primary
goals of these movements were to revive the old traditional practices, the
folk songs and national identity. The most popular philosophical currents
originated from Vydūnas and M. Gimbutas.
Vilnius University youth activities concentrated around the
organizations of Ramuva and Žygeiviai. Experiencing continual repressions
from the Soviet regime, youth organizations found different venues for their
activities. To attain their goals, adjustment and compromise were valid
strategies. In comparison, modern youth, as some modern researches show,
lack ideology and motivation to initiate organized cultural or political
activities.
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VIDURINIŲ MOKYKLŲ ABITURIENTŲ SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ
VERTYBINIAI ASPEKTAI (1976 IR 19*3 m. ABITURIENTŲ

LAIDOS)
GraSna Maniukaitė
Socialinių tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
Straipsnyje mėginama apžvelgti du reprezentatyvius jaunimo

sociologinius tyrimus, išryškinant jų vertybinį aspektą Istoriniu požiūriu tai
bene stambiausi Lietuvoje atlikti vidurinių mokyklų abiturientų tyrimai, todėl
jų rezultatai laikomi patikimais, atspindinčiais XX a. pabaigos socialines
realijas, jaunuolių vertybinių orientacijų ypatumus ir formavimosi
aplinkybes- Jaunimo socialinio profesinio apsisprendimo procesas
traktuojamas kaip tam tikros vertybinės orientacijos (vieningo vertybinio
sindromo) tapsmas. Atskleidžiamas ^io vertybinio darinio turinys, bendrojo
lavinimo, profesinių technikos mokyklų ir technikumų auklėtinių vertybinių
orientacijų ypatumai.
Raktažodžiai: vidurinės mokyklos abiturientai, socialinis profesinis
apsisprendimas, gyvenimo planai, vieningas vertybinis sindromas, gyvenimo
orientacija, profesijos ir darbo vertybės, prestižas, gyvenimo prasmė,
faktorinė analizė, vertybių hierarchija
Tarybinėje sociologijoje jaunimo problemų tyrimas dažniausiai buvo
tiesiogiai susijęs su profesijos pasirinkimu, platesne prasme - su socialiniu
profesiniu apsisprendimu, išskiriant svarbiausius jo etapus: vidurinio mokslo
įgijimo formas, įsidarbinimo ir profesinio parengimo pasirinkimą,
įsidarbinimo ir profesinio tobulėjimo galimybes Ši tyrimų kryptis, be abejo,
vyravo ir kitose šalyse, kurios, kaip anuo metu buvo įprasta, griežtai
skirstytos į draugiškas socialistines ir svetimas, nepažįstamas kapitalistines.
Bet turbūt tik „brandaus socializmo" visuomenėje moksleivių profesiniam
orientavimui buvo skiriamas ypatingas, planinės ekonomikos reikalavimais
grindžiamas valstybės dėmesys. Ryškus prioritetinės krypties atspindys sociologinėje literatūroje paplitusi sąvoka „būrys". Profesinio orientavimo
sistemai buvo keliamas uždavinys siųsti didesnius ar mažesnius

besimokančiojo jaunimo būrius į tam tikras socialistiniam ūkiui reikšmingas
sritis, o sociologinių tyrimų duomenys leido ^iksuoti, apibendrinti ir
interpretuoti (vertinti) šios veiklos rezultatus atsižvelgiant ir į vadinamąjį
„žmogaus veiksnį". Neteisinga būtų tarybinę profesinio orientavimo sistemą
vertinti vienareikšmiškai, t. y. perdėm kritiškai. Nors akivaizdu, kad
psichologinis jaunimo profesinio orientavimo aspektas valstybės politikoje
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nebuvo pakankamai akcentuojamas, Lietuvos pedagogai ir psichologai
stengėsi kompensuoti Šių mokslini^ žinių stoką, daug nuveikė tirdami
moksleivių asmenybes kryptingumą ir savireguliacijos galimybes tinkamai
pasirenkant profesiją. Visų pirma įsidėmėtini prof. L. Jovaišos darbai, skirti
asmenybės struktūros problemoms bei mokinio asmenybės tyrimo
organizacijai [3: 105-174].
Antra vertus, aštuoniolikmečių asmenybės kryptingumą, būdingiausius
jaunimo socialinio psichologinio portreto bruožus buvo siekiama atskleisti ir
taikant vien sociologinius tyrimo metodus, t.y. masines reprezentatyvias
anketines apklausas. Bet kuris pasirinkimas, taip pat profesinis
apsisprendimas, susijęs su individo motyvacija. Svarbiausias, apsisprendimą
lemiantis motyvas išryškėja vertinant bendrą pasirinkimo situaciją,
asmenybės saviraiškos galimybes ir gyvenimo (kartais net išgyvenimo,

išlikimo) perspektyvas. Taigi jaunimo socialinių profesinių orientacijų
tyrimai neišvengiamai tapo ir vertybinių orientacijų, moksleivių vertybių
hierarchijos ir jos struktūrinių pokyčių studijomis. Pati socialinė profesinė
orientacija gali būti traktuojama kaip tam tikra vertybinė orientacija. Tokią

sampratą teoriSkai pagrindė ir praktiškai patvirtino 1976 ir 1983 m. atlikti
Lietuvos abiturientų sociologiniai tyrimai, kurių rezultatus plačiau
apžvelgsime ^iame straipsnyje
Įsidėmėtina, kad socialinio profesinio pasirinkimo vertybinių aspektų
akcentavimas gali būti siejamas su jaunimo gyvenimo planų tyrimais.
Moksleivių planų (siekių) sąvoka buvo traktuojama įvairiai, platesnis ar

siauresnis jos apibrėžimas 7-ąjį ir 8-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį susijęs
su konkretaus tyrimo tikslais. Bene didžiausią atgarsį tarybinėje sociologijoje
turėjo M. Rutkevičiaus ir F. Filipovo darbai, kurių platesnės išvados pagrįstos
Urale atliktais moksleivių socialinio mobilumo tyrimų duomenimis [8, 13,
14].
Nors Šie autoriai nepabrėžė vertybinių orientacijų reikšmės kuriant
artimesnius ar tolimesnius gyvenimo planus, tačiau atkreipė dėmesį į
profesiją kaip socialinę vertybę. Buvo tvirtinama, kad renkantis profesiją
moksleiviui didesnę reikšmę turi būsima padėtis visuomenėje, kurią galėtų
laiduoti vienas ar kitas užsiėmimas. Remdamasis 1973-1974 m. šešiuose
TSRS regionuose atliktų tyrimų duomenimis F. Filipovas teigė, kad aukštąjį
išsimokslinimą turinčio specialisto statusą moksleivis pasirenka daug

anksčiau negu konkrečią aukštojo išsimokslinimo reikalaujančią specialybę
[14: 108], Tokios išvados savaime skatino daugiau dėmesio skirti
vyraujančioms to meto visuomenės vertybėms, jų sąsajoms su oficialiai
propaguojamomis vertybėmis bei jaunimo socializacijos procesais.
Tolimesnė Šios krypties tyrimų plėtra sietina su bandymais nustatyti
vertybinį

socialinio profesinio apsisprendimo mechanizmą,
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atskleisti

svarbiausius jo elementus (vertybinius darinius). Lietuvoje atliktų masinių
abiturientų apklausų teoriniai pagrindai iš esmės atspindėjo estų sociologų,
pirmiausia M. Titmos, socialinės profesinės orientacijos formavimo

koncepciją [11; 12; 15].
Kitas autoritetingas metodikos parengimo bei duomenų interpretavimo
šaltinis - Leningrado socialinės psichologijos mokykla, būtent - V. Jadovo

originali asmenybės dispozicijų koncepcija [9; 16] Remiantis minėtų autorių
darbais išskirti profesijos pasirinkimo vertybiniai kriterijai, kurių turini
atskleidė jaunimo tyrimų duomenų analizė.

Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Jaunimo sociologijos skyrius
(vad. A. Matulionis) parengė dviejų kompleksinių abiturientų tyrimų
programas, kurios tapo visų kitų pakartotinių besimokančio ir baigusio
mokslus jaunimo apklausų pradine, proceso dinamikos, grupinės sąmonės

pokyčių fiksavimo prielaida. Iškalbingi abiejų programų pavadinimai: „Jūsų
patarimas" (1976 m.) ir „Kelio pradžia" (1982-1983 m). Atsižvelgiant į estų
sociologų šiek tiek anksčiau sukauptą empirinę medžiagą, anketoje „Jūsų
patarimas" respondentams pateikti rodikliai, išreiškiantys šiuos socialinio
profesinio apsisprendimo proceso vertybinius kriterijus:
profesijos, darbo, mokslo vertybes (kurie dalykai svarbiausi
dirbant pagal pasirinktą specialybę, kas mažiau svarbu ar visai
neturi reikšmės konkrečiam respondentui);
profesijos prestižą, t.y. savotišką profesijos svorį visuomenėje

(kaip jį supranta respondentai),
gyvenimo orientaciją (svarbiausią veiklos sferą, siejamą su
asmenybės savireguliacija).

Pirmieji du vertybiniai kriterijai buvo aiškūs, tiesiogiai išreiškė
objektyvius ir subjektyvius profesijos pasirinkimo aspektus, o gyvenimo
orientacijos sąvoka gana dažnai buvo aptarinėjama, tikslinamas jos vaidmuo
formuojant jaunimo socialinę profesinę orientaciją Tam tikrų abejonių kėlė
tokio bendriausio vertybinio darinio veikimo mechanizmas, galimybė išskirti
gyvenimo orientacijos empirinius rodiklius, nustatyti jos ryšį su konkrečiu
socialiniu, profesiniu apsisprendimu. Diskusijos dažniausiai kildavo tada, kai
mėginta įžvelgti netiesioginį gyvenimo orientacijos poveikį vienos ar kitos
profesijos, socialinio statuso pasirinkimui.
Antra vertus, būtent šios diskusijos skatino daugiau dėmesio skirti
jaunimo sociologinių tyrimų vertybiniams aspektams, konkretinti profesijos
pasirinkimo, proceso vertybinio mechanizmo sampratą. Rengiant kito
masinio abiturientų tyrimo programą (1982-1983 m. m. laidos) į tai
atsižvelgta, t. y. mėginta taikyti kai kurias psichologines metodikas, testus.
Buvo atliktas papildomas nedidelės apimties tyrimas, tuo metu vadintas
„pagilintu". Jame dalyvavo tik apie 200 skirtingo profilio vidurinio mokymo
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įstaigų moksleivių, atrinktų iš bendros daugiatūkstantinės „Kelio pradžios"
tyrimo respondentų visumos. Socialinės psichologijos metodų taikymas
praplėtė gyvenimo orientacijos sąvoką bei profesijos pasirinkimo vertybinių
kriterijų sąrašą dar vienu vertybiniu dariniu - gyvenimo prasmės samprata [4:
5-23],
Labai glaustai pabandėme apžvelgti du svarbiausius moksleivių

vertybinių orientacijų tyrimus, atliktus tuometinio Filosofijos, sociologijos ir
teisės instituto Jaunimo sociologijos skyriuje. Būtina taip pat pažymėti, kad
profesijos bei darbo vertybės, profesijos patrauklumas ir prestižas, kaip

jaunimo apsisprendimo kriterijai, išsamiai nušviesti A. Matulionio ir M.
Taljūnaitės darbuose [1; 2; 7; 10].
Toliau plačiau aptarsime tik trečiąjį, ginčytiną ir kol kas vis dar neaiškią
vietą užimantį socialinio profesinio apsisprendimo vertybinį aspektą -

gyvenimo orientaciją bei jos modifikacijas.
Remiantis M. Titmos socialinės profesinės orientacijos koncepcija,

gyvenimo orientacija apibrėžiama kaip vieningas bendriausio pobūdžio
vertybinis sindromas, socialinis psichologinis reiškinys - vertybinė
orientacija, išreiškianti pagrindinių gyvenimo veiklos sferų reikšmingumą
[12: 151]. Pagrindinės veiklos sferos, be abejo, yra darbas, šeima,

laisvalaikis, todėl empirinių tyrimų metu buvo siekiama išskirti atitinkamus
respondentų gyvenimo orientacijos tipus: orientaciją į darbą (profesinę

veiklą), orientaciją į šeimą ir keletą orientacijos i laisvalaikį atmainų. Tokia
klasifikacija daugeliu atvejų atrodydavo dirbtinoka, negyvybinga. Juk
gyvenime minėtos veiklos sritys susijusios, susipynusios, net suaugusiems
žmonėms nelengva būtų nurodyti, kuri veikla jiems asmeniškai pati
svarbiausia. Juo labiau sunku to tikėtis iš vidurinį mokslą bebaigiančių
moksleivių, neturinčių nei profesijos, nei darbo, neplanuojančių artimiausiu
metu kurti šeimos, susilaukti vaikų. Tačiau šią estų sociologų itin

proteguojamą gyvenimo orientacijos sampratą iš esmės galima traktuoti kaip
pozityvų žingsnį tiriant socialinės profesinės orientacijos vertybinį
mechanizmą. Būtina nurodyti tai, kad gyvenimo orientacija buvo siejama su
asmenybės gyvenimo būdu pirmiausia akcentuojant vertybių hierarchiją ir
jaunimo grupinę sąmonę [12: 147-152]. Būtent šie tyrimo aspektai lėmė

abiejų apklausų rezultatų universalumą: juk vertybiniai prioritetai, vertybių
struktūra yra kiekvienos socialinės grupės ar su ja susijusio socialinio
reiškinio viena iš svarbiausių charakteristikų. Todėl vertybių hierarchijos,
svarbiausios gyvenimo orientacijos išryškinimas tampa pradiniu tarpsniu
atliekant longitudinius tyrimus, suteikia galimybę palyginti įvairias jaunimo
(ir ne tik jaunimo) socialines grupes, kartas, nustatyti įvairių bendrijų,
bendruomenių bei visos visuomenės vertybių raidą, įvertinti pokyčius ir
prognozuoti galimas pasekmes. Šiuo atveju turbūt ne tiek buvo reikšmingi
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vartojami terminai, kiek pastangos atskleisti jaunimo grupinės sąmonės
kryptingumą, išskiriant bendriausią vertybinį pagrindą - gyvenimo
orientaciją, kuri vienaip ar kitaip lemia visą respondentų veiklą, taip pat

profesijos pasirinkimą.
Remiantis ta pačia estų sociologų mokykla (taip būrų tikslinga vadinti
aptariamą sociologinių tyrimų kryptį) gyvenimo orientaciją sudaro
kognityvinis, emocinis ir elgesio komponentai. Tikėtina, kad pirmiausia
formuojasi kognityvinė vienos ar kitos užsiėmimo reikšmės samprata, kai
suvokiamas tokios veiklos vaidmuo visuomenėje ir atitinkamas jo poveikis
asmeniniam gyvenimui. Emocinis orientacijos lygmuo atspindi konkrečios
veiklos patrauklumą: jos reikšmė akcentuojama, nes tokioje veikloje
respondentui dalyvauti malonu, įdomu Elgesio lygmuo gali būti tapatinamas
su gyvenimo orientacijos tvirtumu, asmenybės branda. Iš tiesų tai reiškia, kad
orientacija į vieną ar kitą veiklos sferą tampa gyvenimo principu, tiesioginiu
elgesio motyvu įvairiose situacijose
Atsižvelgiant į jauną respondentų amžių ir nedidelę gyvenimo patirtį,

abiturientų tyrimų metodikoje buvo išskiriami tik kognityvinis bei emocinis
vertybinių darinių komponentai. Šių komponentų sąsajas, taip pat išsamesnę
gyvenimo orientacijos struktūrą, jos vertybinį turinį atskleidė tuomet itin
pla^iai taikoma apklausos duomenų faktorinė analizė [15: 59-74; 1: 74-94].
Šiuo metodu klasifikuojant respondentų pateiktus įvairių užsiėmimų
(gyvenimo orientacijos rodiklių) vertinimus pagal jų tarpusavio ryšius
atspindinčius koreliacinius koeficientus, pavykdavo išskirti po 3-5 faktorius
kiekviename abiturientų masyve. Faktoriai buvo interpretuojami kaip

gyveninio orientacijos tipai, o jų vertybinį turinį išreikšdavo rodiklių krūviai
(nuo -1 iki +1). Štai orientaciją į darbą žymintį faktorių apibūdindavo
dažniausiai didesnius krūvius turintys profesinės ir visuomeninės veiklos
rodikliai, orientacijos į šeimą faktorių - bendravimas su mylimu žmogumi ir
pan. Apie konkrečios orientacijos, kaip susiformavusio vertybinio darinio,
stiprumą buvo mėginama spręsti pagal faktoriaus aprašomąją galią,
išreiškiamą procentais. Šis rodiklis, beje, neatspindėjo, ar orientacija
populiari tarp tiriamo jaunimo.

Jaunimo orientacijos paplitimą galėjo parodyti ir paprastas užsiėmimo
vertinimas (respondentams beveik visada būdavo pateikiama keturių balų
skalė). Faktoriaus aprašomoji galia, J. Saamiito teigimu, rodė orientacijos
susiformavimą, t y kiek ji integruota į grupinę sąmonę, kiek tarpusavyje

susiję ją apibūdinantys rodikliai [15: 54].
Faktorinės analizės metodo taikymas išplėtė empirinės medžiagos
interpretavimo galimybes, atskleidė įvairių jaunimo kontingentų grupinės
sąmonės ypatumus, taip pat bendrus vienos abiturientų laidos bruožus.
Bandymai sieti atskirų veiklos sričių, užsiėmimų vertinimus į visumą,
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klasifikuoti, išskirti vyraujančius grupinės sąmonės tipus pagal gyvenimo
sfeni hierarchija skatino drąsiau naudotis psichologijos, pedagogikos, net kai
kuriais medicinos mokslo darbais, dogmati^kai neapsiriboti „grynosios"

sociologijos principais. Tačiau ilgainiui, kaip dažniausiai atsitinka su
paplitusia ir patikima moksline metodika, dogma tapo ir pati faktorine
analizė. Be to, šis duomenų analizės metodas buvo sudėtingas, nepigus tr
užėmė daug laiko. Antra vertus, gyvenimo orientacijos sąvoka vis dar buvo

nevienareikšmiškai traktuojama diskutuojant dėl tokio darinio pagrįstumo,
būtinumo jį išskirti tiriant jaunimo socialinį profesinį apsisprendimą. Kadangi
sociologinis profesijos pasirinkimo tyrimas rutuliojosi socialinės
psichologijos kryptimi, panašiai kito ir gyvenimo orientacijos samprata.
Jau Šios apžvalgos pradžioje minėta gyvenimo prasmės sąvoka iŠ esmės

yra filosofinė kategorija, etikos mokslo objektas. Todėl gali kilti klausimas,
ar tikslinga jaunimo socialinės profesinės orientacijos tyrimą sieti su
amžinomis bendriausio pobūdžio problemomis. Juk net gyvenimo orientacija
sociologų diskusijose dažnai būdavo laikoma pernelyg plačia sąvoka, kurios
vertybinį turinį sunku atskleisti ir tiesiogiai susieti su konkrečios profesijos
pasirinkimu, socialinio apsisprendimo tarpsniais.

Tokią moksleivių tyrimų raidą, be abejo, lėmė daugelis aplinkybių.
Tačiau bene svarbiausią priežastį galima įvardinti trumpai: brendo esminis
visuomenės gyvenimo lūžis, tvyrojo dar gana neaiški naujų laikų, esminių
permainų nuojauta. Nors 1982 ir 1983-ieji laikomi gilios stagnacijos metais,
buvo jaučiamas visuomenės dvasinio gyvenimo aktyvėjimas, vis daugiau
dėmesio susilaukdavo ne konkretūs profesinės orientacijos tyrimai, o
platesnės jaunimo dvasinės kultūros formavimo problemos. Gana nelauktai
žmogaus dvasingumo terminas tapo populiarus, šiuo klausimu noriai
diskutavo žymiausi menininkai ir žurnalistai. Akivaizdu, kad ir sociologai
negalėjo likti nuošalyje. Šiuo laikotarpiu ypač svarbu buvo turėti kuo daugiau
operatyvios informacijos apie įvairių socialinių grupių ir sluoksnių dvasinę
būklę, kurią rodo vertinimai, nuomonės, siekiai ir idealai. Tokį požiūrį gerai
atitiko universali, viską apimanti gyvenimo prasmės sąvoka.
Abiturientų gyvenimo prasmės sampratą mėginta atskleisti taikant du

naujus metodus (tiksliau, naujus tik sociologinių tyrimų praktikoje):
respondentų rašinių apie gyvenimo prasmę turinio analizę ir adaptuotą
Grumbacho-Magolickio testą „Gyvenimo prasmė". Testas sudarytas
semantinio diferencialo principu, t.y. respondentams pateikiamos 25 poros
priešingų nuomonių apie įvairius gyvenimo reiškinius, apie gyvenimą ir savo

likimą apskritai (iš viso 50 teiginių). Pritarimas šiems teiginiams buvo
išreiškiamas pagal trijų balų skalę (3 ^ respondentas visiškai sutinka, 2 ir 1 pritaria teiginiui iš dalies). „Gyvenimo prasmės" testas 8-ąjį ir 9-ąjį praėjusio

amžiaus dešimtmetį buvo gana plačiai taikomas tarybinėje psichologijoje ir
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kriminologijoje Lietuvoje A. Ratinovo adaptuotą testo variantą pritaikė I.
Vasiliūnienė Teismo ekspertizės institute atliktuose nusikaltėlio asmenybės
tyrimuose [4: 6] Tačiau metodikos universalumas, galimybė matematiškai

apdoroti ir apibendrinti duomenis įgalino taikyti testą įvairių socialinių
grupių, taip pat moksleivių, vertybinių orientacijų tyrimuose.
Aptariamos metodikos universalumą lėmė tai, kad teste „Gyvenimo
prasmė" buvo išskirti esminiai problemos aspektai, išreiškiantys įvairius

vertybių tyrimo pjūvius. Kadangi tokiu būdu išryškėjo tolimesnių jaunimo
vertybinių orientacijų tyrimo kryptys, tikslinga išvardinti tuos aspektus.
Visų pirma, siekiama nustatyti, ar respondentams būdingas gyvenimo
prasmės poreikis Tai apmastymai apie gyvenimą, susiję su savo būties

prasmės pagrindimu ir aiškia, individui priimtina veiksmų kryptimi.
Antras aspektas - požiūris į aplinkinį pasaulį (artimiausią aplinką) ir
savo vietos gyvenime suvokimas Siekiama nustatyti, ar žmogaus gyvenimas
respondentams yra svarbiausia vertybė, kaip vertinama dabartis (kasdienybė)
ir ateities perspektyvas, ar pateisinama savižudybė.
Trečias aspektas - asmeninė pozicija (kaip gyventi vienaip ar kitaip

įvertintoje aplinkoje).
Ir pagaliau gyvenimo vertybių hierarchija (dėl ko gyventi) Šis tyrimo
vertybinis aspektas turbūt labiausiai atitiko 1976-ųjų laidos abiturientų
apklausos koncepciją, t y gyvenimo orientacijos, kaip bendriausio vertybinio
darinio, sąvoką, {vertindami aukščiausiu balu vieną ar kitą vertybę,

pritardami vienam iš pateiktų teiginių abiturientai dažniausiai netiesiogiai
nurodydavo ir svarbią jiems veiklos sritį. „Pagilinto" jaunimo vertybinių
orientacijų tyrimo rezultatai plačiai aptarti specialiame Filosofijos,
sociologijos ir teisės instituto leidinyje [4], todėl jokių apibendrintų duomenų
ar išryškėjusių tendencijų neminėsime. Šio straipsnio tikslas kitas - atskleisti
vertybinių tyrimų raidą, išskiriant jos esmines gaires, du svarbiausius
jaunimo socialinio profesinio apsisprendimo tarpsnius. Iš esmės procesą
apibūdina duomenų kaupimo metodikos pokyčiai, anketinių apklausų
papildymas subtilesniais psichologiniais testais bei rašiniais. Rašiniai buvo
taikomi ir tiriant konkretesnes kultūrines respondentų orientacijas, jų požiūrį į
kino filmus [4: 24-33]. Gyvenimo prasmės sampratą moksleivių ra^iniais taip
pat siekta sukonkretinti, papildyti pareikštomis nuomonėmis,
samprotavimais, lūkesčiais. Juk formalizuoti metodai, pateikti atsakymų į
klausimus variantai atspindi bendras sąmonės kryptingumo tendencijas, o

apie tokių nuostatų formavimosi aplinkybes belieka tik spėlioti.
Abiturientų rašinių gyvenimo prasmės tema turinio analizė i5 tikrųjų
suteikė daug papildomos medžiagos apie atskiras bebaigiančio vidurinį
moksląjaunimo grupes. Išryškėjo net 12 skirtingų vertybinių nuostatų grupių,
kurių ypatumus lėmė socialiniai-demografiniai veiksniai (mokyklos tipas,
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mokymo profilis, gyvenamoji vieta). Tai sudarė prielaidas toliau plėtoti
jaunimo grupinės sąmonės tyrimus, išskiriant tipines grupes, pagal
respondentų vertybines nuostatas, vertybių hierarchiją prognozuoti galimus
elgsenos pokyčius.

Abiturientų vertybių sistemos tyrimai, jų metu išrySkėję svarbiausi
vertybiniai aspektai tapo ir kitų, brandesnio amžiaus socialinių grupių tyrimų
orientyrais. Remiantis išdėstytais principais buvo parengtos studentų,

miestiečių (Vilniaus ir Kauno gyventojų) apklausų programos [6: 102-113; 5:
6-9]. Svarbiausias kiekvieno žmogaus gyvenimo įvykis - socialinis profesinis
apsisprendimas - tapo visų kitų vertybinio pobūdžio tyrimų pradine prielaida.
Reikšmingiausia šiuo atveju tai, kad sociologams suteikiama galimybė plėtoti
vieninga metodika grindžiamus longiiudinius tyrimus, palyginti tarpusavy
skirtingas kartas, socialines grupes, sluoksnius. Jei tokios galimybės nebūtų,
nebeaktuali taptų ir vertybių ugdymo, išlaikymo, perdavimo problema.
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Valuc Aspects of Secondary Schooi Leavers Sociologicl

Investigations (1976,1983)
GraSna Maniukaiti
Summary
In the given article the circumstances of the arrangement of the program
of two youth sočiai professional orientation investigations with accentuation
on value aspects are surveyed. The method and process of investigations are
associated with the historical context of the tast two decades of Soviet power
in Lithuania. Consequentiy Soviet sociological conceptions, empirical data
infiuencing youth values are distinguished when investigating sočiai status.
The attempts are made to reveal the concepts of youth life orientations and
life meaning.
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JAUNIMO POŽIŪRIO J PROFESIJĄ IR SAVĘS VERTINIMO
TYRIMAI PASKUTINIAIS XX a. DEŠIMTMEČIAIS
Vida Kasparavilieni
Socialinių tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
v.kasparaviciene@post.skynet.lt

Straipsnyje apžvelgiami jaunimo požiūrio į profesiją ir su juo susiję
savęs vertinimo tyrimai 1983-1999 m. Tyrimams būdinga socialinės

psichologijos ir sociologijos metodų derinimas Tiriami reiškiniai vertinami
asmenybės tapsmo požiūriu. Aptariama jaunuolių požiūrio į profesiją raida,
savęs vertinimas lietuvių kalbos mokėjimo, savęs pažinimo ir profesinio
kryptingumo požiūriu, saviugdos svarba asmenybės ir profesiniam tapsmui,
kaip vientisam vyksmui.
Raktažodžiai: profesijos vertybės, savęs vertinimas, jaunimas,
menkavertiškumas, lietuvių kalba, savianalizė, saviugda
Įvadas
Darbas žmogaus gyvenime - vienas iš svarbesnių dalykų Tai
pragyvenimo šaltinis ir saviraiškos būdas. Jis sudaro prielaidas pažinti
aplinką ir save, bręsti asmenybei, kompensuoja kitų veiklos sričių nesėkmes.

Lietuvoje masiniai jaunimo socialinių ir profesinių orientacijų tyrimai
prasidėjo aštuntą praėjusio šimtmečio dešimtmetį. Panašūs tyrimai buvo
atliekami Latvijoje ir Estijoje. Remdamiesi gaunamais duomenimis,
sociologai galėjo nustatyti bendriausias tiriamų procesų tendencijas, bet tų
procesų dalyvius, sudarančius kartais ir dideles grupes, masinių tyrimų
schemos suvienodindavo - paversdavo neatpažįstamais pavidalais, nedaug
bendra teturinčius su gyvais žmonėmis. Tokia padėtis nepatenkino tyrinėtojų.

Suartinti sociologinį ir socialinį psichologinį požiūrį į tiriamus reiškinius
paakino ir tai, kad jau pirmuosiuose tyrimų tarpsniuose paaiškėjo, jog
jaunuoliai neturi bent kiek stipresnio poreikio savarankiškai mąstyti nei

savitai reikšti minčių. Taigi spėta, kad profesijos turinys jiems turi kitokią
prasmę negu tyrėjams Todėl buvo pasukta socialinio psichologinio tyrimo
linkui - mėginta atidžiau ištirti jaunimo požiūrį į profesiją. Tam skirti tyrimai
atlikti devintą dešimtmetį Be anketinės apklausos, taikytos ir kitokios
metodikos, leidžiančios išsamiau atskleisti profesijos vertybių turinį ir
užfiksuoti tuos individualius pramės niuansus, kurių nepaisoma masiniame
tyrime. Pastangos atskleisti bent kiek individualesnę požiūrio į profesiją
prasmę susidūrė su kita problema, susijusia ir apskritai su asmenybės tapsmu,
ir su darbo, kaip veiklos, ugdančios asmenybę, supratimu - prieštaringu.
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neatitinkančiu tikrov^s jaunuolių savęs vertinimu. Savęs vertinimu domėtasi
lygia greta su požiūriu į profesiją, o vėliau, dešimto dešimtmečio pradžioje,
jis tirtas išsamiau Prie šios linkmes tyrimų grįžta amžiui besibaigiant - be
kitų tikslų, norėta nustatyti, ar tikrovės pokyčių ir virsmų dešimtmetis pakeitė

jaunuolių požiūrį į profesiją ir save.
Šio straipsnio tikslas ~ apžvelgti nuėjusius užmarštin šios krypties

tyrimus ir trumpam atgaivinti tyrėjų pastangas pažinti ir interpretuoti tikrovę.
Su nūdiena tas pastangas sieja pirmiausia numatomas tolesnis praėjusiame
amžiuje pradėto tęstinio tyrimo tarpsnis. Neatmestina ir nedidelė viltis, kad iš
mažų dalių klostosi kintama žinojimo visuma.

Jaunuolių požiūris j profesiją
1983 m. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Jaunimo sociologijos
skyriaus pastangomis atlikta pirma Lietuvos jaunimo tęstinio tyrimo dalis.
Anketomis apklausta 7000 vidurinių mokyklų abiturientų, profesinių
technikos mokyklų (PTM) ir technikumų baigiamųjų kursų moksleivių.

Dalies tų moksleivių (300 žmonių) požiūris į profesijos vertybes, įprastai
skirstytas į atlygio, saviraiškos, darbo pobūdžio ir altruistines, išsamiau tirtas
semantiniu diferiancialu. Be to, vertybių semantinius laukus mėginta
nustatyti jungtine kryptingų asociacijų ir rašinių metodika. Duomenų
kontrolės būdas - D. Wechslerio intelekto testas. Šiomis metodikomis gauti

duomenys leido nuodugniau atskleisti asmenybės požiūrį į profesiją.
Santykinėje semantinėje erdvėje nustatytos dvi profesijos vertybių
sąvokos, labiausiai nutolusios teigiama ir neigiama kryptimi. Jos laikytos
teigiamu ir neigiamu jaunimo požiūrio į profesiją matu. Apie jas susigrupavo
visos kitos profesijos vertybių sąvokos. Tos grupės išreiškė dvilypį jaunuolių
požiūrį į profesiją. Apie teigiamą matą susitelkė tai, kas, respondentų
manymu, profesijoje vertintina. Apie neigiamą - nepriimtini profesijos
aspektai. Teigiamą profesijos matą išreiškė sąvoka „mėgstamas darbas",
neigiamą - „švarus, lengvas darbas".
Nustatyta, kad jaunuolių, baigiančių skirtingas mokyklas, požiūrį į

profesiją lėmė tokie svarbiausi ypatumai [2: 74-77]:
1.Jaunuolių, baigiančių tam tikrą mokyklą, padėtis profesijos atžvilgiu
(ar seniai grupė numačiusi rinktis tam tikrą profesiją, ar numačiusi

profesijos įgijimo būdus, ar jau beįgyjanti kurią nors).
2.Profesinio renginio skirtumai (rengimo tam tikrai specialybei
ypatumai, konkrečios specialybės patrauklumas grupei).
3.Vyraujanti grupės lytis. Apie teigiamą profesijos matą spietėsi
vertybes, nuo seno įprastos lyčių socialiniams vaidmenims (pvz.,
moterų - bendravimas su žmonėmis, vyrų - karjera, aukšta
visuomeninė padėtis).
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4.Profesijos rinkimosi motyvacija, kurią lėmė didmiesčio, miestelio ar
kaimo galimybės.
5.Tikrovės Žinių spraga. Kai kurie profesijos aspektai pavieniams
moksleiviams ar net ištisoms grupėms buvo visai nesuprantami (p\z.,

laisvai tvarkomas darbo laikas) ir klaidingai aiškinami
Labiausiai iš visų išsiskyrė žemės ūkio specialybes beįgyjantys
profesinių technikos mokyklų ir technikumų moksleiviai - būsimi
mechanizatoriai ir zootechnikai. Visų pirma, mėgstamo darbo jie nesiejo su
beįgyjama specialybe. Antra, švarus ir lengvas darbas juos viliojo kaip
nepasiekiama vertybė. Prie „lengvo darbo" sąvokos spietėsi tos vertybės,
kurios kitiems moksleiviams sudarydavo „mėgstamo darbo", t.y. teigiamojo
profesijos mato grupę, - kūrybiškumas, geras uždarbis. Neigiamą zootechnikų
profesijos matą išreiškė kita sąvoka - ^specialybės žinių ir įgūdžių

tobulinimas" (kurį kiti moksleiviai siejo su teigiama požiūrio į profesija
puse). Šios tyrimo dalies išvados: žemės ūkio mokyklų moksleiviams
artimesnės ir svarbesnės kitos, kitaip formuluojamos vertybės, labiau
atitinkančios jį tikrovę. Joms tirti reikėtų kitokios metodikos. Antra,

prieštaringas moksleivių požiūris į profesiją apskritai ir į „savo lemtį" aiškiai
rodė iškreiptą vadinamąjį profesinį orientavimą: moksleiviai, baigę 8 klases
tara tikrose kaimo vietovėse, neturėjo kitokio pasirinkimo, kaip stoti į rajone
esamą profesinę mokyklą ir mokytis specialybės, nuskirtos neatsižvelgiant
nei į jų polinkius, nei į gabumus ar norus. Masinio tyrimo duomenys šių
skirtumų, apibūdinančių tiriamo reiškinio įvairovę, kartais sunkiai
pagaunamą, visai neatspindėjo. Nebent vienu atžvilgiu: nustatyta, kad bemaž

pusė profesinių mokyklų ir technikumų moksleivių nemanė dirbsią pagal
įgyjamą specialybę [7: 102].
Semantinė tyrimo dalis atskleidė, kad nepriimtini profesijos aspektai
visiems moksleiviams buvo kur kas aiškesni negu priimtini (kadangi veiklos
sritis neaiški). Trys ketvirtadaliai repondentų tik miglotai nutuokė apie
profesijos vertybes. Suprantamesnės buvo konkretaus turinio vertybės ^
materialus atlygis (teigiamojo mato vertybė), aprūpintas gyvenimas.
Profesinės karjeros, pvz., visai nevertino, mat suvokė vien jos neigiamybes.
Abstraktesnes vertybes dažnas suprato itin paviršutiniškai ir banaliai - jų
turinys buvo bemaž netekęs prasmės.
Tik maždaug ketvirtadalis moksleivių buvo apgalvoję profesijos vertybes
ir turėjo savą požiūrį į jau beįgyjama arba pasirinksimą profesiją. Geriau apie
profesiją išmanė ir dažniau savitai vertino įvairius jos aspektus socialiniu ir
profesiniu požiūriu brandesni žmonės - nedaugelis PTM ir technikumų
absolventų.

Atskleistą skurdų profesijos vertybių turinį lėmė trijų veiksnių sąveika.
Pirma, šios vertybės - ir pati profesija - moksleiviams nerūpėjo tiek, kad
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būtų tapusios savomis, kad būtų svarbu suvokti ir išreikšti jų prasmę. Antra,
sprendimą, kaip atlikti tyrimo užduotį, lėmė įprastas moksleiviams veiklos
stilius, tam tikrų motyvų visuma, ankstesnė panašių užduočių atlikimo
patirtis, žinios. Nors daugumos moksleivių nuostata tyrimo atžvilgiu buvo
bent jau neutrali, įprastas grupes veiklos stilius, leidžiąs gauti mažiausią
patenkinamą rezultatą mažiausiomis pastangomis, be abejo, suprastino
duomenis. Trečia, turimos lietuvių kalbos raiškos priemonės Kalbos raiškai
labiausiai pakenkė masinės komunikacijos skleidžiami ^tampai, kuriuos

jaunuoliai buvo nekritiškai perėmę ir kuriais nė kiek nesibodėjo.
Taigi abiturientai ir absolventai - beveik suaugę žmonės, bepradedą
savarankišką gyvenimą - prastai nutuokė apie profesiją. Tą lėmė ir mokyklos
pastangos (matyt, krypusios nepaveikia linkme), ir žiniasklaida, be perstogės
kartojusi nuvertėjusias klišes, ir - ypač akcentuota tyrimo išvada - pačių
moksleivių, per mažai stengiančius! savarankiškai mąstyti, pozicija. Pabrėžta,
kad nepakankamos pačių moksleivių pastangos konstruoti darnų asmenybės

ir tikrovės santykį per profesijos sritį [2: 87] Nūn galėtume pridurti, kad
tokią padėtį sukūrė ir valstybės kišimasis į visas žmogaus gyvenimo sritis,
asmenybę neigiąs centralizuotas tikrovės tvarkymas.
1988 m. pradėtas antras tęstinio tyrimo tarpsnis - tirti tų pačių jaunuolių

požiūrio į profesiją pokyčiai. Taikytos tos pačios, tik kiek modifikuotos
metodikos. Duomenys nagrinėti neišleidžiant iš akių, kaip jaunuoliai,
vadovaudamiesi asmenine patirtimi, vertina tas teigiamybes, kurias gali

suteikti darbas. Taigi tyrime siekta išlaikyti asmenybės pozicijos linkmę.
Nustatytas svarbiausias jaunuolių požiūrio į darbą raidos ypatumas*,
profesijos sritis nustumta į asmenybės visumos nuošalę. Semantiniame darbo
vertybių lauke emocinį komponentą apibūdino žodžiai „katorga", „pragaras".

Ankstesnis paviršutiniškas, neapgalvotas jaunimo požiūris į darbą ir profesiją
išvirto pasibjaurėjimu.

Dešimtadaliui jaunuolių profesija visai nerūpėjo. Tik 11% jaunuolių
pripažino jos svarbą. Savo požiūrį jie grindė racionaliais argumentais ir
mėgino savitai (autentiškai) išreikšti [3: 78]. Ši jaunuolių dalis atitinka tą,
kuri, praslinkus dešimtmečiui, darbui ir profesijai pripažino svarbiausią vietą
tarp vertybių [5; 6: 101] - matyt, mūsų besikeičiančioje visuomenėje
apskritai ne daugiau kaip maždaug dešimtadaliui jaunuolių profesija išties

rūpi Kiti jaunuoliai, apibūdindami savo pasikeitusį požiūrį į profesiją,
pasikliovė apytiksle tyrėjos pateikta schema: jie sutiko, kad jiems rūpi
profesijos įgūdžiai, materialus atlygis (matuojamas ne atliekamu darbu, o
vartojimu) ir bendravimas, turįs kur kas platesnę, ne vien profesijos apibrėžtą

prasmę. Reikėtų pridurti, kad žmonės, kuriems bendravimas turėjo būti
profesijos būtinybė ^ medicinos seserys ir pan., kaip sykis šiam aspektui
neteikė rimtos reikšmės. Maždaug pusė jaunuolių, nors dažnas jau penkerius
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metus dirbęs, nepripažino profesijos poveikio asmenybei: nemanė, kad darbas
slopina arba lavina psichikos ir asmenybės savybes, neigė, kad ugdo
interesus, veiklos stilių ir žmonių supratimą. Apibendrinama iSvada: devinto
de^imtmečio pabaigos jaunimą patenkina vegetacinis požiūris į darbą. Tai
pašalinė sritis, asmenybei tarsi nereikalinga^ Toks požiūris ardo asmenybes
visumą ir trukdo jai bręsti.
Jaunuolių savęs vertinimas
Apžvelgtų tyrimų metu domėtasi ir juonuolhj savęs vertinimu, visų
pirma lietuvių kalbos mokėjimo atžvilgiu. To reikalavo nuodugnus požiūrio į
profesiją tyrimas.
1983 m. abiturientai ir absolventai apie save buvo itin geros nuomonės kalbos mokėjimą vertino 3,7 pagal 4 balų skalę. Objektyvesnis tyrimas - D.
Wechs!erio intelekto testas ir rašinių analizė - tokio puikaus vertinimo toli
gražu nepatvirtino. Verbalinės intelekto dalies rodikliai buvo daugiausia
vidutiniškai žemi. Iš rašinių paaiškėjo, kad svarbiausi tiriamų moksleivių
kalbos bruožai - be galo skurdus žodynas ir laikraščių klišės. 1989 m. atliktas

pakartotinas tyrimas: tų pačių jaunuolių kalba nepagerėjo. Tad kalbos
atžvilgiu jaunuolių savęs vertinimas, perdėtai geras ir nepagrįstas, neatitiko
tikrovės. Tai paskatino susidomėti jaunuolių savęs vertinimu kaip vidine
asmenybės brendimo prielaida, ypač todėl, kad asmenybės nebrandumas kad ir tirtų amžiaus tarpsnių ^ trukdė rastis konstruktyviam požiūriui į
profesiją ir darbą, o šie dalykai, tyrimų krypties autorės nuomone, -

neginčytina visaverčio gyvenimo dalis. Lukštenosi prielaida, kad galbūt
nebrandus, nepagristas savęs vertinimas kaip sykis atitinka prieštaringos
mūsų tikrovės ydas.
Savęs vertinimas susijęs su trijų sudedamųjų: tapatumo, savos vertės,
gebėjimo kontroliuoti save ir aplinką, visuma. Savęs vertinimo prielaida esamo ir idealaus „aš" santykis. Esamo „aš" samprata randasi lyginant savo
asmenybę su atliekama veikla, jos rezultatais ir kitais žmonėmis bei
socialinės aplinkos informacija apie „aš". Kartu kuriama idealaus „aš"
samprata Ją sudaro norimos fizinės ir psichinės savybės, kurios leistų

pasiekti geidaujamų tikslų.
Savęs vertinimo tyrimas atliktas 1990 m pabaigoje ir 1991 m. pradžioje,
per pat| nepriklausomybės atkūrimo įvykių įkarštį. Apklausta 650 Vilniaus
vidurinių mokyklų abiturientų - lietuvių, lenkų, rusų. Tirta, kaip moksleiviai
vertina savęs pažinimą ir savo lietuvių kalbos mokėjimą (pastarieji duomenys
- netiesioginis būdas patikrinti savęs pažinimo duomenų patikimumą).
Moksleivių duomenys gretinti su mokytojų nuomone apie savo auklėtinius.

(Kitų, objektyvesnių tyrimo metodų nebuvo taikyta)
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Kalbos mokėjimą jaunuoliai vertino bemaž taip pat gerai, kaip anksčiau
tirti žmonės. 90% lietuvių tvirtino, kad „gerai kalba ir rašo". Pasak mokytojų,

lietuvių (gimtąją) kalbą gerai mokėjo tik penktadalis abiturientų. Dažniau
kaip kas antras abiturientas nurodė kalbos mokėjimo matą. Jį sudarė
mokyklos reikalavimai, kalbininkų reikalavimai, bendraamžių kalba. Du
pirmieji komponentai podraug su mokytojų nuomone ir ankstesnių tyrimų
duomenimis piršo išvadą: savęs vertinimas aiškiai perdėtas.
Kitas savęs vertinimo aspektas - savęs pažinimas. Jaunųjų piliečių

atskleistas vaizdas būtų galėjęs kelti vilčių, kad dvasinė visuomenės būklė
artimoje ateityje labai pagerės (du trečdaliai abiturientų rase rūpinasi
saviugda), jei ne tam tikri prieštaravimai. Jie nuvertino abiturientų atsakymus.
Visų pirma^ trys ketvirtadaliai mokytojų tvirtino, kad tik „vienam kitam"
abiturientui rūpi pažinti ir ugdyti save. Mokytojų nuomone taip pat galima
suabejoti - 20-30 moksleivių klasėje ir neblogas specialistas geriau pažinti
gali nebent ekstravertus. Bet disproporcija per didelė, kad būtų niekuo
nepamatuota. Antra, sukonkretinti saviugdos tikslus įstengė kur kas mažiau
abiturientų. Be savianalizės apsiėjo net trečdalis tų, kurie teigė turį saviugdos
planų. Vienas iŠ svarbesnių saviugdos siekių - asmenybės vientisumas.
Abiturientams jo trūko - tai ypač sumenkino jų atsakymą vertę.
Tyrime domėtasi ir tuo, ar skiriasi skirtingų tautybių moksleivių savęs
vertinimas. Manyta^ kad vertinimų skirtumus galėjo lemti apklausos laikas.
„Atgimimas ir įtempti 1991 m. pradžios įvykiai suaktyvino lietuvių
savimonę. Kartu pagyvino ir sąmonės procesus. „AŠ" struktūra gavo daug
informacijos. Sustiprėjo tapatumo ir vertės poreikis. Grėsmę asmenybei
sustiprino 1991 m. pradžios ribinė situacija. Pagerėjo savęs vertinimas. Bet
jam būdingas nenuoseklumas. Kai kurie asmenybės bruožai gal intensyviau
formavosi, bet visuma staiga subręsti negalėjo. Todėl lietuviai savęs pažinimą
vertino gerai (t.y. pripažino saviugdos būtinybę šia kryptimi ^ V. K.), bet
nenuosekliai... Atgimimas lenkų ir rusų sąmonės taip nesuaktyvino. Jų savęs
pažinimas nuoseklesnis, bet prieštaravimų, vertinant save, vis tiek daug" [4:
46].
Per geras savęs vertinimas aiškintas menkavertiškumu Jį lėmė
nesubrendusi „aš" struktūra, tikri ar menami asmenybės trūkumai, verčią
griebtis gynybos. Skatino grupės ir visuomenės gyvavimo ypatumai.
Svarbesnius trumpai apžvelgsime [4: 48-49].
Pirma, asmenybė ilgą laiką buvo niekinama ideologijos, valdymo
patogumo sumetimais ir iŠ inercijos. Mokyklose padėtis nepasikeitė.
Užuominos apie moksleivio asmenybę penktadaliui apklaustų mokytojų
sukėlė neigiamą emocinę reakciją. Dešimtą dešimtmetį, pasak daugumos
mokytojų, moksleivių asmenybės nebus paisoma. Tokią nuomonę mokytojai

motyvavo visuomenės ir mokyklos suirimu (41%), materialiais mokyklų
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sunkumais (20%), prasta pedagogų kvalifikacija (6%). Šiomis pernokusiomis
priežastimis galima paaiškinti, kodėl daugelis moksleivių įsikimba į gynybos
poziciją. Tik dešimtadalis mokytojų turėjo vilčių, kad ateity nebus
ignoruojamas mokymo psichologijos pagrindas, t.y. bus atsižvelgiama į
individualius moksleivių ypatumus ir asmenybės savybes. Prabėgus
dešimtmečiui matyti, kad ne Šiam dešimtadaliui geriau pavyko numatyti
visuomenės ir mokyklos raidą.
Antra, menkavertiškumą skatina visuomenės vertybės. Vienų (darbo,
nesavanaudiškumo, žmogaus gyvybės) turinys nuvertėjęs. Kitų, parodomųjų,

telikęs ženklas be turinio. Vientisumo siekiančiai asmenybei jas perimti (kad
ir taikantis prie įprastų sąlygų) tolygu sudaryti palankias aplinkybes vidiniam
konfliktui su visuomene.
Trečia, skurdžios visuomenės gyvenimo sąlygos išugdo ilgai trunkantį,
asmenybę perimantį menkavertiškumą.
Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kuria moksleiviai reabilituojami: per
geras, neatitinkantis tikrovės savęs vertinimas vis dėlto gali praversti

bręstančiai asmenybei, jei padeda nustatyti laikiną sugebėjimų, siekių ir
aplinkos reikalavimų pusiausvyrą,
Šie tyrimai perša ir kitą išvadą, nenaują, bet retai paisomą: gaunami
duomenys, ypač subjektyvūs (nuomonės, vertinimai, motyvai ir pan.)
vertintini kritiškai, su pataisa - atsižvelgiant į neįveikiamą respondentų
polinkį konstruoti pagražintus pavidalus.
Akademinio jaunimo savęs vertinimas ir profesinis kryptingumas
Prie savęs vertinimo ir profesijos svarbos sugrįžta dešimto dešimtmečio
pabaigoje. 1998 ir 1999 m. sandūroje atliktas tyrimas. Jo aktualumą suponavo
valstybės poreikis turėti labai gerų specialistų ir didėjantis jaunimo
emigravimas. Remtasi asmenybės tapsmo koncepcija, kurios esmė glaustai
nusakoma taip: asmenybė bręsdama ima skirti, kurios veiktos sritys jai ypač
savos, svarbios jos būčiai ir stiprina asmenybės vientisumo supratimą;
bręsdama asmenybė turėtų nuspręsti, kas jai svarbiausia, siekti tų svarbiausių
tikslų ir atitinkamai vertinti save [1]. Jei tokia svarbi, ypaš sava sritis profesija, tai profesinio kryptingumo ženklai turėtų persmelkti visas
asmenybės raiškos sritis ir, be abejo, ryškėti vertinant save. Jei bendras
asmenybės kryptingumas pajungia profesini, tai asmenybės tapsmui driekiasi
viltingos galimybės. Jų maža, jei būtinybė užsidirbti nesiderina su
profesiniais siekiais. Jie neįgyvendinami. Taigi optimaliu atveju asmenybės
tapsmas ir profesinio kryptingumo įgyvendinimas - vientisas vyksmas.
Asmenybės brendimas apima ir profesinio kryptingumo plėtrą, o savianalizė,
leidžianti konstruoti savęs vertinimą, sudaro kryptingos saviugdos prielaidą.
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Tyrimu siekta aprėpti tris su asmenybės tapsmu susijusias sritis: profesinį
kryptingumą, savęs vertinimą ir savianalizę, kaip profesinio kryptingumo
prielaidą.

Apklausti 102 Vilniaus aukStujų mokyklų studentai (Karo akademijos
trečiakursiai, Vilniaus universiteto sociologijos specialybes ketvirtakursiai,
Vilniaus pedagoginio universiteto dieninio ir vakarinio skyrių etikos
specialybės pirmakursiai). Tad nuo ankstesnių tyrimų šis skyrėsi užmoju buvo suplanuotas pirmiausia kaip kuklus bandomasis tyrimas išryškėjusioms
prielaidoms patikrinti. Tyrimo metodika: daugiausia atviri anketos klausimai,
skirti savęs vertinimui asmenybės kryptingumo požiūriu, ir projekcinė skalė
savivaizdziui.
Tyrimo trūkumą pavadintume techniniu. Duomenų analizė galėtų būti
tikslesnė, jei būtų užfiksuota tirtų Žmonių nuostata tyrimo atžvilgiu. Tokios
galimybės nebuvo.
Profesinį kryptingumą sudaro interesai, polinkiai, tikslai ir profesinės
nuostatos. Gebėjimas kryptingumą paversti tikrove pasireiškia įgūdžiais,
mokėjimais ir valios bruožais. Siekta nustatyti, ar turi akademinis jaunimas tą
asmenybės branduolį, kuris motyvuotų svarbiausią jo veiklą; ar geba
įgyvendinti tą kryptingumą, t.y. ar užtenka sugebėjimų, mokėjimų ir veiklos
nuostatų, ar pranašius gabumus ir saviraišką, trūkstamus įgūdžius ir Žinias
sieja su profesiniais tikslais. Manyta, kad besikuriančios rinkos sąlygos galėjo
dvejopai paveikti jaunuolių profesinį kryptingumą: sustiprinti, sukonkretinti
profesinius siekius arba sutvirtinti asmenybės poreikį prisitaikyti prie rinkos
kitokiais būdais. Abiem atvejais iškilo jaunuolių pozicijos, kurią lemia
samenybės brandumas, svarba. Todėl siekta nustatyti, kaip profesinis
kyptingumas išryškėja asmenybės savivaizdyje.

Rinkos sąlygos jaunimo požiūrio į profesiją nepakreipė teigiama linkme.
Daliai akademinio jaunimo trūko asmenybės brandumo. Jai nebūdingas
nei stiprus profesinis, nei apskritai asmenybės kryptingumas. Jaunuoliai
nebuvo atsidėję nei galimos stiprios motyvacijos sričiai (sulig gabumais ir
saviraiška), nei profesiniams siekiams. Atvirkščiai, dalis studentų, ypač
svarbu, kad ketvirtakursių, negalėjo apsispręsti tarp daugelio galimybių ir to,
kas jiems galėtų būti svarbiausia. Siekė aprėpti kuo platesnes veiklos sritis,
nedaug besi siejančias su būsima profesija. Kitaip sakant, savaip taikėsi prie
rinkos - ne susitelkdami į konkrečios profesijos studijas, o plėsdami

galimybių ribas. Didesnė galimybės silpnino pasirinkimo motyvaciją. Iki bent
kiek brandesnės asmenybės, nusprendusios, ko siekti ir kaip, jiems buvo toli.

Tik dešimtadalis tirtų studijuojančių jaunuolių buvo rimtai atsidėję
profesiniams siekiams - jų gabumai, raiška, trūkstamų įgūdžių suvokimas
sutapo su būsima profesija. Tokia pati jaunuolių dalis prieš dešimtmetį buvo
pripažinusi profesiją svarbiausia savo veiklos sritimi ir turėjo apmąstytą
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požiūrį į darbą. Skirtingomis metodikomis gautų duomenų lyginimas tėra
santykinis. Vis dėlto žadina mintį, jog galbūt neverta nė pageidauti, kad
profesija rūpėtų didesniam skaičiui studijuojančių žmonių. Neverta tikėtis,

kad daugiau studentų galėtų tapti gerais specialistais, nors valstybei jų
neginčytinai reikia. Gyvuojančios visuomenės vertybinės orientacijos
kitokios: profesija, darbas rūpi nedaugeliui žmonių. LFSI Etnosociologijos
skyriaus tyrimų (1993 ir 1995 m.) duomenimis, tik 3-4% Vilniaus ir Kauno
piliečių profesiją laikė reikšmingiausia savo gyvenimo dalimi, o antrą vietą
tarp svarbiausių vertybių jai pripažino tik 14-17% žmonių. Nemanome, kad
šie duomenys sumenkina profesijos svarbą saviugdai. Kita vertus, jaunuolių

požiūrį į profesiją galėtų keisti, o pakitusį įtvirtinti veiklios vidinės pastangos
ir ilgalaikis teigiamas visuomenės socialinio ir ekonominio gyvenimo
poveikis, jeigu toks apskritai įmanomas. Aukštosios mokyklos prisidėtų prie

šio vyksmo, taisydamos stojančiųjų žmonių atrankos kriterijus ir taip
parengdamos studijų programas, kad skatintų profesinį kryptingumą.
Asmenybės savivaizdis atskleidė sutelktą profesinės saviugdos atšvaitą.
Jis tirtas projekcine skale. Šie duomenys gretinti su atsakymais į atvirus
klausimus. Idealus „a^" inspiruoja asmenybės keitimąsi sulig tikslais ir
reikalavimais pačiam sau. Tai saviugdos prielaida. Daugumą tirtų jaunuolių,
apskritai nebrandžių asmenybių, apibūdino artimi, lengvai pasiekiami tikslai,
nedidelis reiklumas sau (idealus ir esamas „aš" mažai tesiskyrė), bendras
pasitenkinimas savimi ^ ir silpnas profesinis kryptingumas. Tad artimus,
lengvai įgyvendinamus asmenybės pokyčius su profesiniu kryptingumu siejo
silpnas ryšys. Stipresni profesiniai siekiai nutolino idealaus „aš" ribas:
profesija, tampanti asmenybės kryptingumo ašimi, lėmė tolimus tikslus asmenybės tapsmui svarbiau ne rezultatas, o siekis. Tų žmonių, kurių
gabumai, saviraiška, savo netobulumo suvokimas krypo profesijos linkme, tų
idealus „aš" neturėjo baigtų ribų. Tie studentai, kuriuos gabumai ir saviraiška
kreipė į vieną pusę, o profesiniai siekiai - į kitą, rečiau numatydavo
asmenybės keitimąsi. Strateginis savivaizdis, kuriame numatoma asmenybės
keitimosi galimybė, labiau atitiko stiprius profesinius siekius.
Savianalizė - profesinio kryptingumo prielaida. Kadangi tikrovės
permainos ir besikeičiančios rinkos sąlygos profesijos nepavertė svaresne
jaunimo vertybe, akcentuota vidinių asmenybės veiksnių, kryptingos
saviugdos svarba siekiant profesinių tikslų. Savianalizė - vienas iš tokių
veiksnių. Ja remiasi vertybių, normų, veiklos būdų it kt perėmimas.
Savianalizė susijusi su asmenybės kryptingumu ir siauresne jo dalimi profesiniu kryptingumu. Siekta nustatyti savianalizės ir profesinio
kryptingumo sąsajos ypatumus. Trumpai apžvelgsime svarbiausia tyrimo
gaires ir išvadas.
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Savianalizės veiksmingumą lėmė polinkio į ją ir patirties sąveika.
Asmenybės polinkį j savianalizę apibrėžė pasirinkta specialybė Mokytojams
savianalizė - profesionalumo sąlyga. Kariškiams ir sociologams ji nebuvo

gyvybiškai būtina.
Studentų patirtį apibūdino amžius, studijų trukmė, Šeimos aplinka ir
anksčiau, dar prieš studijas dirbtas darbas. Duomenų analizė atskleidė dvilypį
patirties poveikį. Neigiama emocinė patirtis kartais užkirsdavo savianalizę,
bet kliūčių nebuvimas (patirties trūkumas) kenkė visos asmenybės brendimui.
Be polinkio ir patirties, tirtų studentų savianalize paveikė grupės
spaudimas. Jis išryškėjo tarp vyresnių kursų žmonių. Grupės palaikomos
nuostatos buvo tapusios veik privalomos daugumai narių. Spaudimas vyko

dviem kryptimis. Viena turėjo ryšį su busima profesija (kariūnų gTupėse).
Kitą lėmė neprofesinės grupės nuostatos (sociologijos studentų ir iš dalies

kariūnų grupėse) Savianalizę slopino abiejų krypčių spaudimas, pasireiškęs
narių parengtimi griebtis grupei įprastų veiklos - mąstymo, žodinės raiškos
būdų.
Atlikus savianalizės užduočių turinio analizę ir sugretinus kiekvienos
užduoties duomenis tarpusavy bei palyginus su savivaizdžiu, sukonstruoti
savianalizės užduočių indeksai. Nė vienos profesinės grupės narių indeksai
nepasiekė patenkinamos reikšmės. Didžiausia indekso reikSmė nesudarė nė
dviejų trečdalių patenkinamos.
Tad prieinama prie išvados: maždaug kas antro studento savianalizė
prasta. Kas antras studentas nebuvo linkęs savęs stebėti ir tirti. Šis saviugdos
trūkumas kliudė bręsti asmenybei ir rastis profesiniam kryptingumui- Prastą

savianalizę atitiko apskritai nedidelis studijuojančio jaunimo profesinis
kryptingumas. Apsvarsčius profesinio kryptingumo ir savianalizės sąsają,
apibendrinama, kad be saviugdos, pagrįstos savianalize, griežtos aukštosios
mokyklos (Karo akademijos) pastangos nustatyti profesinės karjeros raidą
gerų rezultatų neduoda. Bet Vilniaus universitete gyvuojanti didesne studijų
laisvė, neparemta saviugda, kryptingumo taip pat neskatina. Dalies
besimokančių jaunuolių asmenybės brendimas užtrukęs. Daugelis pasiktiauna
profesinio rengimo savieiga be individualių pastangų. Kadangi tik mažuma
bręsdama gali apsieiti be stipraus išorinio postūmio, tai vertėtų diegti tokias
švietimo reformas, kurios skatintų moksleivius, pradedant pradinėmis
klasėmis, ir vyresnius jaunuolius savarankiškai mąstyti ir veikti, neslopintų
individualumo - taip aktyvintų vidinius asmenybės išteklius. Kitaip padėtis

kažin ar keisis
Savęs vertinimo linkmė buvo išskirta ne tik todėl, kad svarbi ir
profesiniam, ir asmenybės tapsmui. Norėta darsyk patvirtinti, jog jaunimas

nesitapatina su pastarąjį dešimtmetį žiniasklaidos atkakliai peršamu
menkinamu lietuvių įvaizdžiu: lietuviai - visapusiški atsilikėliai, niekaip
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neprilygsta europiečiams. Autorė laikėsi kitokio požiūrio: jaunimas turi
polinkį visai kitaip save vertinti; gerai save vertinti gali kiekviena asmenybė
- užtenka vien to, kad yra unikali būtybe ir autentiškai išgyvena savo patirtį.
Menkavertiškumą linkstama nuslėpti aiba įvairiais budais įveikti. Turimo
menkavertiškumo neverta didinti kartojant, kad „apskritai lietuviams" lemtos
žeminamos savybės. Kebliau būtų įveikti kitą per gero savęs vertinimo
blogybę - nepagrįstumą, sunkinantį asmenybės brendimą. Autorė pabrėžė
nenaują, bet dažnai nuvertinamą mintį: galbūt jaunuolių vertę, užuot
menkinus, reikėtų palaikyti ir paskatinti. Mat savo vertės pripažinimo siekis stipri žmogaus veiklos paskata.
Nuo ankstesnių savęs vertinimo tyrimų Sis skyrėsi tuo, kad^ pirma,
rėmėsi Gordono W. Al I perto asmenybės koncepcija, leidusią atidžiau
pažvelgti į asmenybės motyvacijos branduolį, antra, savęs vertinimas tirtas
i S samiau, gretinant visų subjektyvių duomenų kokybines išraiškas ir
kiekybinius dydžius. Trumpai apie rezultatus Dauguma jaunuolių, kaip ir
tikėtasi, buvo geros nuomonės apie save. Bet tik mažiau kaip pusės studentų
geras savęs vertinimas pagrįstas gabumus atitinkančia saviraiška ir palankia
kitų žmonių nuomone. Jaunuoliai, pakankamai, jų nuomone, vertinami kitų
žmonių, geriau ir patys save vertino nepriklausomai nuo gabumų ir
saviraiškos. Nepakankamą vertinimą studentai siejo su slopinama saviraiška.
Tyrime domėtasi ir tuo, kodėl jaunuoliai mano kitus žmones juos pakankamai
ar nepakankamai vertinant. Dalis studentų šį savęs pažinimo aspektą visai
atmentė ^ su jaunatviška arogancija, verčiami gynybos arba nuolankumo
sumetimų. Tai patvirtina, kad jaunuolių savęs vertinimas gležnas, lengvai
nulenkiamas. Nepakankamą vertinimą studentai motyvavo dažniausiai tuo,
kad kiti žmonės jų gerai nepažįsta, kad jie dar nespėję pasireikšti, ir vertintojų
klaidomis, klaidingais suvokimo ypatumais. Apskritai tik nedidelė studentų
dalis (veik dešimtadalis) buvo linkusi kritiškai pažvelgti į save. Daugiau kaip
pusės tirtų žmonių esamas ir idealus „aš" stovėjo gana arti viens kito jaunuolių reikalavimai sau nedideli, siekiai netolimi. Ketvirtadalio studentų
idealus „aš" neturėjo baigtinės ribos. Šie studentai numatė keitimosi glimybę.
Sugretinti turinio analizės ir savivaizdžio duomenys atskleidė, kad
brandesnės asmenybės ne tų studentų, kuri gerai save vertino, o tų, kurie
vertino kritiškai - turėdami didesnės patirties, kėlė sau didesnius
reikalavimus ir orientavosi į asmenybės keitimąsi [5].
Numatytos, sakytum, paprastos priemonės, kaip anuomet būtų buvę
galima palaikyti jaunuolių vertę, neįgyvendintos ligi šiol. Nesutvarkytos

išorinės aplinkybės, kad studijuojančių jaunuolių saviraiška nebūtų slopinama
ir savęs vertinimas galėtų rastis iš tikros, o ne menamos veiklos. Būtent nesutvarkyta kreditų sistema, kad studentai galėtų atsidėti studijoms; studentų
savivalda per mažai rūpinasi jaunuolių saviraiška profesijos ir kitose srityse.
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tad jų veikla dažnai lieka be atgarsio. Naujame amžiuje padėtis lieka
nepakitusi.
Hv.dM

1983-1999 m jaunimo požiūrio į profesiją ir savęs vertinimo tyrimuose
derinti sociologijos ir socialinės psichologijos metodai. Tiriami reiškiniai
vertinti asmenybės tapsmo požiūriu. Požiūrio į profesiją raidą glaustai galima
nusakyti taip: neapgalvotas, paviršutiniškas anuometines mokyklas

bebaigiančių abiturientų ir absolventų požiūris į profesiją, darbą po kelerių
metų išvirto į pasibjaurėjimą Tik kiek daugiau negu dešimtadaliui jaunuolių
labai rūpėjo profesija ir jos teikiamos galimybės. Ši jaunuolių dalis tirtu
laikotarpiu liko nekintama, nors besikuriančios rinkos sąlygos dvejopai
paveikė pofesinį kryptingumą: vienų profesinius siekius sukonkretino,

susiaurino, kitus paakino plėsti kvalifikacijos galimybes neapibrėžta linkme ir
tokiu būdu prisitaikyti prie rinkos reikalavimų. Visus požiūrio į profesiją ir
savęs vertinimo tyrimus sieja viena bendra mintis: nei jaunuolių, nei
visuomenės poreikių negali patenkinti per silpna asmenybės saviugda. Tai
rimta kliūtis, trukdanti nustatyti darnų asmenybės ir tikrovės santykį.
Švietimo sistema neturi kvalifikuotų specialistų, noro nei materialių

galimybių ugdyti savarankiškai mąstyti gebančius žmones. Rinka
jaunuoliams išorinių paskatų taip pat nesuteikia. Patys visuomenės nariai

labiau linkę rūpintis, kaip išgyventi, kaip geriau prisitaikyti prie rinkos, o ne
asmenybės poreikiais. Galbūt nebrandus, neatitinkantis amžiaus tarpsnių
galimybių savęs vertinimas derinasi su tikrovės ydomis, bet asmenybės
tapsmui toks prieštaravimas nepalankus.
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Reuarches into Youth'j Attitude towards Profession and Sdf-

Evaluation during the Ust Decades ofthe 20* Century
^da Kasparavičienė
Summary
Researches into young people's attitude tovvards profession and their
setf-evaluation in 1983-1999 are rcviewcd in the article. These reseafehes

were carried out at the Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology;
sociological and psychological methods were coordinated in them. The
phenomena under investigation were interpreted in the terms of personality
becoming.
The attitude towards profession was studied thoroughly in the first stage
ofthe longitudinal research in 1983. The content of professional values was
studied exhaustive]y and the nuances of individual meaning were established.
During the second stage of the longitudinal research some changes of this
attitude were revealed. The most importam of them was that profession was
pushed to the periphery of personality as an outside, umvanted matter. Young
people's dependent thinking, immature attitude towards profession suggested
immature personality. The studies of youth's self-evaluation confirmed the
suggestion. The peculiarities of group and society stimulating inferiority and
suppressing personality maturation were pointed out Firstly, for a long
period personality was disregarded for ideological purposes, for ruling
convenience and due to inertia. According to the research data (teachers'
opinion), in the future decade students' personalities would be disregarded as
well. Secondly, society's values stimulated inferiority too. The content of
some values (work, altruism, human life) was devaluated; other values
(demonstration ones) meant signs without any content. For a man seeking the
unity of personality an attempt to make these values his own property was
equivalent to the creation of auspicious conditions for inner eonfliet with
society. Thirdly, poor life conditions raised a long-term inferiority piercing
through the whole personality.
The spheres depending upon personality becoming (self-evaluation,
professional purposefulness and self-analysis as a precondition of
professional purposefulness) were researched almost at the turn of the

centuiy. The results of this investigation showed that the majority of young
people immutably didn't consider profession to be an itnportant value. Many
students tried to widen their possibilities to adapt to the existing labour
market vvithout concentration on a profession. They lacked ceriam maturity
of personality - neither professional, nor general purposefulness of
personality were characteristic of them. Their faculties, interests, selfrealization tended to movė sometimes in several directions, and professional
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training moved in a quite different One Only the tenth part of these young
people (as in the former times) had serious professional aims The researcher
emphasized the significance of young people's position (that depended on
personality maturity) for the development of attitude towards profession. The
lack of self-education delayed personality maturation and suppressed
professionat purposefulness.
AJ) the researches were united by the idea: too weak self-education could
satisfy neither society nor the young needs. Insufficient self-education was a
serious obstacle to establish concordant relation betvveen personality and
reality. The system of education had no skilled specialists, desire or material
possibilities to train students who would be able to think independently for
personality development. Labour market did not give enough inducements to
the young in this respect. The members of society were inclined to care about
their survival rather than their personality needs. Immature self- evaluation
was inadequate to the possibilities of the age period, yet corresponded whh
the vices of reality. This contradiction was unfavourable.
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„VILMORUS" VISUOMENĖS NUOMONĖS TYRIMAI 1993-2003 ra.
Vladas Gaidys
Socialinių tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius
metod@ktl.mii.lt
Visuomen^s nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus" įsikūrė

1993m gegužės 13d. Per dešimt metų buvo atlikta daug įvairiausių tyrimų
aktualiais visuomenės gyvenimo klausimais Per tą laikotarpi iškilo nemažai
metodinių bei metodologinių problemų konstruojant indikatorius,
interpretuojant rezultatus, suvokiant tyrimų rezultatų reikšmę ir poveikį
visuomenei svarbiems sprendimams. Būtent tokie tyrimų aspektai aptariami
^ioje apžvalgoje.
Raktažodziai: visuomenės nuomonės tyrimai, metodika, reitingai
Svarbesni projektai
„Lietuvos Ryto" projektas: „Kam palankos Lietuvos žmones"?
1998m. pradžioje „Lietuvos Rytas" užsakė projektą „Kam palankūs
Lietuvos žmonės?'. Kas mėnesį keturi klausimai buvo pateikiami
„omnibuse" - reguliarioje reprezentatyvioje daugelio klientų apklausoje
(apklausiama nemažiau kaip 1000 žmonių). Nuo 1998 m. vasario iki 2003 m.
liepos buvo atliktos 59 apklausos.
Šiam projektui būdingas operatyvumas: apklausa vyksta nuo
penktadienio iki sekmadienio, o rezultatas žinomas jau kitą ketvirtadienį.
Šeštadienį duomenys skelbiami „Lietuvos Ryte" (tos dienos tiražas ypač

didelis - apie 200 tūkstančių). Rezultatai skelbiami ir tinklalapyje
www. 5ci/rating2/lh

Pasitikėjimas institucijomis
Nors sąvoka institucija yra gana abstrakti, bet institucijų išvardijimas
sudaro prielaidas, kad respondentas klausimą supras adekvačiai. Tačiau
analizuojant duomenis matyti kai kurie respondentų prieštaravimai. Pvz.,
2003 m. birželį partijomis nepasitikėjo 69% gyventojų, o vis dėlto dauguma

nurodė tam tikrą partiją, už kurią balsuotų rinkimuose. Gal taip pasireiškia ir
tolerancijos stoka - viena partija laikoma gera, bet kitos blogos.

Gali būti, kad respondentams iškyla sunkumų vertinant tokią instituciją
kaip žiniasklaida: vienomis informavimo priemonėmis respondentai labiau
pasitiki, kitomis - mažiau. Norint įvertinti daugialypę instituciją, reikia
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sugebėti abstrahuotis nuo konkretybių. Vargu ar daugelis respondentų gali
greitai (interviu metu) susivokti ir duoti apibendrintą atsakymą. Klausimas

apie pasitikėjimą institucijomis gal ir nėra tobulas, bet jis reguliariai
užduodamas daugelyje šalių, todėl galima palyginti ir mėginti interpretuoti
valstybių skirtumus.
Nuo 1998 m. vasario iki 2003 m. liepos sąraše nepasikeitė ^ios
institucijos: bažnyčia, žiniasklaida, Prezidentas, švietimas, savivaldybės,
SODRA, Vyriausybė, kariuomenė, sveikatos apsauga, Seimas, teismai,
partijos, policija. Nebereitinguojamos dvi institucijos: Lietuvos bankas ir
Krašto apsauga Sąrašą papildė Konstitucinis teismas ir bankai.

Per visą laikotarpį labiausiai buvo pasitikima bažnyčia, žiniasklaida,
švietimu, mažiausiai - partijomis, Seimu ir teismais. Buvo atlikti ir specialus

tyrimai, atskleidžiantys nepasitikėjimo Seimu ir partijomis priežastis (2002
m.)

Pasitikėjimas daugeliu institucijų stebėtinai pastovus, ypač jei kreivėje
pažymima ne kiekvieno, o kas trečias mėnesio duomenys - taip sumažėja

atsitiktinių, dėl statistinės paklaidos atsirandančių svyravimų. Pateiksime
pavyzdį apie pasitikėjimo žiniasklaida kitimą (1 pav.).
1 pav. Pasitikėjimo žiniasklaida kitimas 1998-2003 m., %

Kaip matome, pasitikėjimas žiniasklaida beveik nekinta. Geriausias
rezultatas buvo 1999 m. gruodį, kai skirtumas tarp palankių ir nepalankių

nuomonių siekė 61% (galima spėti, kad tok[ rezultatą lėmė žiniasklsidos
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pozicija „Mažeikių naftos" privatizavimo metu), o santykinai mažiausias

2003 m. kovą, kai skirtumas taip palankių ir nepalankių nuomonių siekė 42%
(galima spėti, kad dėl gana kritiškos pozicijos populiaraus Prezidento R.
Pakso atžvilgiu).
Reguliarios apklausos, kai tas pats klausimas kartojamas kas mėnesį, turi

ir dar vieną privalumą. Tai galimybė sujungti skirtingų tyrimų masyvus ir
nagrinėti mažesnių grupių požiūrius, kurių vieno tyrimo metu nustatyti
nepavyktų. Pavyzdžiu gali būti rusų tautybės gyventojai, namų šeimininkės,
siauro intervalo amžiaus grupė.

Politikų populiarumas
Politikų populiarumui matuoti galima taikyti bent jau du klausimų tipus:
atvirą arba uždarą klausimą. Atviras klausimas (be parengtų alternatyvų)
skamba taip: „Kokie Lietuvos politikai, Jūsų nuomone, geriausiai atstovauja
Jūsų interesams (prašome nurodyti pavardes)". Galima nurodyti neribotą
politikų skaičių Paprastai respondentai nurodo 70-90 politikų. Tiesa, tik ne
daugiau kaip 20 iš jų paprastai gauna per 1% respondentų balsų.
Šio klausimo formuluotės privalumas tas, kad patinkamus politikus
nurodo patys respondentai -jų nevaržo pagal kokius nors kriterijus sudarytas
saralas Tinkamai parinkta formuluotes sąvoka geriausiai atstovauja JOsų
interesams. Atsakymus į šį klausimą galima interpretuoti kaip populiarumą:

tam tikrą politiką žmonės prisimena be pasakinėjimo, juo tiki.
Ši formuluotė turi ir trūkumų. Kadangi vieno klausimo ekspozicijos
trukme interviu metu labai trumpa, tai atsakymai atspindi veik pasąmonės

lygmenį - minimi politikai paprastai jau ilgą laiką rodosi politinėje scenoje,
jie gerai įsitvirtinę žmonių sąmonėje. Todėl ir nieko nebeveikiantis politikas
dar daugelį metų gali vis išplaukti iš respondentų sąmonės, tuo stebindamas
savo konkurentus. Ypač tvirtai sąmonėje buvo įsitvirtinę 1989-1990-ųjų
politikai. Tuo metu Lietuvoje, sakytume, vyko pirminė politinė socializacija,
o informacija, kuri gaunama pirma, įstringa gerokai tvirčiau, negu ateinanti
vėliau.
Kitas formuluotės trukumas: klausimas nematuoja pasitikėjimo politiku,
nematuoja bendro palankumo politikui. Atsakydami į atvirą klausimą, vieną

ar kitą politiką nurodo tik itin stipriai jį palaikantys respondentai. Artūrą
Zuoką 2003 m. birželį atsakydami į atvirą klausimą nurodė 4% respondentų,
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o taikant uždarą klausim^, kai ^į politiką turėjo įvertinti visi, pastarasis gavo
kur kas daugiau - 49% - palankių atsakymų.

Uždaras klausimas numato, kad bus pateiktas reitinguojamų politikų
sąrašas. Bkyla problema, kokiu pagrindu sudaryti sąrašą. Ypač dažnai

iSsakoma abejonių, kodėl vieni politikai įtraukiami į sąrašą, o kiti - ne.
Sąrašai sudaromi įvairiais metodais. Vienas jų - reputacinis. Reitinguojami
populiariausi politikai, o populiarumą nustato ekspertai. „Baltijos tyrimai"
sąrašą sudaro pritaikydami atviro klausimo rezultatus, t.y. ekspertais tampa
patys respondentai. Šio metodo trūkumas toks: vertinimui gali būti nepateikti

įtakingi politikai, kurie rečiau kontaktuoja su žiniasklaida. Ir atvirkščiai,
žiniasklaidoje dažnai kalbantis politikas gali patekti į sąrašą, nors ir nedaro
realios įtakos.
Kitas metodas - pozicinis. Į sąrašą patenka politikai, kurie užima tam

tikras iš anksto apibrėžtas pozicijas politinėje sistemoje Pvz, Seimo partijų
lyderiai, Seimo pirmininkas ir jo pavaduotojai, Ministras pirmininkas,
svarbiausi (užsienio reikalų, finansų ir kt,) ministrai ir, žinoma. Prezidentas.
Šį metodą taiko „Vilmorus". Jo trūkumas - kartais reitinguojami politikai,
apie kuriuos žmones labai mažai žino (neretai tai būna ministrai). Be to,
populiarus politikas, netekęs ar atsisakęs posto, kartu netenka ir anketinio

sąrašo pozicijos, o tai neretai sukelia žiniasklaidos vartotojų nustebimą.
Svarbi problema - duomenų pateikimo forma. Kas turi būti iškelta į
diagramos viršų? Ar tas, kuris gauna daugiausia palankių vertinimų, ar kurio
palankių ir nepalankių vertinimų skirtumas geriausias, ar koks nors indeksas,

atspindintis ir politiko žinomumą? Iš esmės priimtini visi vaizdavimo būdai.
Svarbiausia, kad būtų pateikiami išsamūs duomenys, kad neliktų
tendencingos interpretacijos galimybių.

Ypač informatyvi politikų reitingų kitimo analizė. Pateiksime pavyzdį ^
Valdo Adamkaus populiarumo kitimą (2 pav).
Šiame pavyzdyje matome, kad palankumo/nepalankumo eilutė leidžia
stebėti politiko biografiją, atkurti veiklos faktus. Po 1998 m. Prezidento

rinkimų dalis A. Paulausko šalininkų iš pradžių su nepasitikėjimu žvelgė į
naująjį Prezidentą. Tačiau netrukus V. Adamkus savo veikla įrodė esąs visos
Lietuvos Prezidentas Palankumas jam buvo pasiekęs net 89% lygį. Vėliau

gan spartų reitingo kritimą lėmė pasyvi pozicija „Mažeikių naftos"
privatizavimo metu, o kitą kritimą 2001 m. - „naujosios politikos" žlugimas.
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7

Ta^iau V. Adamkus vis vien išliko labai populiarus žmogus. Jo populiarumui
nepakenkė net pralaimėti prezidento rinkimai.
2 pav. „PraSome pasakyti, palankiai ar nepalankiai Jūs vertinate 5į
Lietuvos visuomenės veikėją?", •/.
V. Adamkus
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Balsavimo intencijos
Nuo 1998m. pradžios respondentams buvo pateikiamas tas pats
klausimas: „Už kurią partiją balsuotumėte rinkimuose į Seimą, jei rinkimai
vyktų kitą sekmadienį?^ Tai uždaras klausimas su pridedamu partijų sąrašu.
Pateikti visą oficialiai užregistruotą sąrašą vargu ar tikslinga - partijų yra per
trisde^imt, daugelis jų i^ tiesų nedalyvauja politiniame gyvenime.
Respondentui sunku iš šio sąrašo interviu metu susirasti reikiamą partiją.
Sąrašą reikia trumpinti. Vienas metodas - ekspertinis: patys tyrinėtojai ar
politologai nustato, kurias partijas prasminga rcitinguoti tuo metu. Metodas

aiškiai subjektyvus, ir nepatekusios į sąrašą partijos gali įžiūrėti
tendencingumą. Galimas kitas metodas - pozicinis. Prieš rinkimus į sąrašą
atrenkamos partijos, kurios pareiškė norinčios dalyvauti rinkimuose (jų irgi
gana daug). Po rinkimų į sąrašą įraukiamos tos partijos, kurios pateko į
Seimą. Šį metodą taiko visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus". Jo
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trūkumas, kai kurios partijos gali turėti tik vieną atstovą Seime ir būti
pasyvios, bet apklausose jos ir toliau bus reitinguojamos. Ir atvirkščiai,

naujos ir aktyviai pradėjusios veikti partijos pavadinimo sąraše nebus dėl
formalios priežasties - jos atstovo nėra Seime. Žinoma, sąraše visada yra
pozicija „kita" Respondentas, sąraše neradęs savo partijos, turi žymėti būtent
šią poziciją. Vis dėlto respondentas greičiau nurodo antrą, mažiau priimtiną
partiją, o ne poziciją „kita".
Atsakymai apima pozicijas „nebalsuotų", „nežino", „neatsakė" (2001 m.
lapkritį šias pozicijas nurodė atitinkamai 14%, 16%, ir 1% respondentų).
Pozicija „nebalsuotų" prognostinės vertės iš esmės neturi J rinkimus ateina
kur kas mažiau rinkėjų, negu nurodo balsavimo ketinimus apklausos metu.

Šiuo rodikliu pagrista rinkimų aktyvumo prognozė gali būti tik netiesioginė.
Atsakymas „nežinau" gali reikšti ir politinį pasyvumą, ir aktyvią
reikiamos partijos paiešką. Jo irgi negalima interpretuoti be išlygų.
Tik poziciją „neatsakė" galima aiškiai interpretuoti: respondentas

nenorėjo sakyti nepažįstamam apklausėjui, kam teikia politinį pirmumą
Šios pozicijos - „nebalsuos\nežino\neatsakė" - sudaro 20-40% visų
atsakymų. Ir šis rezultatas paprastai pateikiamas šalia procentų, kurie
apklausoje tenka įvairioms partijoms Tai neretai klaidina ziniasklaidos
vartotojus. Jei kuriai partijai apklausoje tenka 4%, tai dar nereiškia, kad ji
neturi galimybės patekti į Seimą. Perskaičiavę rezultatą nuo pareiškusiųjų
nuomonę (o rinkimų rezultatas skaičiuojamas nuo apsisprendusiųjų, ly
atėjusių į rinkimus rinkėjų), gautume, kad rezultatas iš tiesų viršija 5%. Taigi
tikslingiau būtų skelbti ne absoliučius, o perskaičiuotus duomenis, ypač
rinkimų išvakarėse. Žinoma, tokiu atveju būtina nurodyti, kad analizuojamą
grupe sudaro jau ne 1000, o mažiau (600 - 800) žmonių, todėl statistinė
paklaida didesnė.
Kita šių rezultatų pateikimo žiniasklaidoje problema - sunkumai

nurodant paklaidos dydį. Net jei prie kiekvienos partijos ir būtų nurodytas
paklaidos dydis (pvz., jei partiją pasirinko 10% respondentų, tai statistinės
paklaidos dydis, apklausus 1000 respondentų, yral,9%), vis vien partijos
bus suranguotos, t.y. netgi jei skirtumas tarp partijų nėra statistiškai
reikšmingas, vis vien jos rikiuosis pagal eilę: pirma, antra, trečia. Neretai
žiniasklaida į tai neatsižvelgia ir sukuria nepagrįstas sensacijas.
Būtina pabrėžti, kad balsavimo intencijų akimirksnio nuotrauka nėra
prognoze. Prognozė turėtų atsižvelgti į daugelį kontekstualinių veiksnių,
praėjusių rinkimų balsavimo ypatumus ir kt Prognozės atliekamos šalyse,

kurios jau sukaupė daugelio rinkimų ir priešrinkiminių apklausų empirinių
duomenų bazes.
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^Naujasis Baltijos barometras"

Tai vienas iš išsamesnių Lietuvoje atliktų projektų. Pirmoji projekto
banga ritosi 1993 m., paskui sekė 1995, 1996, 2000 ir 2001 m. tyrimai. Su
kiekviena banga buvo apklausiama ne mažiau kaip 1000 respondentų. Norint
atspindėti Lietuvos rusų požiūrį į įvairias dalykus, buvo daroma papildoma
atranka, kad šioje grupėje būtų ne mažiau kaip 200 respondentų.

Tyrimų anketose buvo per 150 rodiklių, skirtų politinėms ir
ekonominėms preferencijoms, požiūriui į komunistinę praeiti etniniams
santykiams, kasdieniniam ekonominiam gyvenimui ir kt. Šie tyrimai buvo
atliekami ir kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Projekto vadovas Strathclyde'o universiteto (Škotija) prof. Richardas Rose'as. Išsamesne
informaciją apie projektą žr. www.cspp.strath.ac.uk, tyrimo duomenys buvo

publikuoti Lietuvoje ir užsienyje [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9].
Vienas įdomesnių tyrimo rezultatų - požiūrio į ekonomikos sistemas

kaita (1 lentelė).
1 lentelė. Dalis lietuvių, teigiamai vertinančių socialistine
ekonomikos sistemą, dabarties ekonomikos sistem^ ir ekonomikos
sistemą, būsiančią už 5 metų, %

1993

1995

1996

2000

2001

sistema

75

80

76

83

71

Dabartis

22

17

25

25

41

Ateitis

67

53

60

47

54

Socialistinė

Gali stebinti didelė dalis žmonių, palankiai vertinančių praeities
ekonomikos sistemą, ir gana maža dalis palankiai vertinančiųjų dabartinę.
Manytume, kad nereikia pervertinti respondentų sugebėjimų atskirti sąvoką
ekonomikos sistema nuo dabarties ekonomikos realijų ir asmeninės gerovės.

Tikriausiai šie trys dalykai susipynę. Šiaip ar taip, Sis rodiklis atspindi
gyventojų ^ekonomines nuotaikas" Esant giliai ekonominei depresijai 1995

m,, daugelis respondentų (80%) ilgėjosi praeities, ypač mažai respondentų
(17%) palankiai vertino dabartį. 1996 m. jau prasidėjo ekonominis
pagyvėjimas - tai atspindi ir požiūris į praeitį, dabartį ir ateitį. Po 1998 -

1999 m. ekonominės krizės rodikliai vėl pablogėja, bet 2001 m. išrinkus
naują Seimą, šiek tiek kylam ekonomikai, vėl atsiranda daugiau optimizmo geriausiai per visą laikotarpį įvertinama dabarties ekonomikos sistema,
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mažiau besiilgima praeities. Galima manyti, kad tolimesni tyrimai užfiksuos
kur kas didesnį optimizmą ir gerą laisvos rinkos ekonomikos vertinimą.

Požiūrio į Europos S^jungą tyrimai
Reguliarūs požiūrio į Europos Sąjungą tyrimai buvo pradėti 1997 m.
pradžioje. Klausimo formuluotė: „Jei būtų referendumas dėl Lietuvos
įstojimo į Europos Sąjungą - kaip jūs balsuotumėte: „už" ar „prieš"?
Atsakymai: už, prieš, nebalsuočiau, neapsisprendęs; nuo 2001 m. kovo tik
trys atsakymai: už, prieš, neapsisprendęs.
3 pav. Požiūris i Europos Sąjungą: balsavimo referendume
intencijos, %

IIIIIIII1IIIIIIIigii
-Prie|

Mažiausias euroskeptikų skaičius užfiksuotas 1997 m. pradžioje Tuo
metu ES ir kitos Vakarų šalys buvo idealizuotai įsivaizduojamos kaip mažai
problemų turinčios gerovės valstybės, prie kurių prisijungus gyvenimas
Lietuvoje kaipmat pagerėtų. Tuo metu šiuo klausimu beveik nediskutuota.

Nagrinėjant nuostatų kitimą, atkreiptinas dėmesys į neigiamų nuostatų
stiprėjimą ir teigiamų silpnėjimą nuo 1997 m. vasario iki rugsėjo. Tuo

laikotarpiu žiniasklaidoje įvyko keletas diskusijų tarp eurošalininkų ir
euroskeptikų. Jose euroskeptikai aiškiai ir įtaigiai pareiškė susirūpinimą dėl
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Lietuvos suvereniteto, dėl potencialių imigrantų ir pan. O eurošalininkai
tuomet nesugebėjo su tokia pat vidine įtampa išsakyti savo argumentų.

Simpatijų Europos Sąjungai augimą 1997-ųjų pabaigoje ir 1998-ųjų
pradžioje būtų galima aiškinti žiniasklaidos efektais: per TV buvo pradėta
rodyti speciali laida „Europos aikštė", „Respublikoje" atsirado savaitinis
priedas „Euro Plius".

Eurosalininkų dalies mažėjimas nuo 1998-ųjų lapkričio iki 1999-ųjų
lapkričio gali būti aiškinamas nepalankiai Lietuvoje sutiktoms ES išvadomis
apie Lietuvos įstojimo į ES terminus. Tuo pat metu pasigirdo reikalavimų

uždaryti Ignalinos atominę elektrinę (1998 m. lapkričio apklausos
duomenimis, 80% gyventojų buvo nusiteikę prieš tokį sprendimą, tik 10% už), panaikinti mirties bausmę (tos pačios apklausos duomenimis, prieS
mirties bausmės panaikinimą buvo 78%, už - tik 10% gyventojų).

Manytume, kad šie ir kiti nepopuliarūs reikalavimai mažino eurosalininkų
skaičių. Tam laikotarpiui būdinga, kad kai kurie valdininkai nepopuliarius
sprendimus bandė pagrįsti būtent „Briuselio reikalavimais".
1999 m. gruodį euroskeptikų dalis viršijo eurosalininkų dalį. Svarbus šio

laikotarpio ypatumas - diskusijos dėt vieno iš stambiausių Lietuvos objektų,
„Mažeikių naftos", privatizavimo. Žiniasklaidoje buvo pateikiama
argumentų, kad privatizavimas vyko nuslepiant svarbias ir Lietuvai
nenaudingas sąlygas. Nors objektą privatizavo amerikiečių kompanija, tačiau

dvejonės dėl valdžios žingsnių tikslingumo, ypač dėl to, ar nuo gyventojų
nėra nuslepiama svarbi informacija, palietė ir Lietuvos įstojimo į ES
klausimą. Gyventojai suvokė, kad labai mažai žino tiek apie ES, tiek apie
narystės sąlygas.

Tam laikotarpiui budinga stipri koreliacija tarp mažėjančio valdžios
institucijų reitingo ir euroskeptikų dalies augimo.

Spartus eurosalininkų daugėjimas 2000 m. gali būti aiškinamas dviem
priežastimis: prasidėjusia intensyvia gyventojų informavimo kampanija ir į

politinę sceną atėjusiomis populiariomis naujomis politinėmis jėgomis,
kurios stojo už Lietuvos narystę ES.

2001-ųjų pabaigoje nuslūgęs eurooptimizmas gali būti aiškinamas
derybinio laikotarpio sunkumais, kai buvo pradėta ypač daug diskutuoti apie

žemės ūkio ateitį (tiesioginių išmokų reikalus), žemės ūkio paskirties žemės
pardavimą užsieniečiams, Ignalinos atominės elektrinės uždarymą. Vėliau
padėtis stabilizavosi, ir nuo 2002 m. pavasario balsuosiančių už stojimą dalis

visą laiką viršijo 50% gyventojų.
Nuo 2002 m. pabaigos eurosalininkų skaičius ypač išaugo ir likus
mėnesiui iki referendumo jau siekė 66%. Galima spėti, kad eurosalininkų
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daugėjimą lėmė intensyvi pozityvaus informavimo kampanija, populiarių
Lietuvos žmonių, organizacijų, institucijų parama. Tyrimų rezultatai

atsispindi publikacijose [3; 4].
Kaip žinia, referendumo rezultatas buvo 91,1% „už" ir 8,9% „prieš". Ar
apklausos atitiko šį rezultatą? Manytume, kad taip. Mėnuo prieš* referendumą
buvo užfiksuota 66% Salininkų, 13% priešininkų ir 21% neapsisprendusiųjų.
Skaičiuojant tik turinčius nuomonę žmones, rezultatas buvo 84% „už" ir 16%
„prieš". Turėdami omeny vėliau vykusią ypač intensyvią reklamine
kampaniją, eurošalininkų mobilizaciją ateiti balsuoti, kad įvyktų
referendumas (priešininkai taikėsi kitokios taktikos - ragino neateiti, kad
referendumas neįvyktų), manytume, kad tendencijos buvo prognozuotos
adekvačiai.

Žmogaus teisi^ padėties tyrimai
Apklausos žmogaus teisių padėties vertinimo tema buvo atliktos 2000 m.
(Lietuvos žmogaus teisių centro užsakymu) ir 2001, 2002, 2003 m. pagal
Jungtinių tautų vystymo programos projektą „Žmogaus teisių veikimo
planas" Buvo tiriama, kur žmogaus teisių padėtis problemiškiausia, kaip
respondentai vertina savo pačių teisių padėtį, kaip vertinamas įvairių
institucijų darbas ginant žmogaus teises, kokie šaltiniai teikia informaciją
apie žmogaus teistų padėtį.
Apskritai Lietuvos respondentai gana neigiamai vertino žmogaus teisių
padėtį.

2001 m. lapkritį net 39% respondentų teigė, kad žmogaus teisės
Lietuvoje yra sistemingai pažeidžiamos, 53% - kad kartais pažeidžiamos.
Kita vertus, kaip matyti pateiktame paveiksle (4 pav), respondentai
pirmiausia galvoja apie socialines teises: teisę į darbą, teisę į teisingą darbo
apmokėjimą, socialinę apsaugą. Padėtis šiose srityse vertinama labai blogai.
Gerai vertinama padėtis tokių teisių kaip tikėjimo, žodžio laisvė, tautinių
mažumų teisės [5].
Nuo 2003 m. pradėti tyrimai, skirti atskirų pažeidžiamiausių grupių

teisių padėčiai. Pirmasis šio ciklo tyrimas „Neįgaliųjų teisių padėties
Lietuvoje vertinimas" buvo atliktas 2003 m. birželio mėnesį. Kiek vėliau,
2003 m. liepą, atliktas vartotojų teisių tyrimas.
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4 pav. Atsakymai į klausimą „Kaip Jfls vertinate pateiktą žmogau

teisių apsaugą Lietuvoje?", % (2001 m. lapkritis)
.3

Teisė turėti ir pasirinkti darbą
Teisė į teisingą darbo apmokėjimą
Teisė i socialinę apsaugą
Nusikaltimo aukų teises
Moterų apsauga Šeimoje nuo smurto
Senyvo amžiaus žmonių teisės į
socialinė apsaugą
Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą
teisme
Teisė gauti laiku ir kokybiškas
medicinos paslaugas
Teisė į nuosavybes neliečiamumą
Moterų ir vyrų lygių galimybių
užtikrinimas
{kalintų asmenų teisės
Teisė į žodžio laisvę
Seksualinių mažumų teisės
Tautinių mažumų teisės
Tikėjimo ir religijos laisv

i ir labai blogai • gerai ir labai gerai
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1993-1999 m. apklausos - istorinių įvykių ir ^alies padėties atspindys
1993metai
Po Seimo rinkimų praėjo metai, tačiau LDDP (pirmininkas - A.

Šleževičius) išlaiko savo populiarumą, už ją balsuotų 45% turinčių nuomonę
rinkėjų. A. Brazauskas - prezidentas, jo darbą greičiau gerai vertina 53%, o

greičiau blogai - 25% respondentų (rugsėjis).
Svarbus Lietuvos įvykis - Romos Popiežiaus Jono Pauliaus U vizitas į

Lietuvą. 20% gyventojų teigia dalyvavę įvairiuose vizitui skirtuose
rengimuose, 74% žiūrėjo per TV, tik 7% respondentų nurodė, kad šis vizitas

jų visiškai nedomina (rugsėjis).
Klausiami apie šeimos santaupas, didelė dalis - 39% - respondentų
nurodė, kad santaupų neturi i^ viso, 28% respondentų santaupos mažesnės nei

100 litų, 21% - tarp 100 ir 500 litų, 6% - 501-1000 litų ir tik 5% žmonių
sakė, kad šeimos santaupos viršija 1000 litų.
Žmonių gyvenimo sąlygos sunkios. Vis dėlto pagerėjimo siekiama ne bet
kuria kaina. Anketoje buvo pateiktas klausimas: „Lietuvos centrinis bankas
turi aukso ir valiutos atsargų, būtinų lito stabilumui. Ar jūs norėtumėte, kad

šis turtas būtų panaudotas algų, pensijų, pašalpų, stipendijų mokėjimui?"
26% respondentų norėjo, kad šis turtas būtų padalintas, 44% - nesutiko su
tuo siūlymu, 30% - abejojo arba neturėjo nuomonės (rugsėjis).
Metų pabaigoje klausiami apie svarbiausią Lietuvos gyvenimo įvykį,

Popiežiaus vizitą nurodė 30%, Rusijos armijos išvedimą - 18%, lito įvedimą
— 10% respondentų.

1994metui
„Vilmorus" tais metais atliko labai mažai tyrimų Viena priežasčių sunki ekonominė šalies padėtis. Per daugelį metų pastebėtas dėsningumas,
kad kai ekonomika smunka, pirmiausia taupoma tyrimams 38% respondentų

pajamos šeimos nariui per mėnesį sudarė iki 100 litų, 41% - per 101-200 litų,
10% - 201-300 litų, 3% - 301-400 litų, tik 4% - per 400 litų, 4%

respondentų neatsakė į 5į klausimą (gruodis) 72% respondentų teigė, kad šie
metai jiems buvo nesėkmingi, tik 22% - kad sėkmingi. 16% gyventojų
tikėjosi, kad kitąmet gyvenimas pagerės, 32% - kad pablogės, kiti pokyčių
nesitikėjo arba neturėjo nuomonės.
Svarbiausiu metų įvykiu 22% respondentų nurodė žurnalisto V. Lingio
žudikų teismą, 11% - referendumą „Dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų
indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos", 4% - ekonomikos nuosmukį.
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LDDP praranda didelę populiarumo dalį, nors išlieka pirmąja partija, už ją
balsuotų 28% turinčių nuomonę respondentų (gruodis).
Žiūrimiausios TV laidos tais metais buvo tokios: „Panorama" - 80%
respondentų „stengėsi žiūrėti kiekvieną laidą", „Taip. Ne" - 55%, „Laisvės
alėja" - 55%, serialas „Santa Barbara" - 55%, „Vakaro žinios" - 55%,
„Benski šou" — 50% respondentų.

1995metai
Kitais metais - Seimo rinkimai, TSLK populiarumu paveja LDDP, abi

partijos gauna po 18% turinčių nuomonę žmonių balsų (birželis). Prezidento
A. Brazausko populiarumas mažėja, 42% respondentų jo darbą vertina

greičiau gerai, 40% - greičiau blogai. Vis dėlto jis realiausias kandidatas į
kitos kadencijos prezidentus - taip teigia 37% respondentų, atsakydami į
atvirą klausimą (be parengtų alternatyvų), 21% žmonių nurodo V. Adamkų,
15%- E.Bičkauską, 12%-V. Landsbergį.
Tiriama, kokiais daiktais disponuoja respondento šeima. Nustatyta, kad
spalvotą televizorių turi 73% seimų, bet daugelio - 56% - televizoriai
nespalvoti. Kompiuterius 1995 m. turėjo tik 2%, o mikrobangų krosneles 5% šeimų (vasaris).

1996metai
Metų pradžioje (vasarį) TSLK (18%) ir LKDP (18%) populiarumu
pralenkia LDDP (15%). Gyventojai pritaria, kad Lietuva taptų NATO nare: į
klausimą „Ar Jūs esate asmeniškai už narystę NATO" teigiamai atsakė 54%,
neigiamai - tik 11% respondentų. Nemažai tikimasi ir iš narystės Europos

Sąjungoje: 46% respondentų matė daugiau privalumų nei trūkumų ir tik 8%
manė priešingai (kovas).
1997metai
TSLK pirmauja reitingų rikiuotėje - 24% turinčiųjų nuomonę (birželis).
Dramatiškai keičiasi kandidatų į prezidentus pozicijos. Metų pradžioje A.
Paulausko apklausose beveik niekas neminėjo kaip būsimo prezidento, o

gruodžio pradžioje jo prezidentinis reitingas siekė 45%. V. Adamkus toje pat
apklausoje gavo 27% balsų. Pirmojo rinkimų rato rezultatai iš esmės sutapo
su prieš tris savaites atliktos apklausos duomenimis (atitinkamai 45% ir

28%).
Didėja žmonių optimizmas. 27% respondentų tikisi, kad po metų
Lietuvos ekonomikos reikalai pagerės, 10% mano, kad pablogės.

185

Reitinguojami ministrai. Populiariausi Užsienio reikalų ministras A.
Saudargas (teigiamai vertina 31%, neigiamai - 2% respondentų) ir I.
Degutienė (teigiamai vertina 18^, neigiamai - 3% respondentų).
Reitinguojami ir meno pasaulio atstovai (Kultūros ministerijos
užsakymu). Apklausus 111 meno ekspertų, geriausiu poetu įvardintas S
Geda - 55% respondentų nuomone, prozininku - J. Aputis (27%),
dramaturgu - K. Saja (22%), kino aktoriumi - R. Adomaitis (27%), teatro
aktoriumi - V. Bagdonas (23%), operos solistu - I. Milkevičiūte (59%),
baleto artistu - E. Špokaitė (58%), kino režisieriumi - Š. Bartas (40%), teatro

režisieriumi - E. Nekrošius (71%), muzikos atlikėju - R. Katilius (38%),
kompozitorimi - B. Kutavičius (59%), dirigentu - G.Rinkevičius (65%),

tapytoju - Š. Sauka (26%), skulptoriumi - St. Kuzma (50%), estrados atlikėju
- N. Malūnavičiūtė (23%).
1998metai
Populiariausia partija - Centro sąjunga, o populiariausias politikas - V.

Adamkus, kuri. metų pabaigoje palankiai vertino net 86% gyventojų
(nepalankiai - tik 4% žmonių).
Tais metais teigiamai Lietuvos ekonomiką vertinančių žmonių dalis

padidėjo iki 35% (nors neigiamai vertino kur kas daugiau - 48%
respondentų). Tačiau finansų krizė Rusijoje sukėlė rimtą nerimą Lietuvos
gyventojams - net 89% respondentų teigė, kad ji neigiamai paveiks Lietuvos

ekonomiką (rugsėjis). Svarbiausia, ką turėtų daryti Vyriausybė, 76%
respondentų nuomone,- kurti naujas darbo vietas, 41% - didinti pensijas ir
socialines išmokas,40% - kovoti su nusikalstamumu.
Prasideda diskusija dėl lošimo namų legalizavimo: 47% respondentų tam
pritaria, 38% - ne.

1999metai
Prezidentui pareiškus nepasitikėjimą premjero G. Vagnoriaus
Vyriausybe, atliekama Lietuvos gyventojų apklausa; 59% pritaria premjero
atsistatydinimui, 23% - ne. G. Vagnorius atsistatydina Naujasis premjeras R

Paksas populiarus nuo pat pirmųjų dienų: palankiai jį vertina 73%,
nepalankiai tik 2% žmonių. Po „Mažeikių naftos" privatizavimo krizės R.

Paksas tampa pačiu populiariausiu politiku: 80% respondentų jį vertina
palankiai ir tik 4% nepalankiai (lapkritis). Pats „Mažeikių naftos"
privatizavimas buvo įvertintas kaip neteisėtas - taip manė 74% respondentų.
Tik 7% žmonių teigė, kad jis teisėtas (gruodis). Liberalų sąjungos pirmininku
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tapus R. Paksui, Šios partijos populiarumas nuo spalio iki gruodžio išauga 14

kartų ir pasiekia 26% (skaičiuojami turintys nuomonę žmonės).
Ženkliai sumažėja pasitikėjimas įvairiomis valstybinėmis institucijomis.
Gerokai sumažėja ir eurosalininkų skaičius - iki 29%, o euroskeptikų išauga

netgi iki 35% (gruodis).
1998 m., pereinant į kitą laiko juostą, kai Vilniuje laikrodžio rodyklės
pradėjo rodyti tiek pat, kiek Briuselyje, gyventojų nuomonės nebuvo
tiriamos. Buvo jaučiama, kad daugelis nesugeba priprasti prie naujojo laiko.
1999 m. rugsėjį klausta, ar gyventojai norėtų, kad Lietuva grįžtų į ankstesnę
laiko juostą, Dauguma - 71% žmonių — pritarė 5iam pasiūlymui, 18%
nepritarė. Buvusi laiko juosta grąžinta.
Nuomonės dėl atgarsį sukėlusio „Vienos pokylio" buvo mažiau
vieningos: teigiamai šį renginį vertino 45%, neigiamai - 38% respondentų.

Rašant šią apžvalgą dar kartą teko įsitikinti, kad empiriniai duomenys
laikui bėgant nyksta: pasimeta, keičiasi elektroninių laikmenų formatas.
Duomenų archyvavimas - sudėtingas ir itin kruopštus, daug laiko

reikalaujantis darbas Reikia tikėtis, kad netolimoje ateityje Lietuvoje bus
sukurta turtinga ir nesunkiai prieinama empirinių socialinių tyrimų bazė.
Literatūra:
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Public Opinion Surveys in 1993-2003, „Vilraonis"
V^adas Gaidys
Summary
The Public Opinion Research Centre „Vilmorus" was set up in May n^,
1993. Over the decade many methodical and methodological problems arose
conceming the construction of adequate indicators, interpretation of the
results, perception of their significance and influence upon some important
sočiai solutions These aspects of the surveys are discussed in the artide.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ
YPATUMAI
Antanas KKčius
Lietuvos sociologų draugija

Saltoniškių g. 58, LT - 2600 Vilnius

Kūno kultūra ir sportas užima svarbią vietą Lietuvos žmonių gyvenime.

Remdamiesi sporto istorijos šaltinių, laiko biudžetų, sociologinių tyrimų,
statistinių duomenų analize, moksline bei periodine literatūra, straipsnyje
aptariami kai kurte sporto raidos bruožai. Tyrinėjamos sporto ištakos, kūno
kultūros ir sporto vieta Lietuvos gyventojų laiko biudžetuose, ekspertų ir
gyventojų nuomonė apie sporto raidą ir problemas tūkstantmečio sandūroje.
Raktažodžiai: Kūno kultūra ir sportas, gyventojų laiko biudžetų tyrimai,

sociologiniai tyrimai
Kūno kultūra ir sportas vis dažniau siejamas su visuomenes sveikata,
higiena, fiziniu grūdinimusi, jaunimo ugdymu. Sportas nuo pat užuomazgų ir

tolimesniais raidos tarpsniais yra sukaupęs didelį ir turtingą humanistinį
potencialą, kuris dažniausiai suprantamas kaip fizinis žmogaus tobulėjimas,
galintis daryti didelę teigiamą įtaką jo dvasiniam pasauliui, jo moralinėms
normoms bei vertybėms.

Ilgą laiką mokslinėje ir populiariojoje literatūroje, anot K. Kardelio ir
kitų autorių, buvo įprasta skirti dvi fizinių pratimų formas: kūno kultūra ir
sportą. Kūno kultūra dažnai buvo siejama su sveikatingumu, o sportas - su
gerais laimėjimų rodikliais. Nors abiem atvejais pratybos buvo pana^ios, bet

tikslai skirtingi [1].
Terminas „kūno kultūra" buvo suvokiamas kaip fiziniais pratimais
gerinama fizinė organizmo būklė ir stiprinama sveikata, o terminas „sportas"
- tais pačiais pratimais siekiama aukštų sportinių rezultatų (rekordų). Tačiau
pastaruoju metu visa dažnai vadinama vienu terminu „sportas visiems".

Daugelyje Vakarų Šalių dabar kūno kultūros įvairovę apibūdina dvi
pagrindinės sąvokos: „rekordų sportas" ir „į žmogų orientuotas sportas".
Pirminė „rekordų sporto" sąvokos idėja - tai individo sugebėjimų ir sporto
disciplinų derinimas, o antroji sąvoka atitiko „sporto visiems" idėją ir reiškė
aktyvios fizinės veiklos derinimą su skirtingais žmogaus poreikiais. Dėl to

„sporto visiems" sąvoka plačia prasme paprastai apibrėžiama kaip fiziškai
aktyvi gyvensena [1].
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Taigi sportas - tai kūno kultūros dalis, fizinių pratimų kompleksų,
varžybų, mokomojo pobūdžio pratybų ir treniruočių organizavimo ir
vykdymo sistema; fizinio lavinimo priemonė ir metodas.

Sportas siaurąja prasme apima tik varžybų organizavimo ir specialų
pasirengimą (sporto treniruotę) toms varžybos. Šalia žmogaus sveikatos
stiprinimo ir bendrojo fizinio vystymo siekiama gerų rezultatų ir pergalių per
varžybas Sporto mėgėjas - žmogus, kuris reguliariai užsiiminėja viena ar
keliomis sporto šakomis, domisi sporto sąjūdžiu. Visuotinis sportas (sportas
visiems) suprantamas kaip kūno kultūros priemonių naudojimas įvairių
socialinių, demografinių gyventojų grupių visapusiško ugdymo, sveikatos
stiprinimo ir palaikymo, ligų profilaktikos tikslais.
Kūno kultūra ir sportas - visuomenės bendrosios kultūros dalis;
socialinės veiklos sfera, fizinio ugdymo sistema, sporto laimėjimų, mokslo
žinių ir techninių priemonių, reikalingų fizinio auklėjimo tikslams
įgyvendinti, visuma.

Istorinė apžvalga
Kai kurias šiuolaikinio sporto šakas Lietuvoje pradėta kultivuoti dar XIX
a. antroje pusėje. Pirmoji sporto organizacija buvo irklavimo klubas
„Neptūnas", įkurtas 1885 m. Klaipėdoje. XX a pradžioje susikūrė negausūs
sporto klubai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose. Pirmaisiais nepriklausomos
Lietuvos metais sporto sąjūdis kilo daugiausia pavienių entuziastų iniciatyva.
Pirmieji sporto žingsniai buvo sunkūs: stigo sporto specialistų, aikštynų,
stadionų, salių, inventoriaus, paprasčiausių priemonių. Tačiau nepaisant
nepriteklių, kūrėsi pirmosios sporto sąjungos. 1919 m. J. Sližio iniciatyva
Kaune buvo įsteigta Lietuvos sporto sąjunga, kuri kitais metais
persiorganizavo į Lietuvos fizinio lavinimo sąjungą (1920-1940 m.). Ši
sąjunga steigė sporto klubus didesniuose Lietuvos miestuose. 1922 m. įkurta
Lietuvos sporto federacija, kuri ėmė steigti savo skyrius visame krašte. 1923
m. įsisteigė dviratininkų sąjunga. Steigėsi tautinių mažumų sporto
organizacijos (žydų, vokiečių, lenkų, rusų). Įsisteigus klubams, Lietuvos
sportinė veikla gerokai sustiprėjo. Nuo 1921 m. pradėtos rengti Lietuvos
sporto pirmenybės. Sporto sąjūdžiui vadovauti 1923 m. Kaune įkurta
Lietuvos sporto lyga. Visa Lietuva buvo suskirstyta į tris sporto apygardas
(Kauno, Šiaulių, Klaipėdos), kurių pirmininkus rinko sporto organizacijos.
Lietuvos sportininkai 1923-1928 m. jau dalyvavo olimpinėse žaidynėse. 1932
m. priimtas kūno kultūros įstatymas, pagal kurį vietoje Lietuvos sporto lygos
įsteigti Kūno kultūros rūmai ^ valstybinė vadovavimo kūno kultūrai ir jos
kontrolės įstaiga, be kurios leidimo neturėjo teisės veikti joks sporto klubas.
Iki 1934 m. kūno kultūros ir sporto specialistus rengė trumpalaikiai
kursai, o 1934 m. Kaune buvo įsteigta Aukštieji kūno kultūros kursai, kurie
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parengė apie 100 šios srities specialistų. Nuo 1935 m. kasmet buvo
rengiamos moksleivių olimpiados. Sporto darbą tarp studentų nuo 1937 m.
organizavo Akademinio jaunimo sporto sąjunga. 1938 m buvo įkurta
darbininkų ir tarnautojų sporto sąjunga „Lietuvos darbo sportas", kuri turėjo
kontroliuoti visų darbininkų sporto klubų veiklą. 1938 m. Kaune buvo
surengta tautinė lietuvių olimpiada, kurioje vyko 15 sporto šakų varžybos.
1939 m. Kaune vyko Europos krepšinio čempionatas. Populiariausios sporto
šakos tuo metu buvo krepšinis, stalo tenisas ir futbolas. Geriausių rezultatų
tarptautinėse varžybose iki 1940 m. pasiekė krepšininkai. Jie 1937 ir 1939 m.
tapo Europos čempionais, o krepšininkės 1938 m. Europos pirmenybėse
užėmė antrą vietą, stalo tenisininkai 1939 m. pasaulio pirmenybėse užėmė

ketvirtą vietą, šauliai 1937 ir 1939 m. pasaulio pirmenybėse pateko į
tarptautinės klasės rezultatus pasiekusiųjų tarpą ir 1.1. [6: 793-803]

1940 m vietoje sporto sąjungos įsteigti komitetai Įsteigtas kūno kultūros
ir sporto komitetas (prie LTSR LKT). Pradėjo kurtis sporto kolektyvai
darbovietėse. Įkurtos profsąjungų sporto draugijos. 1941 m. sudarytas
pirmasis Lietuvos kalendorinis sporto varžybų planas, įvesta kūno kultūros ir
sporto medicininė kontrolė. 1945 m. Kaune įsteigtas Kūno kultūros institutas
(dabar Lietuvos kūno kultūros akademija). Nuo 1946 m. Lietuvoje rengiamos
respublikinės moksleivių spartakiados. 1946, 1947 m. Lietuvos futbolininkai
jauniai tapo TSRS pirmenybių nugalėtojais. 1947 m. Lietuvos kūno kultūros
ir sporto krepšininkai tapo TSRS čempionais. Nuo 1952 m. Lietuvos
sportininkai dalyvauja olimpinėse žaidynėse.
1978 m. Lietuvoje veikė 5 sporto draugijos: „Dinamo", „Žalgirio",
„Darbo rezervai", „Lokomotyvas". Stiprėjo sporto bazė: pastatyta naujų
stadionų, plaukimo baseinų, maniežų, sporto salių, daug sporto aikštynų ir
kitų sporto įrenginių. Nuo 1956 m. Vilniuje leidžiamas laikraštis „Sportas".
Lietuvoje buvo kultivuojamos 45 sporto šakos, tarp kurių masiškiausios
- lengvoji atletika, krepšinis, šaškės, stalo tenisas, tinklinis, šaudymas,
šachmatai, slidinėjimas, futbolas, rankinis ir kt.
Lietuviai sportininkai aktyviai reiškėsi ir emigracijoje. JAV tarp lietuvių
sportininkų populiariausias buvo krepšinis, beisbolas, kėgliavimo žaidimai.
Nors pastovios JAV lietuvių sporto organizacijos iki Antrojo pasaulinio karo
nebuvo, tačiau (variomis progomis veikė sporto komitetai sporto žaidynėms
organizuoti ar remti. Po Antrojo pasaulinio karo į JAV atvykus naujems
ateiviams, nuo 1949 m. lietuvių sporto veikla suaktyvėjo. 1958 m. buvo

įsteigta š. Amerikos Lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, kuri aprėpė
JAV ir Kanados lietuvius sportininkus ir veikė per sporto apygardas ir
klubus. Nuo 1951 m. buvo rengiamos Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės,
leidžiamos „Sporto žinios".
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Kctno kultūra ir sportas gyventojų laiko biudžete
Svarbiausia sporto priedermė, paskirtis - kūno kultūros ir sporto
priemonėmis spręsti uždavinius, reikšmingus įvairioms žmogaus bei
visuomenės gyvenimo sritims. Kūno kultūra ir sportas - sudėtingi reiškiniai.
Vien sporto Sakų Lietuvoje dabar kultivuojama per 100. Sporto šakoms

būdinga kaita: nuolat kinta sportuojančių ir jomis besidominčių žmonių
skaičius.

Didelės suaugusiųjų žmonių dalies požiūrį į kūno kultūrą ir sportą
formavo tiesioginis santykis su kūno kultūra mokykloje ir Šeimoje. Metams
bėgant ir veikiant socialiniams ekonominiams bei kitiems veiksmams, tas
santykis kinta.

Kad žmonės labiau pamėgtų sportą, būtina kurti teigiamą jo įvaizdį,
Tokiam įvaizdžiui nemažai įtakos daro valstybės sporto politika, valdžios
skiriamas dėmesys sportui, jo finansavimas, privačių struktūrų sportui
skiriamos lėšos, sumanus ir išradingas žiniasklaidos informacijos pateikimas
apie sporto reikšmę žmonių sveikatai ir ilgaamžiškumui.
Kūno kultūros ir sporto problemų sprendimas daug priklauso nuo
kompleksinių šios srities tyrimų, programų sudarymo, be kurių sunku

sukaupti ir tikslingai panaudoti valstybės, privačių rėmėjų, užsienio fondų
lėšas.

Objektyvią informacija apie bet kurią laisvalaikio veiklą, taip pat
sportinės veiklos paplitimą tarp įvairių miesto ir kaimo gyventojų sluoksnių
galima gauti sudarant laiko biudžetus. Kelis dešimtmečius Lietuvoje daugelis

mokslininkų domėjosi įvairių gyventojų grupių laiko biudžetais. Aktyviausi
laiko biudžetų tyrinėtojai buvo sociologai A. Mitrikas, J. Leonavičius, A.
Kličius, J Bundzinskienė, I. Bendikienė ir kiti.

Dažniausiai laiko biudžetai būdavo sudaromi autofotografijos būdu,
^^ksuojant visas veiklos rūšis ir joms skiriamas laiko sąnaudas kiekvienai
parai per visą savaitę (7 parų). Taip sudaryti laiko biudžetai buvo grupuojami
pagal socialines demografines ir kitas gyventojų grupes. Tokiu būdu sudaryti
laiko biudžetai duoda tiksliausią informaciją apie žmonių veiklą, jos trukmę,
aktualumą, populiarumą, paplitimą ir pan.

Aptarsime kai kurių gyventojų grupių laiko biudžetuose fiksuotas laiko
sąnaudas kūno kultūrai ir sportui. Kūno kultūrai ir sportui, kaip ir kitiems

užsiėmimams, didelę įtaką daro žmonių laisvalaikio trukmė, visuomeniškai
organizuotas darbo laikas, namų ūkio ir buities darbai, aptarnavimo sferos

paslaugų apimtis ir jų prieinamumas, metų laikotarpis, šeimos padėtis,
skirtingos vyrų ir moterų pareigos šeimoje ir pan. Tai rodo 1 lentelėje pateikti
tyrimų duomenys.
Iš 1 lentelėje pateiktų tyrimo duomenų matyti, kad sovietmeCiu vyrų ir
moterų laisvalaikio trukmė gerokai skyrėsi. Tuo metu daugiau laisvalaikio
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dažniausiai turėdavo vyrai, o ne moterys, nors jos lygiai tiek pat laiko dirbo

jmonėse, įstaigose bei organizacijose, kaip ir vyrai Be to, moterims
dažniausiai po darbo visuomeninėje gamyboje tekdavo atlikti dar daugybe
namų ūkio ir ruošos darbų. Dėl to bendros jų darbo laiko sąnaudos buvo 1,5 2 kartus didesnės negu vyrų. Visa tai gerokai mažino moterų galimybes
laisvalaikiu užsiiminėti viena ar kita veikla, taip pat sportu, arba bent skirti tai

veiklai daugiau laiko.
1 lentelė. Lietuvos gyventojų laisvalaikio trukme [13; 14; 15]
Tirtų
gyventojų
laiko
biudžetai

Tyrimo
laikas

Respondentų
skaičius

vyrai

moterys

Laisvalaikio
trukmė (vai.) per
savaite
Vyrai

moterys

Laisva
laikio
skirtu
mas tarp
vyrų ir
moterų

Kaimas

Miesteliai

Marijampo
lės miestas
Šiaulių
miestas

1970 m.
žiema
1970 m.

433

533

27,3

20,8

-6,5

vasara
1983 m.
žiema
1983 m.

336

403

19,6

15,2

-4,4

409

381

25,7

22,8

-2,9

vasara
1972 m.
žiema
1972 m.

362

337

18,8

18,4

-0,4

540

487

33,9

24,3

-9,6

375

344

33,4

25,5

-7,9

461

499

31,8

26,9

-4,9

443

527

33,1

27,6

-5,5

248

297

32,1

28,7

-3,4

351

446

34,1

23,5

-10,6

388

550

34,5

28,1

-6,4

vasara
1980 m.
vasara
1981 m.
žiema
19821983 m.
žiema
1974 m.
lapkritis
1988 m.
žiema
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2 lentelė. Kaimo žmonių laiko sąnaudos kūno kultūrai ir sportui

Dalyvavusių
Veiklos rūšis

Kūno kultūra ir
sportas
Užsiėmimai sporto
sekcijoje
Individualūs
užsiėmimai sportu
Sporto renginių
lankymas
1983 m. vasara
Kūno kultūra ir
sportas
Užsiėmimai sporto

sekcijoje
Individualūs
užsiėmimai sportu
Sporto renginių
lankymas

veikloje %

Vidutinė veiklos trukmė (vai.) per savaite
vieno dalyvavusio
vieno dalyvavusio
veikloje
apklausoje

vy
rai

mote
rys

vyrai

moterys

vyrai

moterys

16

15

1,4

1,4

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

16

15

1,4

1,4

0,2

0,2

2

-

9

12

-

2,7

0,1

1,7

0,1

0,2

-

-

0,1

0,2

-

9

12

1,7

-

2

-

-

3,8

-

0,1

Šaltinis: Lietuvos laiko biudžetai [2). Lietuvos kaimo gyventojų laiko biudžetai. Vilnius, FSTI,
1990, p. 59-60,119-120,
Tyrimo duomenimis, mažiausiai laisvalaikio sovietmečiu turėjo kaimo

žmonės, ypač žemdirbiai, nes jų laisvalaikio trukmę ir veiklos pobūdį lėmė
darbas žemės ūkyje ir įvairių namų ūkio ir buities darbų gausa. Tyrimais
įrodyta, kad žmogus savo fizines ir dvasines jėgas sėkmingai gali atgauti ne
tik turėdamas pakankamai laisvo laiko, bet ir racionaliai, sumaniai, turiningai
jį leisdamas. Labai reikšminga laisvalaikio dalis yra ta, kuri skiriama kūno
kultūrai ir sportui. Tačiau gana dažnai žmonės dėl laisvalaikio stokos,
nuolatinio skubėjimo labai mažai arba iš viso nesportuoja.
Matome, kad tik nedidelė dalis kaimo žmonių sistemingai sportavo.

Antai 1983 m. žiemą iŠ 409 apklausoje dalyvavusių vyrų kaime tik 65 (16 %)
sportavo, o tarp 381 moterų sportavo 58 (15 %). Tačiau nei vyrai, nei
moterys nedalyvavo sporto sekcijose, o moterys nedalyvavo ir jokiuose
sporto renginiuose. Dar sudėtingesnė padėtis kaime vasarą. Tuo metu
daugeliui kaimo žmonių beveik visiškai nelieka laisvalaikio. Todėl kaime
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vasarą dar mažiau žmonių sportavo (2 lentelė) ir ne vien tik dėl laisvalaikio
stokos. Daugelyje kaimo vietovių dažnai nebūdavo net paprasčiausių sporto
aikštelių, jau nekalbant apie stadionus, vandens baseinus, sporto sales ar kitus

sporto įrenginius Todėl daugelyje kaimo vietovių (išskyrus mokyklas) retai
arba visai nevykdavo sporto varžybos, šventės ir pan. Kaimo žmonėms (ypač
žemdirbiams) sovietmečiu gana sunku buvo nuvykti į vaižybas ar sporto
šventes, rengiamas didesniuose miestų stadionuose, - dėl darbo pobūdžio, dėl
to, kad nedaugelis teturėjo savo transporto priemones ir dėl įvairių kitų

priežasčių.
3 lentelė. Miestelių gyventojų laiko sąnaudos kūno kultūrai ir sportui
Vidutinė veiklos trukmė (vai.)
per savaitę
Dalyvavusių
Veiklos rūšis

1980 m. vasara
Kūno kultūra ir sportas
Užsiėmimai sporto sekcijoje
Individualus užsiėmimai
sportu
Sporto renginių lankymas
1981 m žiema
Kūno kultūra ir sportas
Užsiėmimai sporto sekcijoje
Individualūs užsiėmimai
sportu
Sporto renginių lankymas

veikloje %

vieno
dalyvavusio
veikloje

vieno
dalyvavusio
apklausoje

vy
rai

mote
rys

vy
rai

mote
rys

vy
rai

mote
rys

27

28

1,0

1,1

0,3

0,3

2

1

1,4

3,9

-

.

26

27

2,0

1,0

0,3

0,3

5
23

4
20

2,9
2,0

2,8
1,4

0,1
0,5

0,1
0,3

5

2

4,4

5,2

0,3

0,1

19

19

1,2

0,9

0^

0,2

4

2

3,2

2,6

0,1

0,1

Šaltinis: Lietuvos gyventojų laiko biudžetai [3}. Miesto gyventojų laito biudžetas. Vilnius, FSTI,
1991,p. 187-188,227-228.

Mažų miestelių žmonės (vyrai ir moterys) turėjo kur kas daugiau
laisvalaikio nei kaimiečiai. Šį skirtumą lėmė daugelis priežasčių, bet dažniau
darbo pobūdis (ypač vasarą). Nors daugelis miestelių stokojo stadionų,
vandens baseinų, neturėjo modernių sporto salių, bet turėjo daugiau sporto
aikštynų ir kitų sporto įrenginių nei kaimo gyvenvietės, todėl daugiau

miestelių gyventojų nei kaimiečių (2-3 lentelės) kultivavo k^no kultūrą ir
sportą, lankė sporto sekcijas, o ne vien individualiai sportavo, taip pat Šiek
tiek dažniau lankėsi sporto renginiuose.
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Kūno kultūra ir sportas turėjo svarbesnę reikšmę didesnių miestų
gyventojams. Antai Marijampolės miesto gyventojai, dirbantys
visuomeninėje gamyboje, labiau domėjosi sportu nei miestelių žmonės.

Didesnė dalis apklaustų marijampoliečių dalis sportavo individuliai, daugiau
lankėsi sporto varžybose, šventėse ir kituose renginiuose (4 lentelė).

Lygindami 1974 m ir 1988 m. Šiaulių miesto gyventojų laiko biudžetus,
pastebėsime, kad tiek vyrų, tiek moterų laiko sąnaudos sportui gerokai

išaugo, padidėjo ir sportuojančių žmonių skaičius, pailgėjo užsiėmimų
trukmė sporto sekcijose (ypač moterų). Žmonės dažniau ėmė lankytis sporto
varžybose, Šventėse ir kituose renginiuose. Šiems pokyčiams nemažą įtaką

darė kintantis žmonių požiūris į sportą, jo vaidmenį gyvenime, reikšmę
sveikatai. Juos lėmė ir to meto Lietuvos sportininkų pergalės tarptautinėse
olimpiadose, sporto materialinės bazės plėtra, didesnis vietinių valdžios
organų dėmesys gyventojų aktyviam poilsiui.

Tuo laikotarpiu laiko biudžetų tyrimai išryškino kai kurias kitas
teigiamas tendencijas.
4 lentelė. Marijampolės miesto gyventojų laiko sąnaudos kūno
kultūrai ir sportui

Dalyvavusių
Veiklos rūšis

Kūno kultūra ir sportas
Užsiėmimai sporto
sekcijoje
Savarankiški užsiėmimai
sportu
Sporto renginių lankymas

veikloje %

Vidutinė veiklos trukmė (vai.) per
savaitę
vieno dalyvavusio vieno dalyvavusio
veikloje
apklausoje

vyrai

moterys

32

35

vyrai
1,4

moterys
1,3

vyrai
0,4

moterys
0,5

2

-

3,7

-

0,1

-

33

35

1,2

1,3

0,3

0,5

15

15

0,8

0,6

0,1

0,1

Šaltinis. Lietuvos gyventojų laiko biudžetai [3]. Miesto gyventojų laiko biudžetas. Vilnius,
FST1, 1991, p. 287-288.
Karto kultūros ir sporto specialistai apie sportą
2000 m. pradžioje Kūno kultūros ir sporto departamentas organizavo
tyrimą siekdamas nustatyti kūno kultūros ir sporto padėti*. ^ vertino 43
sporto specialistai (ekspertai). Praėjus atkurtos nepriklausomybės
dešimtmečiui, kūno kultūros ir sporto srityje, kaip ir kitose visuomeninio

Tyrimo mokslinis vadovas dr. A.Kliius
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gyvenimo sferose, laimėjimai susipynę su spręstinomis problemomis. Sporto
visiems sąjūdis, kuriame dalyvauja dirbantys ir vyresnio amžiaus žmonės,
rengia nemažai sveikatingumo renginių. Sportas tampa vis svarbesniu, bet
kartu sudėtingesniu socialiniu reiškiniu. Ką mano kūno kultūros ir sporto

specialistai apie sportą ir jo vietą dabartinio žmogaus gyvenime? 23%
apklaustųjų kūno kultūros ir sporto specialistų (ekspertų) manė, kad kūno
kultūra ir sportas dabartiniame žmogaus gyvenime užima labai reikšmingą
vietą, 42% - reikšmingą, 33% - mažai reikšmingą.
Nuo ko labiausiai priklauso sportavimas, sporto varžybos, kūno kultūros
ir panašūs renginiai, rengiami gyvenamosiose vietose? (5 lentelė). Tam
būtina palanki sportavimo aplinka: sporto bazė, reikalingi sporto
organizatoriai, treneriai, metodininkai, įvairių valdžios pakopų, darbdavių
dėmesys, parama, palankus šeimos narių, draugų požiūris į kūno kultūrą ir
sportą.
S lentelė. Nuo ko labiausiai priklauso sportavimas ir sporto renginiai
gyvenamosiose vietose (%)

Užsiėmimo rūšis
Sportavimas
Sporto varžybų
organizavimas
Dalyvavimas
sporto varžybose
Dalyvavimas
kūno kultūros
užsiėmimuose

Paties
žmogaus

Šeimos

Drau-

narių

g<t

Darb
davių

95

26

37

35

5

81
86

Sporto
organiza

Seniū

nijų

14

ciių
63

12

44

84

32

23

40

24

70

9

30

19

16

67

9

7

Ekspertų apklausos duomenys (5 lentelė) parodė, kad nuo paties
žmogaus labiausiai priklauso sportavi^as (taip manė 95% ekspertų),
dalyvavimas sporto varžybose (81%), kūno kultūros užsiėmimuose (86%), o
nuo sporto organizacijų - sporto varžybų organizavimas (84%). Taip pat
sporto organizacijos skatina žmones sportuoti (63%), dalyvauti sporto

varžybose (70%), kūno kultūros užsiėmimuose (67%).
Pastaruoju metu labai sumažėjo darbdavių indėlis, organizuojant ir
rengiant sporto renginius, skatinant dirbančiuosius sportuoti. Vis dėlto 44%
ekspertų manė, kad sėkmingas sporto varžybų organizavimas, o 24% — ir
dalyvavimas sporto varžybose daug priklauso nuo darbdavių dėmesio ir
paramos.
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Sportinės veiklos diapazoną gerokai praple^ia sportinis turizmas, žūklė ir
medžioklė, iškylos i gamtą ir kiti fiziškai aktyvūs renginiai laisvalaikiu. Nuo
ko labiausiai priklauso aktyvi veikla laisvalaikiu?

6 lentelė. Aktyvios laisvalaikio veiklos priklausomybė (%)
Veiklos rūšis
Turizmas, žygiai,
kelionės
Žūklė, medžioklė
Iškylos į ^amt^
Kiti panašūs
renginiai

Nuo paties
žmogaus

Nuo šeimos

Nuo draugų

Nuo
organizatorių

47

14

7

26

54
30

5
44

21
12

7
7

21

11

J

37

Ekspertų nuomone, nuo paties žmogaus labiausiai priklauso turizmas,

žygiai, kelionės ir žūklė bei medžioklė, šeima labiausiai skatina iškylas į
gamtą, draugai - žūklę ir medžioklę, o organizatoriai - turizmą, žygius,

keliones bei kitus panašius renginius laisvalaikiu (6 lentelė)
Į kausimą „Kokias aktyvias šeimų laisvalaikio formas patartų vystyti?",

ekspertai atsakė maną, jog labiausiai tiktų ir būtų pageidautini žygiai su
šeimomis (taip manė 67% ekspertų), sporto varžybos tarp šeimų (56%),
šeimyninės sporto šventės (54%).
Sporto specialistų (ekspertų) nuomone, tarp visų visuomenės sluoksnių
populiariausia sporto šaka - krepšinis. Krepšinis Lietuvoje ypač išpopuliarėjo
po 1937 m. Rygoje ir 1939 m. varžybų Kaune, kai Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė tapo Europos čempione, o 1938 m. Romoje moterų krepšinio

komanda laimėjo antrą vietą. Todėl neatsitiktinai beveik pusė (49%)
apklaustųjų nurodė, kad krepšinis Lietuvoje yra labai paplitęs Prie labiau
paplitusiu sportinės veiklos rūšių priskirta sportinė žūklė, medžioklė,
bėgimas, sportinis turizmas, žygiai, pasivaikščiojimas, dalyvavimas sporto
varžybose ir t.t. (7 lentelė).

Apklausos dalyviai manė, kad daugiau žmonių galėtų pamėgti sportinius
šokius, vandens sportą, galėtų važinėti dviračiu, žiemą slidinėti, čiuožti.
Plėtojant aktyvią laisvalaikio veiklą, didesnis vaidmuo tenka sporto
organizatoriams, treneriams, ypač organizuojant sporto šventes ir kitus
masinius renginius. Kokios siūlytinos aktyvaus laisvalaikio formos, kurios
galėtų sudominti daugiau įvairaus amžiaus žmonių, paskatintų sportuoti,

papildytų sportuojančiųjų gretas?
Lietuvoje gausu vandens telkinių, miškų, kalvotų vietovių, įkurti 5
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7 lentelė. Sparto šakų paplitimas (%)
Sporto šakos
Krepšinis
Aerobika
Žūklė, medžiokli
Bėgimas
Turizmas, žy^iai
Pasivaikščiojimas
Dalyvavimas sporto
varžvbose
Lauko tenisas
Pratybos
sveikatingumo
grupėse
Reguliari mankšta
Stalo tenisas
Čiuožimas, riedučiai
Tinklinis
Plaukimas
Slidinėjimas
Važinėjimas dviračiu
Orientavimosi
sportas
Judrūs žaidimai
Irklavimas

Labai
paplitusios

Paplitusios

Nepaplitusios

Nenurodė

49
21
21
16
14
12

37
44
42
47
61
61

2
16
23
21
12
9

12
19
14
16
14
19

12

54

21

14

9

30

44

16

9

37

42

12

7
5
5
5
2

21
33
30
28
37
44
51

58
37
44
51
40
35
26

14
26
21
16
21
21
16

30

49

21

39
7

42
72

21
21

7

-

nacionaliniai ir 30 regioninių parkų, daug draustinių ir kitu įdomių vietovių,

kuriose labai palankios sąlygos sportiniam turizmui ir kitoms aktyvios
laisvalaikio veiklos rūšims. Todėl daugelyje Lietuvos vietovių galėtų būti
populiaresnis irklavimas, orientavimosi sportas, plaukimas, slidinėjimas ir
daugelis kitų sporto sakų.
Sporto specialistų apklausos duomenimis, Šiuo metu dar nedžiugina
žmonių dalyvavimas sporte, sporto renginiuose, šventėse, varžybose. 40%
apklaustų sporto specialistų nurodė, kad sporto renginių, Švenčių, varžybų
lankomumas vidutiniškas, o 49 % manė, kad sporto renginius lanko labai
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mažai žmonių. Prastas sporto renginių lankomumas aiškinamas informacijos

stoka (30%), laiko trūkumu (21%), nėra poreikio (12 %), neįdomūs renginiai
(9 %), nesidomima sportu (9%) ir t.t.

8 lentelė Kliuviniai, trukdantys laisvalaikiu užsiimti sporto ir
kita aktyvia veikla (%)
Materialinės padėties blogėjimas, bedarbyste
Menka vietinės valdžios parama sportui
Sunykusi ir toliau nykstanti sporto materialinė bazė
Lėšų trukumas patalpų nuomai ir pan.
Dažnai nežinoma^ kur ir kuo galima užsiimti
Didelis darbo krūvis (namie, darbovietėje)
Nuovargis po darbo
Patalpų treniruotėms stoka
Trenerių, sporto organizatorių trūkumas

74
42
37

33
23
16
14
12
12

Šiuo metu už daugelį sporto paslaugų reikia mokėti. Tačiau bedarbystė,
sunki daugelio šeimų materialinė padėtis neleidžia naudotis sporto salėmis,
baseinais ir kitais sporto įrengimais. Taip manė 74% ekspertų. Padėtį sunkina
ir tai, jog vietos valdžia sportą menkai teremia. Ekspertų nuomone, gerokai
sunykusi ir toliau nyksta materialinė sporto bazė (taip manė 37% ekspertų, 8

lentelė).
Daugelyje šalies vietovių prastėja sportavimo sąlygos. Dar sovietmečiu
įrengti sporto aikštynai daug kur fiziškai ir morališkai susidėvėję, o kai kur
net visai sunykę. Dar funkcionuojančią sporto bazę (sales, stadionus,
maniežus, sporto aikštynus) dažnai reikia atnaujinti, sumoderninti.
Sovietmečiu pramonėse įmonėse ir kitose organizacijose dirbančiųjų
kūno kultūra ir sportu rūpinosi profesinės sąjungos, jos išlaikė sporto
organizatorius (metodininkus), trenerius. Dabar jų neliko. Uždaryti net

daugelis vaikų klubų prie butų ūkio įmonių Gerokai sumažėjo vaikų miesto
ir užmiesčio sporto, poilsio ir kitų stovyklų, prorofilaktoriumų, užmiesčio
poilsiaviečių su sporto įrenginiais. Daugelyje miesto vietovių vaikų sporto
aikšteles okupavo motorizuoti tėvai -jos virto automobilių aikštelėmis.
Dar viena sporto plėtojimo kliūtis - sporto organizatorių stygius. Todėl
sporto mėgėjai, ypač vaikai ir paaugliai, negali sistemingai keliauti, sportuoti,
iškylauti, dalyvauti varžybose, šventėse. Matyt, neatsitiktinai 51% apklaustų
sporto specialistų manė, kad labai reikalingi sporto organizatoriai varžyboms,
šventėms, festivaliams organizuoti žmonių gyvenamosiose vietovėse. Net
81% sporto specialistų atkreipė dėmesį į tai, jog dabar svarbiausia, kad patys
žmonės aktyviau, gausiau jungtųsi į klubus ir bendromis pastangomis plėtotų
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sportinę ir kitokią aktyvią veiklą laisvalaikiu, propaguotų sveiką gyvenseną ir
jos laikytųsi.
Kaip rūpinasi sportu įvairios institucijos bei visuomeninės organizacijos,
matome iš 9 lentelėje pateiktų apklausos duomenų.
9 lentelė. Domėjimasis visuotinio sporto plėtote (%)

pakankamai
Savivaldybės
Seniūnijos
Partijos
Jaunimo organizacijos
Sporto organizacijos
Darbdaviai
Profesinės sąjungos
Patys gyventojai

Domisi
nepakankamai

74
53
47
61
40
28
12
79

5
45
2
9
49
2
-

9

Nesidomi

19
30
41
16
2
61
72
2

Sporto plėtote kol kas daugiau domisi tik sporto organizacijos. Taip
manė 49% apklaustų sporto specialistų, o kad sporto reikalai tiek, kiek
reikėtų, rūpi jaunimo organizacijoms bei patiems gyventojams, tenurodė po
9% apklaustųjų, savivaldybėms ir seniūnijoms - tik po 5% respondentų.
Gerokai didesnė sporto specialistų dalis nurodė, kad nepakankamai domisi

visuotinio sporto plėtra patys gyventojai (79%), savivaldybės (74%), jaunimo
organizacijos (61%). 72% apklaustųjų nurodė, kad profesinės sąjungos, o
61% - kad darbdaviai iš viso nesidomi visuotinio sporto plėtote (9 lentelė).
10 lentelė. Visuotinio sporto rėmimas (%)
Remia materialiai
labai
Savivaldybės
Seniūnijos
Centrinė valdžia
Sporto organizacijos
Profesinės sąjun^os
Jaunimo organizacijos
Darbdaviai

-

2
-

5
2
-

šiek tiek

mažai

19
7
16
61
2
9
14

70
42
49
26
19
35
35

Neremia

7
37
28
5
67
42
30

Pastaruoju metu visuotinis sportas materialiai „labai" beveik visai
neremiamas; „šiek tiek" materialiai remia sporto organizacijos (61%),

201

savivaldybės (19%), centrinė valdžia (16%); „mažai" daugiau remia
savivaldybės (70%), centrinė valdžia (49%), seniūnijos (42%). Mažiausiai
visuotinis sportas rūpi profesinėms sąjungoms ir jaunimo organizacijoms.
U lentelė. Kas turėtų daugiau materialiai paremti visuotinį

•porų? (%)
Savivaldybės

91

Seniūnijos
Darbdaviai
Profesinės sąjungos
Patys gyventojai

44
28
2
21

Sporto specialistai ir organizatoriai manė, kad materialiai sportą turėtų
daugiau paremti (įrengti sporto aikšteles, aprūpinti patalpomis, inventoriumi

ir pan.) pirmiausia savivaldybės ir jų padaliniai - seniūnijos. Apklaustųjų
nuomone, savo darbuotojų sveikata, sveika gyvensena, sportavimu labiau
reikėtų domėtis darbdaviams, bet ir patys žmonės turėtų daugiau rūpintis

savimi, būti aktyvesni, nors šiek tiek savo lesų skirti sportui (11 lentelė)
Apklausos metu sporto specialistų klausta, ar jie pritaria kai kuriems
kritiniams teiginiams (12 lentelė).
12 lentelė. Ar pritariate kai kuriems kritiniams teiginiams?

Teiginys
Neveikia paramos, labdaros
įstatymas
Darbdaviai neskiria sportui
dėmesio
Sportas finansuojamas
netolygiai
Nepakankama rekreacinė bazė
Trūksta žymėtų bėgimo takų
Trūksta dviračių trasų

Pritaria

Iš dalies pritaria

Nepritaria

63

23

5

70

12

9

65

126

7

56
37
54

14
30
26

9
7

-

Kaip rodo lentelėje pateikti apklausos duomenys, dauguma ekspertų

pritaria pateiktiems teiginiams.
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13 lentelė. Informacija apie sportą (%)
Kūno kultūros ir
sporto kryptis
Kūno kultūros
užsiėmimai
Sportas visiems
Sporto Šventės
Sporto varžybos
Turistinės kelionės,

žygiai

Visi^kai
pakanka

Daugmaž
pakanka

Nepakanka

Nėra,
beveik n^ra

-

37

54

7

.

51
37
33

7

5

30
47
42

9

28

49

5

7

2
9

Nors Lietuvos mėgėjiško sporto organizacijos organizuoja nemažai
įdomių varžybų, ^venčių, festivalių ir kitų renginių, tačiau apie juos
visuomenė ne visuomet informuojama. Skaitydami tiek didžiausius Lietuvos,
tiek rajonų laikraščius, žurnalus, netgi „Lietuvos sportą" pastebėsime, kad
informacijos apie sportą visiems labai mažai. Stinga įdomių, patrauklių
varžybų, švenčių, turistinių kelionių aprašymų, televizijos, radijo reportažų.

Laikraščiai, televizija, radijas dažniausiai informuoja tik apie didįjį sportą,
bet žymiai kukliau skelbia ką nors apie mėgėjų renginius, sportą visiems. Kai
kurie ekspertai pažymėjo, kad apie sporto renginį beveik neįmanoma
paskelbti, o „Lietuvos sportas" už straipsnį apie sportą visiems reikalauja

užmokesčio. Todėl neatsitiktinai daugiau kaip pusė ekspertų pažymėjo, kad
nepakanka operatyvios, įdomios, patrauklios informacijos apie kūno kultūros
užsiėmimus, sportą visiems, sportinį turizmą ir pan. (13 lentelė). Daugiau
kaip 74 % ekspertų manė, kad žiniasklaida turėtų kur kas daugiau dėmesio
skirti visuotiniam sportui.

Gyventojai apie sportą
1999-2000 m. buvo tiriamos Rytų Lietuvos gyventojų gyvenimo ir
veiklos sąlygos. 11 šio regiono vietovių (Ignalinos, Molėtų, Utenos, Varėnos,
Vilniaus, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Zarasų rajonuose ir
Visagino mieste) buvo apklausti 529 gyventojai. 2000 m. antrame pusmetyje
Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo apklausti 98 gyventojai - buvo tiriamos
žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygos. Domėtasi sporto padėtimi: kiek žmonių
sportuoja, koks gyventojų pasitenkinimas sportu, kas kliudo žmonėms
fiziškai lavintis ir sportuoti, kaip šiuo metu remiamas visuotinis sportas, kiek
dėmesio vietos valdžia skiria fiziniam gyventojų lavinimui ir 1.1.
Gyventojų apklausos rodo, kad dar nedidelė visuomenės dalis
sistemingai sportuoja, rūpinasi savo sveikata, sveika gyvensena.

203

14 lentelė. Sportuojančių žmonių skaičius rajonu

Rajonai

Sportuojančių žmonių
skaičius (sporto klubuose,
centruose) 1000 gyventojų

Santykinis sportuojančių
žmonių skaičius (klubuose,
centruose) rajone, palyginti su
visa Lietuva

10,6
15,3

J^8

23,1
4,4
15,5
16,8
9,5
32,9
34,7

0,84
0,16
0,56
0,61
0,34
1,19
1,26

27,6

1,0

Ignalinos
Molėtų
Utenos
Varėnos
Vilniaus

Šalčininkų
Širvintų
^venčionių
Trakų
Zarasų
Visos
Lietuvos

0,55

Analizuojant Rytų Aukštaitijos žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygas,
nustatyta, jog Lietuvoje iš 1000 žmonių sportuoja 27,6, o atskiruose
rajonuose šis skaičius labai skiriasi Zarasų ir Trakų rajonuose sportuojančių
žmonių skaičius viršija šalies vidurkį o Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos
rajonuose šis rodiklis daug mažesnis (14 lentelė).
Gyventojų apklausa, attikta 1999 m. Rytų Aukštaitijos rajonuose, taip pat
rodo, kad 62 % apklaustųjų nesportavo, 30% tik mankštinosi, o sportavo vos

5% apklaustųjų (15 lentelė).
15 lentelė. Sportuojantys Rytų Aukštaitijoje
Ar sportuoja?
Nesportuoja
Tik mankštinasi
Sportuoja ir kultivuoja, tarp jų:
•

krepšinį, tinklinį, futbolą, tenisą

•
•
•

šoka sportinius šokius, užsiima gimnastika
užsiima atletika, šaudymu, dviračių sportu,
turizmu, medžiokle
nenurodė sporto šakos

•

neatsakė

Išviso
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%

N
328
159
26
7
2

0,4

10

2

7
16
529

1
3

62
30
5
1

100,0

Tad sporto klubai, sporto centrai bei sporto organizacijos turi būti labiau

orientuoti į sporto visiems veiklą, o ne tik į elitinį sportą Sporto klubai turėtų
kurtis prie mokymo įstaigų, darbo kolektyvų, seniūnijose. Klubuose
užsiėmimą turi rasti įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonės.
Išsamiau sportą visiems apibūdina apklausa, atlikta 2000 m. Kazlų
Rūdos savivaldybėje. Apklausti gyventojai nurodė, kad sportuoti dažniausiai
trukdo kaskart blogėjanti žmonių materialinė padėtis, bedarbystė. Antra
kliūtis - arti namų nėra sporto aikštelių, dviračių takų. Daugelis neprižiūrimų,
neremontuojamų aikštelių sunyko, kitos virto automobilių aikštelėmis,
turgumis, dujų degalinėmis ir pan. Ypač vaikai nuskriausti - jie laisvalaikiu
neturi kur prisiglausti, paspardyti kamuolio, pažaisti krepšinio ir pan. Trečia
kliūtis - žmonės nežino, kur ir kokią sporto šaką galėtų kultivuoti.
Apklaustųjų nuomone, labai trūksta rimtos, veiksmingos seniūnijų, miesto
savivaldybės paramos, ypač plečiant sporto materialinę bazę, kur galėtų
sportuoti visi norintys, ir neleidžiant negrįžtamai sunykti sporto ir poilsio
įrenginiams; labai trūksta lėšų ir treneriams, patalpų nuomai. Vyrų nuomone,
sportą plėtoti labiau trukdo stoka trenerių, sporto organizatorių, patalpų
treniruotėms, o moterų - žmonės nežino, kur ir kuo užsiimti sporto
mėgėjams, nes arti namų nėra sporto aikštelių, dviračių takų ir kt., stinga
seniūnijų, miesto savivaldybės paramos, ypač plečiant sporto materialinę
bazę.
Miesto ir kaimo žmonių nuomonės labai skyrėsi. Miestiečiai nusiskundė,
kad arti namų nėra kur sportuoti, nes daugelis buvusių sporto aikštelių
sunyko arba jose stovi automobiliai, o kaimo žmonės manė, kad sporto
plėtotę stabdo trenerių bei sporto organizatorių stoka, taip pat jie pasigedo
seniūnijų, rajono savivaldybės paramos.
16 lentelė Pasitenkinimas sportavimo s^lygomis (%)

Patenkinti
Daugmaž
patenkinti
Nepatenkinti
Neatsakė arba
neturi nuomonės

Visi
apklaustieji

Vyrai

Moterys

Miestas

Kaimas

18

16

20

25

11

42

41

43

40

44

27

27

30

19

39

11

16

8

15

7

Mažiau nei penktadalis apklaustųjų Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo
patenkinti sportavimo sąlygomis, beveik 42% - tik daugmaž patenkinti, apie
30% - nepatenkinti sportavimo galimybėmis savo gyvenamoje vietoje. Tarp
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vytų ir moterų šiuo klausimu nebuvo didelio skirtumo. Kaimo žmonių^
patenkintų sportavimo sąlygomis, buvo kur kas mažiau negu miestiečių

(161entelė)
Apklausos duomenys rodo, kad šiek tiek daugiau kaip tre^dalis
apklaustųjų nesportuoja. Beveik ketvirtadalis apklaustųjų gyventojų nurodė,
kad anksčiau sportavo, o dabar jau nebesportuoja dėl įvairių priežasčių.
Daugiau kaip ketvirtadalis apklaustųjų žmonių tik mankštinasi. Dar

dešimtadalis teigė sportuoją individualiai, o sporto sekcijas lankė tik 3%
žmonių (17 lentelė) Moterys sportavo gerokai rečiau už vyrus (jos ir
anksčiau kur kas rečiau sportuodavo): mažiau mankštinosi bei individualiai
sportavo, rečiau lanke sporto sekcijas.

17 lentelė. Sportus Kazlų Rūdos savivaldybėje (%)
Ar sportuojate
Nesportuoja
Anksčiau sportavo
Tik mankštinasi
Sportuoja
individualiai
Lanko sporto
sekciją

Visi
apklaustieji

Vyrai

Moterys

Miestas

Kaimas

36
25
27

22
33
27

44
21
25

31
23
35

41
28
15

10

14

8

6

15

3

5

2

6

Daugiau kaip du penktadaliai apklaustųjų kaimo gyventojų nesportavo.
Tai gerokai daugiau negu mieste. Dvigubai mažiau kaimo žmonių nei
miestiečių mankštinosi. Tik santykinai daugiau kaimo gyventojų,
dalyvavusių apklausoje, individualiai sportavo, bet nesilankė jokiose sporto
sekcijose.
Sportas dar netapo kiekvieno žmogaus kasdienine sveikatos stiprinimo
priemone. Daugelis žmonių nesportuoja dėl įvairių priežasčių. Apklausos
duomenimis (18 lentelė), daugiau kaip du trečdaliai apklaustųjų nurodė, kad

sportą visiems gerokai riboja blogėjanti žmonių materialinė padėtis.
Beveik trečdalis apklaustųjų nurodė, kad arti namų nėra kur sportuoti,
nes daugelis anksčiau įrengtų sporto aikštelių nere^ontuojamos,
neprižiūrimos sunyko arba buvo pritaikytos kitoms reikmėms. Dėl lėšų
stygiaus naujos sporto aikštelės neįrengiamos. Dėl to, matyt, neatsitiktinai

penktadalis apklaustųjų nurodė, kad stinga vietinės valdžios dėmesio ir
paramos sportui, trūksta lėšų treneriams apmokėti irt. t. (1S lentelė).
Miesto gyventojams aktualiau prie namų turėti galimybę sportuoti, kiti
pažymėjo, kad nežino, kur ir kuo galima užsiimti jų gyvenamojoje aplinkoje.
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18 lentelė. Sportavimo kliuviniai (%)
^monėms sportuoti
trukdo:
Blogėjanti materialinė
padėtis
Arti namų nėra kur
sportuoti
Nežino, kur ir kuo
užsiimti
Stinga vietos valdžios
paramos
Trūksta lėšų treneriams,
patalpų nuomai
Nėra ^atalpų treniruotėms
Nėr kam treniruoti
Nėra sporto inventoriaus

Visi

Vy

apklausti

rai

68

Moterys

Miestas

Kaimas

65

71

71

65

31

30

31

35

26

25

14

31

31

17

24

24

23

14

35

22

24

21

23

22

21
21
15

27
27
22

18
18
12

21
10
15

22
35
15

Daugiau kaip trečdalio apklaustųjų nuomone, pirmiausia būtina
sudominti žmones sportu, įkurti daugiau sporto klubų seniūnijose (mokyklose
ir darbo kolektyvuose), sudaryti galimybę sportuojantiems bei norintiems
sportuoti naudotis sporto salėmis, stadionais, plaukimo baseinais ir kitais
sporto įrenginiais.

Beveik trečdalio apklaustųjų manymu, būtina skirti daugiau lėšų sporto
visiems reikmėms, organizuoti daugiau sporto varžybų, festivalių, švenčių ir
kitų reginių. Dar apie ketvirtadalis apklaustųjų manė, kad būtinas didesnis
sporto organizatorių sumanumas ir išradingumas, daugiau informacijos ir
reklamos apie masinius sporto renginius, sutvarkyti ir neleisti galutinai
sunykti sporto aikštynams.
Pastebimi kai kurie vyrų ir moterų požiūrių skirtumai dėl sportavimo
galimybių. Apie 38% apklaustų vyrų manė, jog reikėtų įkurti daugiau sporto
klubų seniūnijose, mokymo ir darbo kolektyvuose, skirti daugiau lėšų sportui,
kad galima būtų organizuoti daugiau varžybų, įvairesnių ir įdomesnių sporto
renginių, racionaliau panaudoti esamą sporto bazę. Apklaustos moterys
pageidauja, kad žmonės būtų labiau sudominami sportu per sporto klubus.
Tyrimo duomenimis, daugelis sporto specialistų, sportuojančių ir
nesportuojančių žmonių manė, kad sportui reikalingas žymiai didesnis
dėmesys ir parama. Tačiau kol kas sporto organizacijos ir kiti dažnai daugiau
suinteresuoti remti sporto elitą, rekordų sportą. Mėgėjų sportas dar mažai
remiamas. Apklaustieji manė, kad sportą visiems labiau kol kas labiau remia
sporto organizacijos, mažiau - savivaldybės, mažiausiai - darbdaviai.
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Sporto bazių reikalai
Naująjį tūkstantmetį Lietuva sutiko su daugiau kaip 102 tūkstančiais
organizuotai sportuojančių šalies gyventojų, kuriuos vienija 1125 klubai, 66
miestų ir rajonų sporto federacijos, sąjungos, asociacijos bei sporto
organizacijos, įstaigos pagal Asociacijų įstatymą, 56 sporto viešosios įstaigos
ir įmonės, 48 savivaldybių sporto padaliniai, 109 sporto mokyklos ir mokymo

įstaigos. Šiuo metu Lietuvoje plėtojamos 105 sporto šakos. Pagal oficialią
sporto statistiką sportuoja 2,8% visų šalies gyventojų, tačiau faktinis

sportuojančiųjų skaičius yra didesnis, nes dalis žmonių sportuoja
individualiai [19].
2000 m. iš 48 rajonų ir savivaldybių 30 neturėjo baseinų, 5 - stadionų,
21 - šaudyklų, 7 - tinklinio bei 16 - teniso aikštelių. Tarp 12 miestų

silpniausia materialinė bazė buvo Birštone ir Neringoje [19]. Šie duomenys
rodo, kad stiprinant sporto bazę nuveikta nelabai daug.
Del nepakankamai išvystytos sporto bazės Lietuva negali varžytis su
kaimynais dėl aukšto rango tarptautinių sporto renginių, nes kaimyninių šalių
sporto bazė kur kas pranašesnė ir modernesnė. Anot A. Poviliūno,
„Pradiniame etape Lietuvai būtina turėti bent vieną lengvosios atletikos
stadioną, sporto žaidimų stadioną, sporto rūmus ir irklavimo centrą, <...>
plaukimo baseiną, kurie atitiktų tarptautinius stand^rtus aukščiausio lygio
varžyboms rengti" [20].

Pabaiga
Kaip rodo statistiniai ir sociologinių tyrimų duomenys, nedaug suaugusių
žmonių sportuoja individualiai arba mankštinasi, dar mažiau organizuotai

sportuoja, ypač kaime. Šalyje mažai ir specialistų, gebančių sudominti įvairių
grupių žmones mėgėjų sportu, ypač kaimo vietovėse, trūksta sporto
organizatorių ir jų kvalifikacijos kėlimo sistemos. Prasta ir sveikos
gyvensenos propaganda žiniasklaidoje. Lėtai teigiama linkme kintantis
visuomenės požiūris į kūno kultūrą ir sportą, nepakankamas jaunimo
užimtumas sportu, kita fiziškai aktyvia ir visuomenei naudinga veikla didina
nusikalstamumą, narkotikų plitimą, sergamumą.

Sporto plėtotę riboja ir nepakankama finansinė parama bei mažiau negu
kukli sporto bazė, kuri neleidžia nei gauti pasiūlymų rengti didelius
tarptautinius turnyrus bei varžybas, nei plačiau vystyti mėgėjų sportą,
siaurina visuotinio sporto aplinką. Išeitis - parengti (ir palaipsniui
įgyvendinti) sporto bazių statybos, renovacijos, materialinio aprūpinimo
investicijų programą šalies mastu, o labiausiai stengtis sutvarkyti Švietimo
įstaigų^ mokyklų sporto bazę.
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XX! a. atsinaujinančioje visuomenėje kūno kultūra ir sportas turėtų tapti
būtinas kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl IH-ojo Lietuvos sporto
kongreso kūno kultūros strategijos vizijoje numatoma „sukurti efektyvią

fizinio ugdymo sistemą, kuri kiekvienam žmogui įskiepytų fizinio tobulėjimo
poreiki, padėtų stiprinti sveikatą, laidotų gerą fizinį parengtumą, įtvirtintų
saugią, sveiką ir turiningą gyvenseną, kuri teiktų žmogui gyvenimo
džiaugsmą, sudarytų pozityvias sąlygas vaiko, moksleivio, studento, kareivio,
dirbančio asmens ir neįgalaus žmogaus fiziniam, dvasiniam, doroviniam ir

kultūriniam ugdymui" [20].
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PecuUarities ofthe Physical Cutotre and Sport Sodobgical
Investigations

Antanas Kličius
Summary
The article reviews the traits ofthe development of physical culture and
sport in Lithuania on the basi s of sport statistic and sociological survey data,
which were published in scientiric and periodical press. It is presented a short
historical review of sport, physical cuhure and sport investigated in the time
use of the Lithuanian population; the opinion of sport specialias and
residents about sport development and problems is presented.
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