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PRATARMĖ
Šios kolektyvinės monografijos autorių (sociologių, psichologių, teisininkių - dr.
Anelės Vosyliūtės, dr. Gražinos Maniukaitės, Vidos Kasparavičienės, Vaidos

Brusokienės, Kristinos Šiurkutės) straipsniai atskleidžia įvairiais istoriniais
laikotarpiais su disciplinos visuomenės (M. Foucault terminas) požymiais

susijusio sluoksnio (kalinių) būklę bei gyvenseną prievartos organizacijose
(pataisos namuose), jų adaptacijos ypatumus ir asmenybės bruožus. Ši ir kitos
panašios grupės yra susikūrusios bemaž vienodų vertybių, veiklos turinio bei
kultūrinių normų pavyzdžiu, jų gyvenimo būdas yra ir ankstesnių laikų modeiių
tąsa. Lietuvoje daug disciplinos visuomenės narių (kaliniai, psichiatrinės
priežiūros ligoniai, iš dalies kariai, buvę tremtiniai); jų gyvenimą tam tikru metu
veikė ar ir dabar veikia griežtos normos, prievarta grįsta socialinė tvarka.
Pagrindinės žmonių sambūvio normos buvo sukurtos seniai; valdovai ilgai
buvo ir įstatymų sumanytojai, jų aiškintojai, bausmių vykdymo tvarkytojai.
Baudimas būdavo susijęs ir su moraliniu vertinimu. Graikų pasaulyje
teisingumui atstovavo griežtos dievybės, kaip antai likimo deivės (moiros,

Tichė), taip pat teisės ir teisingumo personifikacijos (Dikė, Temidė), keršto
deivės Erinijos. Jau tada teisingumas buvo skiriamas nuo neteisumo, bet kartu
egzistavo ir kraujo kerštas, t. y. teisėjų funkcija būdavo atmetama. Drakonas
(apie 620 m. prieš Kristų) atskyrė tyčinį nužudymą (žmogžudystę) nuo kitų
nužudymo formų [2: 429 - 430J.
Ypatinguose dariniuose - kalėjimuose Žmonių laisvės atimtos (visai
suvaržytos), o natūraliai įgyti ir turimi socialiniai vaidmenys praranda reikšmę.
(Šią patirtį turi ir buvę tremtiniai). Čia vyrauja griežta disciplina, kuri, anot M.
Foucault, yra „valdžios tipas, jos realizavimo modelis su savo instrumentais,
technika, metodais, įgyvendinimo lygmenimis ir taikiniais" [3: 254]. Platesne
prasme kai kuriais atvejais tai neprisitaikantys prie įprastų visuomenės normų,
nusikaltę ar protestuojantys žmonės (kaliniai bei buvę tremtiniai) ar Šiaip turintys
laikytis griežtos drausmės asmenys. Daug vietos šioje kolektyvinėje
monografijoje autorės skiria šiuolaikinių Lietuvos pataisos namų gyventojų
būklei, jų gyvensenos ypatumams, asmenybės bruožams, būsimos integracijos į
visuomenę prielaidoms. Šios grupės skiriasi nuo kitų socialinių darinių tokiais
elementais: socialinėmis pozicijomis, veikla, jos kryptingumu, materialiniais
pagrindais^ simboliais, vertybėmis, elgsena.
Žmogus, pakliuvęs į pataisos namus, pasimeta, nes vartai į visą kitą pasaulį
užsiveria, jis lieka suvaržytas kalėjimo tvarkos, uždarytas ankštoje erdvėje su
panašiai pasielgusiais asmenimis. Pakliuvimą į Lukiškes kaip „lemtingą
momentą" (A. Giddenso terminas) išgyvenęs Vaidotas mąsto: „Nuotaikos čia
vyrauja įvairios, viskas priklauso nuo to, kuo tu užsiimi: skaitymu, sportu, TV

žiūrėjimu, mokslu ir t. t. Kad ir ką bedarytum, kiekvieną akimirką akyse stovi
laisvė. Juntama didelė nostalgija. Ir ta gyvenimiška monotonija daugiausia
gniuždo žmogų. Labiausiai pažeidžiama psichika, dėl to vystosi daugybė ligų,
nes organizmas negali normaliai ir gamtiškai fiinkcionuoti. Ir taip palaužtam
sveikam žmogui daug sunkiau yra adaptuotis išėjus į laisvę bei integruotis į
visuomenę". Pasimeta ir išėję į laisvę - neaišku, kur judėti, vartai į pasaulį
atsivėrė, bet pasaulis jau pasikeitęs, aplinka ir žmonės jau kiti. Ankšta erdvė
išlieka ten, kur kukli ir netgi skurdi aplinka, kur viskas suvaržyta, kur vyrauja
nuolatinė drausmė, priežiūra ir stebėjimas. Prisiminkime klasikinio D. Bairono
herojaus Šiljono kalinio likimą: „Aš - žilas. Bet ne metai, ne - / skausmai
susendino mane; / aš ne nuo siaubo netikėto / per vieną naktį pražilau, - / nuo
sielvarto ir vargo kieto / aš sulinkau ir pabalau. / Be saulės, be šviesos, be oro /
rūsy kalėjimo tvankaus / aš net gyvent nustojau noro / ir surakintas
kankinaus"^ 1: 17]- Ten buvo realus nusivylimas, nes negalėjai elgtis savaip,
daryti, ką norėtum, o čia, laisvėje, irgi gali prarasti viltį, nes galbūt esi silpnas,
gali vėl tapti agresyvus, nepajėgti susivaldyti ir dalyvauti naujo pasaulio kūrimo
vyksme, konkuruoti ir varžytis su kitais, pajėgesniais. Gali apimti liūdesys ir
abejonės, ar nebus nuvilti paties buvusio kalinio ir jo artimųjų lūkesčiai. Nauja
būsena pasireikš ir pasitenkinimu, ir kartais pykčiu, nerimu, kai sukyla
neįgyvendinti troškimai ir geismai. Iškyla klausimas - kada bausto žmogaus
sąmonėje įsivyraus ramybė, užsimirš kaltės pojūtis (ar neteisingai kalinto pyktis),
atsiras pasitenkinimas nauja būkle, susitaikymas su savimi ir kitais, praeitimi.
Buvusiam kaliniui svarbu tapti tinkamu piliečiu, šeimos, grupės ir visuomenės,
valstybės nariu; todėl būtina, kad pasimetimą išstumtų drąsi laikysena,
kovingumas ir siekis įveikti sunkumus. Būtina asmenybės savikūra, įsitraukimas
į socialinius tinklus, susitaikymo būsenos ir kitų palaikymo siekimas,
pripažinimas visuomenėje. Buvęs pažemintas, su surištomis rankomis kalinys
tampa išaukštintas savo ir kitų akyse, jei iŠ naujo susikuria padoraus žmogaus
įvaizdį. Taip visuomenei demonstruojamas vilties realumas, o kalinio gyvenimo
istorija neįkyriai pateikia dvasinio atsitiesimo žavesį, pabrėžia kovos su ydomis
ir blogiu prasmingumą. Prisitaikymas - tai nuolatinis dialogas; jei buvęs kalinys
neturi dokumentą, praradęs būstą, darbą, tai nuolat sieks valdininkų, darbdavių
dėmesio. Deja, jam gali pritrūkti kantrybės, nes didelei kalinių daliai būdingas
netikėjimas savimi, kitais žmonėmis, pasauliu; tada nusivylimą keičia liūdesys, o
5į - pyktis, neapykanta. Tad modernios visuomenės sąlygomis baustas žmogus
turėtų būti aktyvus, nepersiimti Šiljone kalėjusio žmogaus požiūrio, jog „metai
slenka be žymės; Širdis prie visko man atšalo".
Knygos autorės nagrinėja disciplinos visuomenės dalies - kalinių
subkultūros bruožus. Remiamasi M. Foucault, Z. Baumano ir kitų kalėjimo
sociologijos teoretikų koncepcijomis apie socialinės kontrolės sukuriamą
vadinamąją prievartos visuomenę, kur pagrindinis stūmiklis yra disciplina,

laisvės apribojimas. Kalėjimas analizuojamas kaip totalitarinė institucija, kurioje
laikomasi drausmės (griežtos tvarkos, galiojačių formalių ir neformalių
taisyklių); čia siekiama ir bausti, ir globoti, ir koreguoti individo elgesį.

Pasaulyje daugėja totalitarinių institucijų (pataisos namų), keičiasi ir pagrindinė
jų funkcija - kalėjimai tampa ne tik „atskirties fabrikais", bet ir perauklėjimo
įstaigomis, kur kaliniai mokomi profesijos, užsienio kalbų, čia siekiama
susigrąžinti savo paties vertingumo ir savigarbos jausmą. Dideli pokyčiai

Lietuvos kalėjimo įstaigose turi įvykti artimiausioje ateityje, lygiuojantis į ES
normas. Knygoje pateikiamos metodologinės bei teorinės prievartos organizacijų
analizės prielaidos, autorės remiasi savo atliktų konkrečių sociologinių tyrimų
duomenimis šiuose pataisos namuose: A. Vosyliūtė, V. Kasparavičienė, G.
Maniukaitė - Lukiškių, Marijampolės, Pravieniškių antrųjų, Panevėžio, K.
Šiurkutė - Pravieniškių trečiųjų, V. Brusokienė - Marijampolės. Nors tyrinėtojos
čia buvo sutiktos palankiai, vis dėlto griežtos Šių organizacijų tvarkos normos
negalėjo garantuoti, kad į apklausą būtų įtraukta daugiau respondentų ir kalinių
bėdos būtų išsamiau išsiaiškintos.
Anelė Vosyliūtė pirmojoje knygos dalyje „Visuomenė: disciplinos žymės"
siekia atskleisti rizikos visuomenės pobūdį^ nusikalstamumo ir kitų grėsmių
bruožus, disciplinos bendruomenių ypatumus, socialinės kontrolės reiškinį, jų
pokyčius įvairių tipų visuomenėse. Analizuojama disciplinos Žymių paliestų
subkultūrų pobūdis bei šioms bendruomenėms priklausančių žmonių (kalinių)
gyvensenos bruožai. Tyrinėjimui pasitelkiama teorinės minėtų reiškinių
apibrėžtys, erdvės sociologijos bei egzistencinės ir fenomenologinės
koncepcijos, gyvenimo istorijų metodas, 2005-2006 m. sociologinio tyrimo
keliuose Lietuvos pataisos namuose duomenys. Autorė analizuoja sąlygų
pataisos namuose vertinimus, tokius kalinių suvokimus kaip nelaisvė, kančia,
viltys, gyvenimo vertingumo išgyvenimus, pakitusias jų socialines pozicijas ir
santykius. Remiamasi moksline literatūra, įžvalgomis, neformalių interviu bei
gyvenimo istorijų fragmentais. Kalėjimas analizuojamas kaip veiklos bei
privataus gyvenimo apribojimo, griežtos priežiūros, asmenybės pokyčių vieta.
Analizuodama vieną iš disciplinos visuomenės segmentų, autorė Žvelgia į karo
institucijos susidarymą (atskleidžia caro laikų kariuomenės - rūsčios institucijos
bruožus Lietuvoje; čia išryškinamas jaunuolių atskyrimas nuo bendruomenės ir
įtraukimas į jiems visai svetimą subkultūrą).
Pasitelkdama istorinę medžiagą (dvarų teismo knygų įrašus ir „raganų
medžioklės" aktus Lietuvos praeities visuomenėje), A. Vosyliūtė pagrindžia
teiginį, kad kiekviena epocha ir visuomenė sukuria savo metui ir santvarkai
būdingą galios bausti sistemą^ nustato bausmių turinį ir jų atlikimo sąlygas.
Baudimo normose ir veiksmuose susiduria antiįstatyminė nusikalstama žmonių
veikla ir valdžios teisė tą veiklą sutramdyti. Teoriškai bausmės sumanytos ir
taikomos sumažinti savivalės pavojui, bet jų poveikis žmonėms yra individualus.

Bausmėmis visuomenė gina savo saugumą. Iš XVII^XVIII a. bylų aprašymo
galima spręsti, jog to meto visuomenėje egzistavo įvairūs teisiniai santykiai,
buvo tam tikra teisinė kultūra. Nukentėjusieji galėjo tikėtis, kad nusikaltėlių
veiksmai bus tinkamai įvertinti, žala atlyginta. Įvairių sluoksnių (valstiečių,

amatininkų, miestiečių, kariškių ir kt.) bei tikybų (katalikų, evangelikų, judėjų)
gyventojai galėjo paduoti ieškinius, įrodinėti kitų kaltę ar savo nekaltumą
pasitelkdami liudininkus, net advokatus; teismo procese dalyvaudavo įvairūs
pareigūnai.
Tekste nagrinėjama kalėjimų kaip atskirties, įsigalėjusio atstumtumo
problema. Ankstesnių laikų pataisos namai, kalėjimai siekė įveikti tinginystę,
nepagarbą socialinėms normoms, buvo stengiamasi perauklėti darbu, o dabar,
poindustriniu laikotarpiu, kai bedarbystė gerokai paplitusi ir laisvoje
visuomenėje, ne visada kalinius galima įdarbinti. A. Vosyliūtė, remdamasi
pataisos namų įnamių nuostatų tyrimų rezultatais ir literatūros apie kalinių
gyvenimą analize, atskleidžia jų nuomones apie buvimą uždaroje erdvėje, vilties
laipsnį, buities sąlygas, socialinius ryšius, kaltės pojūtį; lyginami įvairių istorinių
laikotarpių kalinių tipai.
Kristinos Šiurkutės straipsnyje „Kalinių adaptacija: teorija ir tyrimo
rezultatai" analizuojama M. Foucault bausmės transformacijos bei disciplinos
teorijos aspektai; pabrėžiama, jog dabartinės bausmės už įstatymų pažeidimus
plačiai pradėtos naudoti tik XX a. pradžioje. Kalėjimams būdinga ypatinga
disciplinos forma ^ siekiama visiško nuteistųjų paklusnumo bei taisyklių
laikymosi. Autorė tikrina nuostatą, ar bausmės atlikimas kalėjimuose gali
mažinti nusikalstamumą ir padėti asmenims vėl pradėti doro piliečio gyvenimą.
Žinoma daug pavyzdžių, kai į laisvę išėję asmenys vėl nusikalsta. Tai lemia ir
nuteistųjų socialinė sistema, gyvuojanti kalėjimuose. Svarbiausi jos bruožai yra
nuteistųjų kodeksas, socialiniai vaidmenys, paremti vidiniu žargonu, ir
hierarchinė įkalintųjų sistema. Toliau autorė analizuoja tarpdisciplininę
adaptacijos sampratą griežtojo režimo kalėjime, kur pakinta laisvėje susikurtas
asmens tapatumas - sukuriamas naujas, tinkamas kalėjimo aplinkai. K. Šiurkutė
nagrinėja kai kuriuos kalėjimų įnamių adaptacijos modelius: savi izoliaciją,
gynybinių strategijų ir apgaulingo įvaizdžio kūrimą, mortifikacijos procesą ir kt.
Straipsnyje analizuojami jos atlikto sociologinio tyrimo Pravieniškių
trečiuosiuose pataisos namuose duomenys: apklaustųjų kalėjimo samprata,
santykiai su administracija ir kitais nuteistaisiais, nuostatos į taikomas bausmes ir
kt.
Vaida Brusokiene tolesnėje monografijos dalyje „Nuteistųjų parengimo
integracijai į visuomenę problemos" tyrinėja nuteistųjų, atliekančių laisvės
atėmimo bausmę, parengimo integracijai į visuomenę, šio proceso
veiksmingumo bei jo tobulinimo perspektyvų aspektus. Nuteistieji yra viena
didžiausių socialinės rizikos grupių; ypač svarbu nustatyti, kas skatina individą

nusikalsti, kokios vertybės, gyvenimo lūkesčiai ir poreikiai būdingi įstatymus
pažeidusiam asmeniui, kokia pagalbą pataisos įstaigos personalas ir visuomenė
teikia nusikaltusiam asmeniui integruojantis į visuomenę. Šiuo metu minėtų
asmenų socialinė reabilitacija nepakankamai veiksminga, šis procesas reikalauja
rūpestingiau rengti nuteistuosius integracijai pataisos ar laisvės atėmimo vietose.
Darbe siekiama atskleisti nuteistųjų socialinės reabilitacijos sampratą ir esmę, jų
pasirengimo integracijai į visuomenę problemas ir trūkumus, pateikti pasiūlymų,
kaip tobulinti šį procesą. Autorės darbe naudojama ši tyrimo metodika:
analizuojamos LR įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatos, taip pat
tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys nuteistųjų, atliekančių laisvės
atėmimo bausmę pataisos įstaigose, parengimą integracijai į visuomenę.
Pateikiama statistinių duomenų ir anoniminio anketavimo rezultatai. Autorė rašo
apie nuteistųjų socialinės reabilitacijos reguliavimą, pataisos programų turinį,

tyrinėja Marijampolės kalėjimo įnamių psichologines, bendrojo lavinimo,
profesinio parengimo, integracijos į visuomenę problemas, neaplenkdama
visuomeninių organizacijų vaidmens, švietimo programų sudarymo, užsienio
šalių patirties ir kt.
Gražina Maniukaitė darbe „Teistų asmenų vertybinės nuostatos" pažymi,
kad teistų žmonių vertybines orientacijas tirti labai sudėtinga, nes, kaip teigia
kriminologai, kiekvienas iš jų įgyvendina savo interesus ir šiuos interesus,
elgesio tikslus bei motyvus dažniausiai slepia nuo aplinkinių. Individo interesus
ir tikslus pirmiausiai lemia jo vertybinės nuostatos, tad būtina išsiaiškinti bent
paprasčiausius dalykus: kas kriminalinę praeitį turintiems žmonėms gyvenime
patrauklu ir kas juos labiausiai žeidžia. Autorė analizuoja laisvės atėmimo įstaigų
kalinių (kaip marginalinės grupės) požiūrį į artimiausią aplinką, juos supančius
žmones, bando nušviesti jų nuostatas į Lietuvos valstybę ir jos žymius žmones,
atskleisti gyvenimo prasmės ir sėkmės sampratos ypatumus. G. Maniukaitė daro
išvadą, kad ilgalaikis buvimas įkalinimo įstaigose i5 esmės lėmė nuteistųjų
vertybinių nuostatų skurdumą. Socialinė atskirtis, ryšių su artimaisiais stoka,
namų ilgesys verčia žmones ypatingai sureikšminti laisvę, šeimą ir vaikus kaip
gyvenimą įprasminančias vertybes. Dauguma respondentų tuo apsiribojo,
neketino labiau domėtis pasaulio ir šalies visuomenės gyvenimo įvairove, plėsti
pažinimo ribų. Darnios šeimos kaip svarbiausios vertybės iškėlimas yra labai
svarbu, tačiau žinoma, kad daugelis tokią nuostatą deklaravusių kalinių anksčiau
nepuoselėjo šeimos vertybių, nesirūpino savo vaikais. Dažnai jie patys, ypač
vyrai, netikėjo, kad išėję į laisvę gyvens kitaip, sukurs gražią šeimą, palaikys
šiltus santykius su artimiausiais žmonėmis. Svarbiausia nusikalsti linkusių
žmonių problema - mokslo, žinių vertės nesuvokimas, nenoras ištrūkti iš
ydingos aplinkos, keisti įprastą gyvenimo būdą. Kita susirūpinimą kelianti
kalinių vertybinių nuostatų formavimo ypatybė - neigiamas emocinis santykis su

aplinka; tokiu atveju veikiau formuojasi ne vertybinė orientacija, o savotiška
antivertybių sistema.
Vidos Kasparavičienės monografijos dalyje „Teistų žmonių būdo
bruožai", remiantis sociologinio tyrimo ir lyginimo su vargetomis rezultatais,
pabrėžiama, jog teistų žmonių būdo bruožų struktūroje daug stipriųjų bruožų,
turinčių jėgos, energijos ir agresyvumo dėmenų, ir mažai silpnųjų. Daugiausia
stipriųjų bruožų turi už sunkius nusikaltimus kalintys žmonės. Varguomenės
būdo bruožų santykis atvirkščias - daug silpnųjų, o stipriųjų mažai. Todėl
vargšams būdingas pasyvus prisitaikymas prie aplinkos (bemaž tolygus
degradavimui), o atliekantiems bausmę žmonėms - aktyvesnis: stiprieji bruožai
padeda išgyventi kalėjimo sąlygomis. Teistų moterų bruožų savitumą lemia ne
lytis, o priklausymas disciplinos visuomenės grupei. Panašiai ir buvusių kalinių
bruožai labiau panėši į atliekančių bausmę žmonių, o ne varguomenės būdą.
Impulsyvumas, kaip trukdantis bruožas, užima gan svarbią vietą teistų už
sunkius nusikaltimus vyrų ir moterų bruožų struktūroje. Galimas daiktas, kad šis
bruožas palengvina ir nusikaltimo padarymą, kita vertus, nenormalios sąlygos, ir
kalėjimo, ir apskritai tikrovės, sustiprina šio bruožo raišką. Neigiama linkme
bruožus ugdo neigiamos kalinių emocinės būsenos, kurias sukelia ir palaiko
smurtas, žmogaus orumo ir savigarbos Žeminimas, neteisingumo suvokimas.
Išėjusiems į laisvę žmonėms prisitaikyti prie tikrovės trukdo nepalankūs bruožų
deriniai - stipriųjų ir abipusių bruožų deriniai su silpnaisiais bruožais ir perdėtu
impulsyvumu. Teistų žmonių, kuriems nusikaltimai ir kalėjimas dar netapo
įprasta gyvensena, resocializacijos galimybę galėtų padidinti žmoniškesnės
kalėjimo sąlygos, užkertančios, kiek įmanoma, neigiamų asmenybės bruožų
raidą.
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Leidinio mokslo redaktorė ir sudarytoja
dr. Anelė Vosyliūtė

VISUOMENĖ: DISCIPLINOS ŽYMĖS
Šioje knygos dalyje siekiama atskleisti rizikos visuomenės pobūdį, disciplinos
bendruomenių bruožus, socialinės kontrolės reiškinį, jo pokyčius įvairių tipų
visuomenėse. Straipsnyje analizuojama disciplinos žymių paliestų subkultūrų
pobūdis bei šioms bendruomenėms priklausančių žmonių (kalinių) gyvensenos
bruožai. Tyrinėjimui pasitelkiama erdvės sociologijos bei egzistencinės ir
fenomenologinės koncepcijos, socialinės istorijos medžiaga, gyvenimo istorijų
metodas, 2005-2006 m. sociologinio tyrimo keliuose Lietuvos pataisos namuose
duomenys. Autorė analizuoja kalėjimo įnamių gyvenimo sąlygų pataisos
namuose vertinimus, tokius kalinių suvokimus kaip nelaisvė, bausmė, kančia,
viltys, gyvenimo vertingumo išgyvenimas, pakitusias jų socialines pozicijas bei
santykius. Remiamasi moksline literatūra, įžvalgomis, neformalių interviu ir
gyvenimo istorijų fragmentais. Kalėjimas analizuojamas kaip veiklos bei
privataus gyvenimo apribojimo, griežtos priežiūros, asmenybės identiteto
pokyčių vieta.
Grėsmės ir socialinis saugumas
Visuomenę kaip socialinę sistemą galima nagrinėti įvairiais aspektais - teisiniu,
intelekto, materialiniu, vartojimo, demokratijos laipsnio, pažangos ar regresijos
ir pan.; visuomenės vaizdas niekada nėra užbaigtas, tai kintantis, nuolat
besivystantis procesas, besikeičiantis būvis. Žmonių kūrybiškumas ir nuolatinis
aktyvumas keičia materialią aplinką, kultūrą ir mąstymą, atskleidžia ir pabrėžia
naujus svarbius visuomenės ir individo ryšius. Kaip pažymi J. Morkūnienė, I.
Kanto sampratos asmenybė savo atsakomybę suvokia kaip pareigą sau tik kaip
moralinei būtybei, o Naujausiais laikais asmenybė yra ir „kitiems", ji ne tik
mąsto, bet ir veikia [37: 31]. Anot A. Losevo, tų laikų individas „nešęs vienišos
atsakomybės naštą", o dabar tampa atsakingas ir negali atsisakyti atsakomybės
už kitą, turi pajėgti ir būti pasirengęs atsakyti už savo poelgius [37: 31]. E.
Morino teigimu, „atsakomybė turi drąsiai stoti prieš baisų netikrumą"[37: 32].
Tai susiję ir vis labiau glaudėjančiomis žmonių tarpusavio sąsajomis, dėl kurių
tiek pozityvūs, tiek negatyvūs vieno Žmogaus poelgiai ir mąstymas
daugiaplaniuose Šiuolaikiniuose socialiniuose tinkluose vienaip ar kitaip gali
paveikti kitų žmonių gyvenimą.
Lietuvos valstybė ir visuomenė yra įsipareigojusi laikytis ES tikslų,
nužymėtų ir Lisabonos viršūnių tarybos 2000 m. dokumente [Presidency
conclusions. Lisbon European Council 23-24 March 2000 ], t. y. svarbu sukurti
konkurencingą ir dinamišką, žiniomis pagrįstą ekonomiką, kuo daugiau darbo
vietų, įtvirtinti didesnį socialinį sutelktumą. Gerovės valstybės sukūrimas,
nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties likvidavimas, socialinės sanglaudos
stiprinimas - svarbūs ilgalaikės raidos strategijos tikslai, kurių įgyvendinimas
susijęs su šiuolaikinės civilizuotos pilietinės visuomenės susiformavimu.
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Socialinės gerovės valstybės koncepciją praplečia bendruomenės be politikos,
pilietinio susivienijimo teorijos, filantropijos ir labdaros organizacijų veikla,
visuomeninių organizacijų, savanorių ir privataus sektoriaus galimybių (teikiant
socialines paslaugas) pabrėžimas. Ekonominė laisvė dar nėra visiška laisvė, dar
reikia ir viešųjų diskursų puoselėjamos demokratijos ir civilizacijos plėtros, Anot
R. Grigo, „Civilizuotumas reikštų tautos ir jos valstybės pajėgumą visavertiškai
organizuoti savo vidaus gyvenimą, priimti situacijai adekvačius ir nevėluojančius
sprendimus, kurie mažiau sukeltų „neigiamą aidą" [21]. Visuomenės ir asmens
santykiai, jų tarpusavio įsipareigojimai nuo seno yra įvairių diskursų objektas.
Reikėtų pabrėžti, jog jau T. Hobbesas „Leviatane" atskleidžia visuomeninės
sutarties (kaip pilietinės visuomenės pagrindo) bruožus: 1) individas ir
visuomenė kiek galėdami privalo siekti taikos, 2) jei negali jos pasiekti, turi
apsiginti bet kuriomis priemonėmis, 3) valdžia turi garantuoti piliečių ir jų
nuosavybės saugumą [33: 15]. Kaip pažymi R. Plečkaitis, jau nuo seniausių laikų
kalbėta apie valstybės saugumą, „vidiniais valstybės saugumo determinantais
laikyta stipri vykdomoji vaidžia ir jos priemonės, skirtos apsaugoti gyventojus
nuo fizinio ir moralinio blogio - smurto, vagysčių, plėšikavimo, žmogžudysčių ir

kitų nusikalstamų apraiškų" [40: 13].
Kaip valstybę ir visuomenę išsaugoti ir apginti nuo įvairių pavojų, mąstyta
nuo seno. Dar Platonas manė, jog valstybė gali būti stabili tik visuomenei esant
uždarai, totalitarinei, todėl už įstatymų pažeidimus, nusikaltimus turėtų būti
skiriamos rūsčios bausmės. Nusikalstamumą jis sutapatino su svarbiausiu to
meto marginalumo bruožu - vargingumu, skurdumu: „Todėl, kur valstybėje
pamatysi skurdžių, žinok, kad ten slepiasi ir tie, kurie vagia, nupjausto pinigines,
išniekina šventyklas ir daro kitokius piktus darbus" [39].
{vairūs rizikos veiksniai (tarp jų ir nusikalstamumas) gali pažeisti Lietuvos
nacionalinį saugumą, kurį galima apibrėžti kaip būklę, kuriai esant apsaugomi
gyvybiškai svarbūs asmenybės, visuomenės (bendrijų) ir valstybės interesai nuo
išorės ir vidaus grėsmės. Z. Morkūnas rašė, jog „visuomenės saugumą garantuoja
tvirta vykdomoji valdžia, įvairių destruktyvių konfliktų visuomenėje įžvelgimas
ir jų kontrolė; pabrėžiama, jog čia svarbūs veiksmai, susiję su nusikalstamumo
priežasčių nustatymu ir likvidavimu, nusikalstamumo prevencija ir kova su juo,
viešosios tvarkos apsauga, įvairių grupių interesų bei piliečių asmens saugumo
užtikrinimas" [33: 54]. UŽ saugumo įtvirtinimą ir išsaugojimą atsakinga valstybė
ir visuomenės nariai. Lietuvos nacionalinio saugumo koncepcijoje pabrėžiama,
jog ypač svarbu pilietinė gynyba, „kaip <...> nesmurtinis, didžiąja dalimi
moralinis pasipriešinimas bet kokiai okupacijai, bet kokiam blogiui ar prievartai.
Saugi suverenios valstybės būtis <...> betarpiškai liečia kiekvieną toje valstybėje
gyvenantį žmogų, nes yra būtina jo egzistencijos sąlyga<...> visų pirma, yra
pačių žmonių veiklos, elgsenos, gyvensenos, santarvės, jų vertybinio nusiteikimo
rezultatas" [33: 8-12].
Socialinis teisingumas - vienas iš pagrindinių, visiems Žmonėms bendrų
socialinių idealų, svarbus įvairiais istoriniais periodais. Siekiant teisingumo,
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suprantamo skirtingai (priklausomai nuo nevienodų tikslų), individai ir grupės
gali susipriešinti, sukelti konfliktus, nusikalsti. Tarpukario teisininkas ir
sociologas P. Leonas pažymi, kad neturtingųjų visada buvo daug, o pasiturinčių
mažai, tad žmones nuolat kvaršino klausimas, kaip pagerinti pirmųjų būvį. Jis
nurodo, jog ir anksčiau, kai „žmonės maitindavosi tik uogomis, žolėmis,
šaknimis, žuvimis <...> visi skurdo, visi vargingai mito, ir tuomet stipresnis ne
kartą atimdavo iš silpnesnio jo pasigamintą maistą. Tokia pat padėtis buvo ir
vėlesniais ^aikais, kai vertėsi Žmonės medžiokle ir gyvulių auginimu" [30: 260] .
Tad kitų žmonių darbo pasisavinimą (grobiant, vagiant) lemia ne tik materialinių
gėrybių gausumas visuomenėje, bet ir jų paskirstymo teisingumas. Tik tobulėjant
socialinei tvarkai, įsigalint humanizmo idėjoms, visuomenėje atsiranda toks
reiškinys kaip labdara, neturtingųjų rėmimas.
Šiuolaikinėje visuomenėje ypač intensyviai kinta socialinė aplinka (kuriasi
naujos įvairios struktūros, persiformuoja grupės, organizacijos); globaliniai,
ideologiniai, galios, kultūriniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai keičia
visuomenės narių saugumo ar nesaugumo būklę, rizikos lygį. Posocialistinio
pasaulio šalys jau įsitraukė į įvairias veiklos sistemas, taigi ir į rizikos
visuomenės erdvę, tad gali susidurti su jai būdingais pavojais.
Nors sukurti ir nauji rizikos kontrolės mechanizmai, vis dėlto naujos
technologijos ir demokratinės žmonių teisės bei laisvės sąlygoja naujų grėsmingų
pavojų radimąsi. Anot A. Giddenso, nors žmonės išsivysčiusiose visuomenėse
dabar daug saugesni negu ankstesniais amžiais, bet „rizikos klimatas" yra
nepastovus, be to, jam „būdinga nuolatinė ekspertinių sistemų pateikiamų žinių
kaita"[19: 148]. Vienus pavojus sukelia gamtos jėgos (uraganai, žemės
drebėjimai, potvyniai) ar epidemijos (paukščių gripas, AIDS), kitos grėsmės kyla
dėl neatsargumo (naftos ir pavojingų medžiagų išsiliejimai ant Žemės ar vandens
paviršiaus) ar dėl vienų žmonių agresijos prieš kitus, Sklinda nuomonės, jog
žmonijai gresia greitas susinaikinimas: 2500 ekspertų iš viso pasaulio nustatė,
jog dėl didėjančio išmetamų Šiltnamio dujų kiekio vis labiau kyla atmosferos
temperatūra, dėl to tirpsta ledyniniai skydai, kalnų ledynai, tad kai kurioms
vandenynų pakrantėms (ir Lietuvai) kyla reali grėsmė [59], Tad ir šiais laikais
vienokio ar kitokio pobūdžio baimė išlieka, net tampa svarbia socialinio
drausminimo priemone (arba išstumiama iŠ modernaus žmogaus sąmonės, pvz.,
kaip mirties baimė).
Agresijos veiksmai, darantys kitiems žalą (priešingai negu pagalba,
užuojauta), - dažnas reiškinys visuomenėje [11]. Agresyvūs žmonės yra
socialinės kontrolės akiratyje, o nusikaltę, jei manoma, kad jie visuomenei
pavojingi, yra izoliuojami - įkalinami. Kalinių gyvensena, jų subkultūra, elgesys
pataisos namuose nuolat traukia visuomenės, teisėsaugos darbuotojų ir tyrinėtojų
dėmesį. Visuomenė jautriai reaguoja į kalinių elgseną ir būklę (pvz., kokiomis
ligomis jie serga, ypač jei AIDS), kokios veiklos (taikios ar nusikalstamos)
planus rezga (pvz., dabar kartu su laisvėje esančiomis „telefoninių sukčių"
grupuotėmis vilioja iš patiklių asmenų pinigus, meluodami apie grėsmes jų
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Šeimų nariams). Respondentų pasakojimai rodo, jog visuomenėje trūksta
tarpusavio pasitikėjimo: „Kelionėje sulaukiau skambučio iš mamos, ji pranešė,
kad iš jos reikalavo pinigų - atseit man atsitiko nelaimė. Nors ji ir suprato
apgaviką, bet pirmomis valandomis ją ištiko šokas. Gerai, kad nurodytas
telefonas neatsiliepė, neaišku kaip būtu baigęsi, nes situacija jau buvo
nebekontroliuojama. Atsitokėjus jai į galvą atėjo mintis paskambinti man. Kai
visa tai vyko, aš buvau Estijoje. Pasirodo, estai net negirdėję apie tokią
nusikaltimų rūšį. Rodos, valstybės panašios, o kodėl toks skirtumas sąmonėje?"
Londone gyvenanti moteris pasakoja: „čia lietuviai vieni kitais nepasitiki ir bijo.
Mes ne kaip kitos tautos, kurios susiburia ir saviems padeda. Mes tik išjuokt ir
apvogt savus galim. Jau tris metus gyvenu Londone ir čia tokių istorijų gali
prisiklausyti iš savų! Tautiečiai tik išnaudoti vieni kitus gali. Dirbu banke ir gal
tik du fainus lietuvius ir bebuvau sutikusi; visi kiti iškart sukt kažką nori, kažką
nelegalaus, kažkaip apgaut". Šiame diskurse respondentai kaltina ne tik žmonių
patiklumą ir naivumą („dumiu ir bažnyčioje muša"), bet ieško ir teisėsaugos
struktūrų aplaidumo priežasčių; vyriškis kalba: „Mūsų rinktai valdžiai vienodai
rodo tautos gyvenimo problemos. Negi sunku skirti menkas sumas pinigų
(lyginant su Šalies biudžetu) kelioms Lietuvos zonoms mobilaus ryšio signalų
slopinimui. Juokinga. Matomai už į zonas perduodamų mobiliakų žinias tų zonų
vadukams nubyra pinigėliai". Tai patvirtina ir sociologų tyrimų rezultatai: kaip
rodo dar neseni reprezentatyvios apklausos duomenys, Lietuvos Žmonės yra
vieni iš labiausiai Europoje nepasitikinčių valdžios institucijomis - parlamentu,
teisėsauga, valstybės tarnautojais [15: 114],
Įvairiose valstybėse įsigali nevienodo lygmens visuomenės saugumo ar
nesaugumo būklė; saugumo ar nesaugumo reiškinį, anot M. Sheehan, galima
apibrėžti kaip „tikrų arba suvokiamų pavojų buvimą ar nebuvimą ir sugebėjimą
imtis veiksmų jiems įveikti"[47: 160]. Pavojai suprantami kaip kolektyviai
apibrėžiama problema, tam tikri interesai, kuriuos įkūnija identiškumas. Vienų
individų nusikaltimai prieš kitus kuria nesaugumo būklę; tik saugios situacijos
gali garantuoti individualių ir kolektyvinių tikslų įgyvendinimą, todėl saugumo
koncepcija susijusi su tvarkos, teisingumo, bendruomenės teorijomis. Kaip rodo
Socialinių tyrimų instituto 2005 m. tyrimo duomenys, didžiausią grėsmę visiems
respondentams kelia nusikalstamumas (98 proc), kiek mažesnę narkomanija (97
proc), alkoholizmas (93 proc.) ir pan. Šios ir kitos grėsmės įžvelgiamos kaip
turinčios gana didelį svorį, šalies gyventojų sąmonei gana reikšmingos. Tai
susiję su supratimu ir baime, jog atitinkamos asocialios grupės gali pakenkti
žmonių gerovei, jų saugumui ir gyvybei.
Tyrinėtojų darbuose atskleidžiama daug veiksnių, kurie daro įtaką Šių

pavojingų įvykių kilimui, eigai, padarinių likvidavimui. Mažosios šalys tikisi
mažesnių pavojų (mat gali išvengti teroristinių išpuolių) ir kitų, didesnių šalių
pagalbos. U. Beckas pabrėžia, kad visuotiniai pavojai skatina „globalinį
savitarpiškurną", todėl kosmopolitinė visuomenė <...> gali įgauti tokį pavidalą,
koks atitinka suvokiamą pasaulinės rizikos visuomenės būtinybę" [7: 2]. Ir
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Lietuvos sociologai kelia klausimą, koks teorinis socialinio rizikos suvokimo
modelis tinka Lietuvos visuomenės požiūrio į atominę energetiką ir branduolinės
rizikos suvokimo sociologinei analizei, koks požiūris į atominę energetiką
vyrauja Lietuvoje, ar išryškėja rizikos visuomenės bruožai?
Socialinė kontrolė (individų, grupių^ bendruomenių elgesio, aplinkos
stebėjimas, sekimas, priežiūra) būdinga visų laikų visuomenėms; ji egzistuoja ir
rizikos visuomenėje, kuri, anot U. Becko, šiais laikais susijusi su rizikos objektų
(pvz., atominės energetikos) išplitimu, ypač su terorizmo baime. Lietuvoje jau
daug metų aptariamas Ignalinos AE saugumas, mat IAE nuoiat buvo vienas iš
nacionalinės ekonomikos ramsčių ir vis dar išlieka vienas didžiausių Lietuvos
ekonominių objektų. Tad stojant į ES į diskusijas dėl Ignalinos AE uždarymo
aktyviai įsitraukė visuomenė - mokslininkai, politikai, aplinkosaugininkai,
verslininkai [45]; dabar specialistai ginčijasi dėl naujo modernaus atominio
reaktoriaus statybos (dalyvaus keturios valstybės). Ateityje ir visame pasaulyje,
ir mūsų šalyje rizikos objektų nenutrūkstamai daugės, nes diegiamos
technologinės naujovės, rūpinamasi kontroliuoti jų valdymą. Kaip pažymi D.
Lyon, ypač greitai įvairios socialinės kontrolės ir stebėjimo priemonės pradėjo

plisti nuo kompiuterizacijos pradžios; jos apėmė ne tik darbininkų, kitų piliečių
sluoksnius, bet persmelkė ir mobiliuosius visuomenės narius - vartotojus ir

keliautojus [34: 135]. Šios priemonės yra labai galingos - čia susipina ir globaliu
mastu taikomos palydovinės sistemos, ir asmeninių bei institucijų duomenų
bazių srautai. Socialinio, politinio, ekologinio, individualaus pobūdžio rizikos
raiška priverčia suklusti kiekvieną individą: svarbu pačiam nekurti rizikingų
situacijų, geranoriškai talkininkauti drausminant socialinės kontrolės pažeidėjus.
Tad drausmės galia vis didėja, plečiasi, disciplinos objektų gausėja. Išorinė
disciplina tampa vidine, subjektai stengiasi drausminus, o to nesugebančius arba
nenorinčius tvarko įvairaus lygmens socialinės kontrolės institutai, disciplininės
(prievartos) organizacijos. Sociologus domina, kaip keičiasi socialinės kontrolės
priemonės, ar jos veiksmingos ir priimtinos asmeniui, kokius Šalutinius
padarinius (pvz., žmogaus teisių suvaržymus) sukelia jų naudojimas. Globalūs

stebėjimai ypač sustiprėjo po tokių incidentų kaip piktybiškas žmonių
apnuodijimas dujomis 1995 m. Tokijuje, dramatiškas rugsėjo 11 įvykis 2001 m.
Amerikoje, viešbučių sprogdinimai pasaulio turistiniuose centruose ir pan.
Terorizmo ir smurto priežastys aiškinamos įvairiai. „Bertelsmann" fondo atliktos
studijos rezultatai rodo, jog pagrindiniai didėjančio politinio smurto motyvai yra
skurdas, prastas Ūkininkavimas ir engimas, o ne religinis fanatizmas. Per
praėjusius penkerius metus teroristinių atakų skaičius padidėjo nuo 700 iki 2200,
per jas žuvusiųjų ir sužeistųjų - nuo 4000 iki 13000. Tik 26 proc. visų
teroristinių grupuočių pasaulyje priskiriamos religiniam ir pirmiausia islamistiniam - ekstremizmui. Didžiausia politinio smurto dalis - 36 proc. tenka
nacionalistiniams ir separatistiniams judėjimams [57].
Visuomenės narių elgsenos tyrinėtojams posocialistinėse Šalyse svarbu
atskleisti, kaip įsibėgėjant pilietinės ir informacinės visuomenės plėtrai dėl
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įvairių socialinių, teisinių ar psichologinių priežasčių atsiranda naujo pobūdžio
pavojų ir nusikaltimų, kaip juos derėtų valdyti. Pvz., kuriantis „pasaulinei rizikos
visuomenei" (U. Becko terminas), į šios rizikos „kūrėjų" (nusikaltėlių, agresorių,
pavojingų ligų nešiotojų, apgavikų) gretas, deja, aktyviai įsitraukia ir mūsų Šalies
gyventojai (ji^ tampa eurų padirbinėtojais, žmogžudžiais, vagimis, moterų ir
narkotikų pardavėjais ir pan.). Tokie neteisėtų veiksmų iŠSūkiai telkia globalias
socialines, technologines, politines galias ir institucijas, pasiryžusias plėsti
įvairių erdvės objektų, žmonių srautų (ypač aerouostuose, gausesnių susibūrimų
vietose) stebėjimą. Tačiau, kaip rodo įvairių visuomenių nuomonės tyrimų
rezultatai, diskursai apie stebėjimo, priežiūros, sekimo veiksmus, kuriais
siekiama stiprinti drausminę aplinką, didinti žmonių saugą (o tai susiję ir su

kišimusi į privatų gyvenimą, taigi jų teisių apribojimu) yra gana prieštaringi [2:
215].
Disciplinos visuomenių bruožai
Įvairiais visuomenių gyvavimo istoriniais laikotarpiais vyksta kova tarp siekių
kurti demokratiją, užtikrinti Žmonių laisves ir įvairių totalitarizmo, prievartos,
nevienodų lygmenų disciplinos raiškos būdų. Nepriklausomoje Lietuvoje
įsivyraujantis atviras ir liberalus požiūris į politiką, mokslą ir visuomenę leidžia
tyrinėtojams pažvelgti ir į kitas, anksčiau dėl suprantamų priežasčių uždaras
sritis, pvz., į disciplinos visuomenės kertes. Paskelbus nepriklausomybę, ^alies
kariškių sluoksnis tapo atviresnis ir aiškiau matomas, jų atstovai plačiau įsitraukė
į visuomenės diskursą. Karinės kultūros bei disciplinos visuomenės („kitų"), jų
ryšių su aplinka supratimas, jų veiklos bei potyrių pažinimas leistų geriau
suvokti jų vertybes, priartintų prie jų kitas bendruomenes. Istorikų ir sociologų
dėmesio sulaukia ir išspausdintose tremtinių ir stalininio laikotarpio kalinių
prisiminimų knygose išryškėjanti šių socialinių grupių gyvensena, vargai ir
kančios. Visa tai plečia disciplinos visuomenių supratimo ribas. Kaip pažymi
teoretikai R. Pakosz ir F. Chagani, prievartos visuomenėje pagrindinę vietą
užima organizacinė priežiūra, tikrinimas ir įkalinimas. Disciplinos taikymas
žmonėms suvaržyti (atimti iš jų savarankiškumą) yra pagrindinis drausminės,
prievartos ar totalitarinės visuomenės bruožas.
Anot M. Foucault, veikiantys drausminiai vienetai - ligoninės, fabrikai,
mokyklos, kariuomenė, kalėjimai ir pan. - nuo seno formuoja šioms
institucijoms tinkamus individus ir verčia juos paklusti formalioms ir
neformalioms taisyklėms; jis [17: 168] akcentuoja, jog pagrindinis disciplinos
tikslas - ugdyti paklusnumą. M. Foucault nuomone, „metodus, leidžiančius
skrupulingai kontroliuoti kūno veiksmus, sukaustančius nuolatinėje
priklausomybėje kūno jėgas ir įskiepijančius jam paklusnumo ir naudingumo

santykį, galima butų pavadinti disciplina [17: 167]. Nuo viduramžių disciplina
tampa dominuojančiu visuomenės bruožu; tai visai kas kita nei vergija, kur
kūnas tiesiog pasisavinamas. Per įvairias pratybas stengiamasi, kad kūnas būtų
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veiklus, darbingas ir našus, paklusnus, t. y. įpareigotas, suvaldytas, nuolankus.
To reikia tokioms institucijoms kaip fabrikai, kariuomenė, pataisos namai.
Disciplinos bendruomenėse gyvuoja gausybė nuo seno susiklosčiusių skirtingų
taisyklių ir normų, reguliuojančių kūno veiksmų kontrolę, skiepijančių jam
paklusnumo ir naudingumo bruožus: asketizmas, susikaupimas, religinės
nuostatos puoselėjama vienuolynuose, kūno fizinės savybės, kariavimo įgūdžiai
lavinami ir griežtumas ugdomas kariuomenės daliniuose, kūnų baudimu,
prievartiniu uždarymu verčiama paklusti despotiškai disciplinai kalėjimuose.
Analizuodamas disciplinos reiškinį, M. Foucault pabrėžia būdingus jam
bruožus, įsivyraujančius nuo viduramžių: „disciplinai kartais reikia uždarumo,
reikia parinkti vietą, kuri būtų heterogeniška visoms kitoms ir nuo jų atitverta
<...>. Internatas pasirodo esąs jeigu ne labiausiai paplitusi, tai bent tobuliausia
švietimo institucija <...>. Imamasi kareivinių: reikia kariuomenei priskirti
pastovią vietą; padaryti galą plėšimams ir grobimams'^17: 172].
Tada susikuria ir šiuolaikinės įmonės (jau užimančios dideles erdves)
modelis; disciplinos poveikis gamybos našumui didžiulis: „Gamykla akivaizdžiai
panešėją į vienuolyną, į tvirtovę, į uždarą miestą; sargas atidaro duris tik į darbą
ateinantiems darbininkams ir tik tada, kai nuskamba varpas, <...> po ketvirčio
valandos niekas nebeturi teisės įeiti"[17: 173]. Tokiais būdais stengiamasi
palaikyti viešąją tvarką, apsisaugoti nuo vagysčių, pravaikštų, suvaldyti darbo
jėgą. M. Foucault pastebi, jog disciplinos visuomenės erdvė grindžiama ir
celiškumu (pvz., kalėjime tai susiję su vienatvės ir asketizmo būtinumu). Vietos
turi būti tinkamos individams prižiūrėti, tikrinti, drausminti, atitraukti nuo
pavojingų ryšių, laikytis dienotvarkės. Disciplina padeda išgyvendinti
dykinėjimą, nes reikia „iš laiko išplėšti vis daugiau reikalingų akimirkų, ir iŠ
kiekvienos akimirkos - vis daugiau naudingų jėgų"[ 17: 186].
Karinė institucija, kaip uždara socialinė sistema, tyrinėtojų ir visuomenės
dėmesiui dažniausiai ir dabar yra mažai prieinama, išlaiko disciplinuotą statutinę
tylą; čia palankios sąlygos gyvuoti „uniformos sindromui" bei „kapitoniškojo
fenomeno" apraiškoms. Totalitarinės įstaigos sąvoką minintis E. Goffmanas tarp
šių įstaigų tipų įvardijo ir kareivines, jūrų laivus bei uždaras mokymo įstaigas,
sukurtas tam tikram tikslui pasiekti [24],
Sociologai A. Giddensas, N. Smelzeris ir kiti mano, kad didelę įtaką
socialinei adaptacijai ir socializacijos problemiškumui turi nuolatinė šių įstaigų
narių kontrolė, siekis niveliuoti individualybę; Čia sukuriama maskulinistinė
,jėgos kulto" subkultūra, galinti sukelti diskomfortą. Karinės veiklos
pasirinkimas yra tam tikra alternatyva, lemtingas momentas (A. Giddens); kaip
rašė S. Kierkegaard'as, arba ~ arba. Pasirinkdamas žmogus atsiduria prieš
nevaržomo apsisprendimo galimybę, kuria pasinaudodamas taps atsakingas,
atsidurs naujoje situacijoje. Pasirinkimas siejamas su naujais įsipareigojimas
aplinkai, naujos grupės vertybių įsisavinimu, nauja veikla.
Gynėjo, kario profesijos ir jų užsiėmimai turi senas tradicijas. Senovėje
jaunuolių subrendimas kariavimui, gynybai buvo bene svarbiausias žmogaus
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(vyro) socialinio statuso požymis. Žvelgiant istoriškai daugeliu atvejų lietuviai
prievarta tapdavo kariais, kariškiais. Kaip pažymi etnografas M. Katkus, caro
laikais ėmimas į kariuomenę buvo ypač žiaurus įvykis: į rekrūtų paėmimą buvo
įtraukiama kaimo bendruomenė, savi žmonės. Jaunuolius prievarta gaudydavo ir
atiduodavo į svetimą jiems karinę struktūrą, kuriai jie turėdavo paklusti ir
vykdyti jos uždavinius. Autorius aprašo ilgų kariuomenės metų poveikį vyrui:
„Grįždavo <...> jau senas, nutaulęs <...> randa kitus žmones, maža kas jį
bepamena, visiems svetimas. Jo giminės, tėvas, motina, seniai po žemėmis,
broliai ir seserys, sykį apverkę, seniai nugedėjo, turi savo šeimynas, joms skiria
rūpestį ir meilę, <,..> jo parėjimo nelaukė <..>. Pabaigoje savo dienų <...> jis
veda. Vedęs apsigyvena gryčiukėje, gauna nuo brolio ar jo vaikų po pūrą sėjos
kiekviename lauke ir iš to gyvena" [28: 75-80], Tarnaudami kariuomenėje ir
kariaudami vyrai gali sustiprėti - suvyriškėti, įprasti tvardyti emocijas, pelnyti
šlovę, sureikšminti statusą, tačiau tai nuo seno rūsti institucija, pagrįsta
disciplina. M. Katkus rašė : „Iki reformos (1855 m.) kareivystės laikas buvo 25
metai. Rekrūtų gaudymas buvo panašus į medžioklę". Ėmimas į kariuomenę
buvo žiauri ceremonija; autorius primena: „Ir virvė atsinešta, veržia ja alkūnes į
užpakalį", reikėdavo ir krikšto sūnums, ir giminėms atlikti „budelišką darbą";
„Nelaimingąjį suvaržytą nuvedė į vieno gaudytojo gryčią, įdėjo į geležinius
pančius ir pastatė du sargu. Ligi statymo laiko dar du mėnesiu, per tą laiką
kaimiŠkiai padieniui valgydins ir dabos, kad nepabėgtų". Tad jaunų žmonių
įtraukimas į karines struktūras vyksta gana skausmingai -jaunuolius atplėšia nuo
bendruomenės, jų įprastų vaidmenų ir socialinių ryšių. Pakliuvę į kariuomenės
disciplinos erdvę, jie turi išmokti visai kitokios veiklos - „kariškos laikysenos,
po to žygiuoti, paskui apsieiti su ginklais, paskui Šaudyti <...>. Svarbu paprasti
gestai - pirštų padėtis, kojos sulenkimas, rankų judesiai <...> - tai pamatiniai
naudingo elgesio komponentai, užtikrinantys, be kita ko, jėgos, įgudimo,
paklusnumo muštrą."[17: 191]. Kariuomenėje mokoma tam tikru nuoseklumu:
„kiekvienas atlieka pratimus, atitinkančius jo lygį, jo prasimokytą laiką, jo
laipsnį"[17: 192]. Čia vyrauja tam tikra pavaldumo hierarchija: „Antros klasės
kareivius kiekvieną rytą apmoko seržantai, kapralai, dalinio elitiniai
kareiviai"[17: 192^. Nuo seno karinių sluoksnių atstovai mąstė, kaip išplėsti šią
subkultūrą, stiprinti karinių mechanizmų discipliną ir netgi užvaldyti kitas sferas.
Jų nuomone, „karinis gyvenimas prasidėtų nuo pat mažens, „sukarintuose
dvaruose" vaikai būtų mokomi karo meno; šiuose dvaruose gyvenimas ir
pasibaigtų - Čia veteranai iki paskutinės dienos mokytų vaikus, muštruotų
naujokus, vadovautų kareivių pratyboms, prižiūrėtų, kaip jie atlieka visuomenei
naudingus darbus, ir galiausiai - palaikytų tvarką šalyje, kol kariuomenė kaunasi
prie šalies sienų"[17: 199]. Pasibaigus karo akcijoms ar kitaip iširus karinei
organizacijai, ankstesnėse visuomenėse kariai dažnai prarasdavo pragyvenimo
šaltinį, būstą ir tapdavo padieniais darbininkais, valkatomis, net plėfiikais.
Istorikė R. Praspaliauskienė, tyrinėdama XVIII - XIX a. marginalus, nustatė, kad
apie 6 proc. klajojusių Lietuvoje valkatų anksčiau buvo kareiviai (vėliau išėję į
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atsargą ar pabėgę iš karinės tarnybos). Dalis jų jau pabuvojo nelaisvėje, buvo
sužeisti karuose, apžiūrėjo kitus kraštus [41: 77].
Karo laikotarpio kaip disciplinos visuomenės funkcionavimo ypatumus,
santykius tarp civilių ir karinių sluoksnių bei kitus įvairius karo meto bruožus
analizuoja karo sociologija [46: 279-299]. Karas - istorijos palydovas, ištisos
nelaimės ir tragedijos, tačiau ir atsinaujinimo motyvas bei universalybė. Kultūros
istorikas R. Caillois savo darbe „L homme et le sacre" (Caillois 1963, cituojama
pagal G. Beresnevičiaus straipsnį „Sakralinis karo matmuo" [8]) lygina šventybę,
šventės netvarką ir karą (nors tai katastrofa). Abiem atvejais tai kraštutinumų
metas, kai švaistomos materialios atsargos, nesilaikoma pačių Švenčiausių normų
ir [statymų; administracinė ir civilinė valdžia netenka galios. Atsiranda naujos,
istorijoje užfiksuojamos erdvės: Žalgirio mūšis, Borodino mūšis, Napoleono
karių sovėjimo vieta, karių kapai. Karas reikalauja iš vyrų dalyvauti karinėse
disciplinos grupėse, fiziškai ir dvasiškai įsitempti. M. Foucault rašė apie XVII a.
susiformavusį kareivio idealą: ,jo skiriamieji ženklai: įgimta stiprybė, narsa ir
išdidumas; jo kūnas dvelkia jėga ir šaunumu, <...> valdyti ginklą jis išmoksta
palengva, dažniausiai kaudamasis, tačiau judesiai, pvz., žygiavimas, povyza,
galvos laikysena, didžia dalimi atspindi kūniškąją garbės retoriką". Autorius
perteikia to amžiaus mąstytojo mintis apie tam tikrus požymius, padedančius
atpažinti karių sluoksniui tinkamus asmenis, tai „gyvumas, žvalumas, atlošta
galva, išpūsta krūtinė, platūs pečiai, ilgos rankos, stiprūs pirštai, įtrauktas pilvas,
stambios Šlaunys <...>, tokio sudėjimo žmogus negali būti nevikrus ir silpnas".
Tad kareiviai visais amžiais „tampa gaminimo objektais" ir „iŠ beformės masės,
kreivo, Šleivo kūno sukonstruojama reikalinga mašina, <...> kūnas priverčiamas
paklusti kiekvieną akimirką"[17: 165]. Būtent disciplinos visuomenėje, kaip
teigia M Foucault, į kūną pradedama žvelgti kaip į lankstų, koreguojamą
pratybomis, galintį duoti naudos, kurti ekonomines ir materialias vertybes (,jis
formuojamas, muštruojamas, juo manipuliuojama, jis paklusta,, reaguoja, įgyja
įgūdžius arba gausina savo jėgas") [17: 166].
Karo, kovos, taikos kultūrų simboliai yra plačiai paplitę, jie organizuoja
įvairius prasminius laukus, jie įkūnyti masinės kultūros struktūrose. Karo
metafora dažnai net militarizuoja kalbą (sakoma „lyčių kova", „mafijos karas").
Refleksijos apie karą, taikos kultūrą yra tam tikra kultūrinio ir simbolinio
kapitalo forma. Įvairios organizacijos, menininkai, valstybiniai dariniai atlieka
tam tikrą nacionalinio simbolinio kapitalo įteisinimą, kaupia vyraujančių
nuomonių banką, kuria ir skleidžia žinias apie Šiuos reiškinius. Visa tai gali būti
reikšminga ypač naujoms kartoms ir turi būti perduota bei patvirtinta kultūros
aktais, simboliais, ritualais, istorija. G. Hėgelis įžvelgė karo reiškinyje ir
teigiamą momentą: karų nuniokojimai rodą materialių gėrybių laikinumą, ir tada
„savo teises reiškia idealūs veiksniai <...>. Karas išsaugo tautų dorovinį
sveikatingumą, apsaugo tautas nuo puvimo^ [33: 21]. Anot A. Kasparavičiaus,
„žymiausias XX a. pradžios politinės istorijos orientyras yra Pirmasis pasaulinis
karas. Jis ne tik apstulbino pasaulį efektyvia žudymo technika, bet ir „suardė
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<...> nusistovėjusią politinę organizaciją Europoje, pakeitė susiformavusius

dydžius ir kategorijas" [33: 23].
Karo reikalai - bene vienų vyrų reikalas, jie sudaro Šią disciplinos
visuomenę, jie ruošiasi kovoms, kariauja, vykdo sprendimus. Karas, nors meta
iššūkius didžiumai visuomenės, lemtingai paveikia būtent vyrus, Vyrai į karą eiti
dažnai verčiami prievarta, tačiau juos įsitraukti stumia ir savotiška archetipinė
nuostata: vyrai yra nuo seno susiję su karyba, jie turi dalyvauti Šio tipo
disciplinos bendruomenėje, tad šį iššūkį turi priimti. Kare jiems tenka patirti
fizinius ir dvasinius sunkumus. Antrojo pasaulinio karo dalyvis prisimena:
„Žmogus pripranti prie visko: prie lavonų, kraujo, mirties. Mirtis nebaisi, apie ją
negalvoji, apie save irgi negalvoji, tik pirmyn ir pirmyn. Matai - šalia krito
kovos draugas, jo mirtis negąsdina, nekelia nevilties, o atsiranda dar daugiau
ryžto, drąsos, norisi atkeršyti už kritusius, už jaunystę". Kariai turi paklusti
disciplinai, vykdyti aukštesnio rango karininkų nutartis. Karo veiksmų
sūkuriuose išbandomas karių fizinis pajėgumas, ištvermė, kariavimo įgūdžiai;
kitas buvęs kareivis prisimena; „O vokiečiai Šaudo, kulkos švilpia pro šoną,
pliumpsi čia pat į vandenį, prazvimbia pro pat ausį, bet visas skyrius laimingai
pasiekė kitą krantą, nė vienas nežuvo. Čia visur įnirtingi mūšiai; nuo Oderio
pradėjom žygiuoti į Berlyną. Rusų kareiviai apsupo miestą. Aš su būriu karių
patekom į vokiečių apsuptį - šešias dienas išbuvom be maisto. O reikėjo laikytis,
atremti vokiečių puolimus, šaudyti".
Modernioje visuomenėje sociologai atskleidžia glaudžius ryšius tarp vyrų
galios, militarizmo ir vyriškumo. Vakarų kultūroje karybos tradicijos daro didelę
įtaką vyrams konstruojant vyriškumo idealus. Pvz., M. Miedzianas pastebėjo ryšį
tarp militarizmo ir „vyriškos mistikos", kurią apibūdina tvirtybės, dominavimo,
varžytuvių ir agresyvumo sąvokomis [36]. Karu kaip socialinių pokyčių veiksniu
domėjosi sociologas P. Sorokinas, kuris aprašė žmonių elgesį karo metu - jų
vargą, įtampą, badavimą, maisto paskirstymo sunkumus. Jis nebuvo optimistas ir
teigė, jog pažangos idėjų sklaida nereiškia, kad ateityje karai išnyks. P.
Sorokinas pabrėžė, jog karo metu sovietinėje visuomenėje sustiprėja
militarizacija, valdžia nevaržomai kišasi į socialinį gyvenimą, o žmonių elgesys
visai praranda autonomiškumą; valdžia ir jos vykdytojai normuoja visas sritis veiklą, profesijas, būstą, maistą, apsirengimą, tikėjimą, pažiūras, skonius, vaikų
skaičių, santuokas ir pan. [49: 524]. Tai reiškia, kad visiškai įsigali disciplinos
(šiuo atveju ir totalitarinė) visuomenė.
Įvairiais istoriniais laikotarpiais laisvosios visuomenės santykiai su
karinėmis struktūromis buvo nevienodi, nors dažnai stengtasi išvengti karinės
sistemos naštos. Apie caro laikus M. Katkus rašo: „Tėvas, auginąs sūnų, niekada
nenusikrato minties, kad augina rekrūtą, niekada nenustoja galvoti, kaip jį
išlaikyti nuo kariuomenės. Tam buvo kelios priemonės: I) išleisti vyresnįjį sūnų
į kunigus, 2) išsipirkti pinigais arba samdyti „najomščiką" ir 3) pasitiekti
bajorystės popierius"[28: 78]. Modernioje visuomenėje taip pat yra įvairių būdų,
kaip išsisukti nuo karinės prievolės (ten, kur ji yra); be to, daugelyje valstybių
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karinės struktūros jau formuojamos iŠ savanorių, apmokamų karių. Šiai
disciplinos subkultūrai priklausantys asmenys turi paklusti jos normoms ir
taisyklėms. Priešingu atveju jų laukia bausmė (karo metu - itin nuožmūs
baudimai, taikos metu - švelnesni). Pvz., kaip praneša mūsų dienų žiniasklaida
(www. Delfi.lt 2007. 03. 02), privalomąją tarnybą atliekančiam kariui M. S.
teismas skyrė 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę laiku negrįžus iŠ atostogų (kitų
socialinių struktūrų piliečiai už tai nebūtų baudžiami).
Disciplina paženklintos bendruomenės atsiranda bendrame visuomenės kūne
kaip tam tikri fragmentai, dažnai slapti ir todėl neįžiūrimi dariniai^ turintys savą
struktūrą, kartais ideologinį kryptingumą, veiklos ypatumus, vertybes. Kaip
pabrėžia nušalinimo (išskyrimo) kultūros teoretikai G. Agambenas, Z. Baumanas

ir kiti [14], svarbus jų bruožas - lokalizacija atskiroje erdvėje (tai Šiuolaikiniai
migrantų sulaikymo ir laikymo centrai, praeities koncentracijos stovyklos ^
nacių ir Gulago Rusijoje, kalėjimai). Stovyklos, kaip socialumo forma, atspindi
visuomenės diferenciaciją ir yra išnykusio solidarumo ženklas; gyvenimo
galimybės čia dažnai labai siauros, kartais skurdžios. Tokiose vietose būna
sukaupta tam tikra galia, kuriai reikia paklusti; eiliniai nariai nėra savarankiški.
Stovyklos sudaromos išstūmimo ir įtraukimo principu, kai vienokios ar kitokios
jėgos (remdamosi įvairiomis koncepcijomis, pvz., rasine, ideologine ar klasine)
iŠ visuomenės pašalina dalį narių, prievarta įstumdamos juos į disciplinos
bendruomenę. Disciplinos laipsnis ir pobūdis stovyklose būna nevienodas:
nesulyginamos yra, pvz., pokario laisvo režimo lietuvių pabėgėlių stovyklos
Europoje ir nacių koncentracijos bei mirties stovyklos. Tačiau kai kas yra
bendra: tai jų trumpalaikiškumas (pabėgėliai grįžta į savo šalį arba integruojasi į
naująją tėvynę, sovietiniai gulagai išnyksta pasikeitus valstybės ideologijai),
kartu ir vis naujo tipo stovyklaviečių radimasis. įvairių stovyklų įsikūrimo ir
raidos istorijos, jų pobūdžio ištyrimas atspindi žmonių santykių disciplinos
visuomenėse turinį ir ypatumus, galios ir pavaldumo ryšių plėtotę. Be to, ši
analizė padėtų pamatyti stovyklų mentaliteto gyvavimą, išryškintų jų bruožus,
persmelkiančius ir moderniąją visuomenę (getų bendruomenės megapoliuose,
teminių parkų administravimas ir ypatingos erdvės ideologijos sukūrimas).
Kiekviena stovyklavietė - tai sudėtingas ekonominių, teisinių, administracinių,
socialinių santykių tinklas, įvairių fimkcijų raizginys; pvz., Gulagą galima
apibūdinti kaip darbo, baudimo, kovos su oponentais, vergijos, žmonių žudymo,
kriminalinio ir politinio tipo, vyrą, moterų ir vaikų, tranzitinio pobūdžio įstaigą,
išreiškiančią pačią sovietų sistemos represyvumo esmę.
Laisvoje demokratinėje visuomenėje galimas valdžios ir įvairių interesų
grupių diskursas, prieštaringumų aptarimas ir derinimas, laisvo gyvenimo ir
pasirinkimo galimybė, o disciplinos visuomenės esmė - dažnai diktatoriški
sprendimai, vyraujantis žiaurumas, asmenų sulaikymas, įkalinimas, priverstinė
veikla, gyvenimo nusavinimas. Laisvame pasaulyje įvairiose visuomenės
gyvenimo sferose žmonės susiduria su įvairaus rango pozityviu valdymu. Kaip
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pažymi M. Foucault, „valdžia yra visur: visai ne dėl to, kad ji neva turi
privilegiją viską pergrupuoti dėl savo nenugalimos vienybės, bet dėl to, kad
kiekvieną akimirkąji atsigamina kokiame nors taške ar greičiau esant bet kokiam
santykiui tarp vieno ir kito taško. Valdžia yra visur ne dėl to, kad apglobia viską,
bet dėl to, kad iš visur ji spinduliuoja" [17: 72-73]. Stovyklų, kalėjimų valdžiai
(nors pati aukščiausia valdžia būna už šių institucijų ribų) būdinga diktatas,
Žiaurumas, terorizavimas, panieka valdiniams, siekis juos išnaikinti (Gulage,
nacių mirties stovyklose). Šių vietų įnamiai nėra savarankiški, jie priklauso nuo
valdančiųjų, kartais ir nesurašytų, bet žinomų žiaurių taisyklių ir normų.
Stovyklas galima vadinti nenormalaus gyvenimo vietomis, tai išimtys, kurių
atsiranda visais laikais dažniausiai dėl politinių ar kitokio tipo jėgų
susigrupavimo. Prieštaringų interesų, kovojančių grupių susidūrimai visuomenės
ir valstybių istorijoje ne kartą baigėsi tuo, kad nugalėtieji atsidurdavo
kalėjimuose ir stovyklose, kur jų laukė kankinimai, o įprastas gyvenimas
sustodavo. Susiaurintas, griežtai kontroliuojamas, plikas gyvenimas Čia įgauna
tam tikrą tvarką/netvarką; pasak B. Diken ir C. B. Laustsen [14], stovyklos yra
ne tik laiko ir erdvės būtis, bet ir socialinės politinės tvarkos, kuriančios
subjektyvumą, išraiška. Įvairios stovyklos nustato kiek skirtingą gyvenimo stilių,
identiškumą, žymes, socialinius vaidmenis, įvairius veiklos ir mąstymo būdus.
KraSto okupacija dažnai tampa prieštaringų ideologijų kova, nugalėtojų
teroru. A. Aarelaid - Tart, tyrinėjanti estų socialinę atmintį, pabrėžia stalininio
laikotarpio socialinių ir kultūrinių traumų poveikio bei nacionalinio identiteto
išlaikymo sunkumus. Autorė atskleidžia išlikimo, dvigubo mentaliteto,
komunizmo „prisijaukinimo", pasislėpimo ir kitus šios traumos aspektus [1],
Totalitarizmo įteisinimą Lietuvoje liudininkai apibūdina kaip neapykantos,
baimės situacijų, susipriešinimo įsigalėjimą: „Karas baigėsi, prasidėjo dar
didesnės kančios: vežimai į Sibirą. Kūrėsi įvairios ginkluotos grupės, ir draugas
draugą, brolis brolį žudė"[62: 11]. Atsiranda keli pokario žmonių gyvensenos ir
vyriškumo identiteto tipai: 1) didvyriškos kovos dalyviai, norėję Lietuvai
sugrąžinti laisvę ir buvusią socialinę tvarką, 2) neutralūs, pasyvūs žmonės, 3)
perėję į sovietų valdžios pusę. Kietas vyriškumas (dalyvauti kovose dažnai
būdavo vyriškumo norma) neretai baigdavosi tragiškai, vis dėlto tik veikla, anot
Z. Baumano, kuria istorijaj žuvusieji užėmė ir pomirtinės egzistencijos vietą [6:
72]. Pokario šalies erdvėje (kuri panaši į represinių organų tvarkomą stovyklą)
žūtys tampa beveik įprastu dalyku, čia nevertinama žmogaus gyvybė, kūnai
kenčia, jie naikinami. Reikėtų pritarti M Foucault, jog „į baudimo sistemas reikia
žiūrėti kaip į tam tikros „kūno politikos" dalį: „...jų taikinys yra kūnas - kūnas ir
jų gyvybinės jėgos, naudingas kūnas ir paklusnus kūnas. Kūnas, kurį galima
paskirstyti ir padaryti nuolankų" [17: 34-35]. Trėmimai - tai pagrindas susidaryti
disciplinos bendruomenėms, į kurias patekę žmonės pasijaučia nelaisvi. S.
Buchaveckas rašo apie išvežamų iš Šalies į Gulago stovyklas Sibire padėtį:
„Žmonės iŠ vagonų buvo išleidžiami labai retai <...>. Perpildytuose vagonuose
trūko oro, vasarą būdavo karšta, žiemą - labai Šalta <...>, nebūdavo vandens
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atsigerti.<—>vagonuose mirusių žmonių lavonus išnešdavo <...> kareiviai, ir
artimieji niekada nesužinojo, kur jų kapai" [56: 12-13].
Ištrėmimas ir įkalinimas pačia plačiausia prasme - tai laisvės praradimas,
pakliuvimas į nelaisvę. Laisvė - labai svarbi vertybė, kurios esmė atsispindi
literatūroje, filosofų apmąstymuose. 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" [20:
528 ^530], Nors, anot filosofo, laisvė metafizine žmogaus buvimo 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)" [20: 530], bet socialinė laisvės samprata siejama
su laisvu žmogaus gyvavimu tarp kitų, bendruomenėje, 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 imama reikalauti paklusnumo.
Anot P. Sztompkos, okupacija, priverstinė migracija, masinės žudynės ir kiti
panašūs įvykiai gali sukelti socialinę ar kultūrinę traumą [52]. Traumų reiškinį
tyrinėjusi I. Šutinienė pabrėžia, jog „labai svarbu šias problemas aktyviai spręsti
ir perinterpretuoti žiniasklaidoje, visuomenės nuomonėje, meno formomis.
Reikia ir platesnio mokslo diskurso, kuriame, be istorikų, dalyvautų filosofai,
politologai, sociologai, psichologai [55].
Tremtinių prisiminimų knygose atsispindi jų grumtynės dėl išlikimo,
grumtynės su sunkumais, kylančiais tremtinių ar kalinių vaidmenims žiauriomis
aplinkos sąlygomis. Apie nakvynės vietą tremtinė rašo: „prasidėjus dideliems
Šalčiams, sienos apšalo ir apšerkšnijo iš vidaus. Plyta <...> nepajėgdavo viso
barako prišildyti. Ištisą parą jame būdavo šalta, be galo drėgna ir tamsu. Visos
trys sušildavom tik naktį lovoje" [22: 90]. Reikėjo būti stipriems; tremtinė D.
Grinkevičiūtė liudijo: „Gyveno lietuviai po kungasais (laivais) iš suremtų lentų
tik užvėją duodančiose pašiūrėse...visi kas gyvas dirba statybose " [22: 54],
Gulage politiniams kaliniams reikėdavo iškęsti ne tik prižiūrėtojų kontrolę,
neapykantą („komendantas sakė: jūs ne į kurortus atvežti, o kad išmirtumėt");
reikėdavo atlaikyti ir kriminalinių nusikaltėlių puolimus (mokėti jiems duoklę,
atiduoti gautus siuntinius, uždarbio ir maisto dalį, jiems patarnauti) [56: 33].
Tremtiniai nuolat kentėdavo, jų kūnus paveikdavo sunkus vergiškas darbas;
moteris prisimena: „Stumiant rąstus į vandenį, reikėdavo įbristi į upę, ir
nepaprastai šaltas vanduo prasiskverbdavo iki kojų pirštų. Tuojau pat pirštai nuo
Šalčio sustingdavo. Užgeldavo panagės" [62: 13]. Kalinių darbai buvo naudingi
sovietų valstybei: „Geležinkelio tiesimo darbai sunkūs, pačios tiesėme ir
iškrovėme iŠ vagonų bėgius ir pabėgius, žvyrą, akmenis. Taip buvo nutiestas
geležinkelis..." Anot pasakotojos, tremtiniai buvo žiauriai kontroliuojami
(„Valdžia už pavėlavimą ar pravaikštą grasindavo pavyzdinguoju teismu <...>,
kuris kaltinamojo niekad neišteisindavo <...> priteisdavo maksimalią bausmę"
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[62: 118], nuolat prižiūrimi ir sekami („Sėdėti turėjom veidu į langelį, kad visas
matytų prižiūrėtoja").
Baudimas pasireikšdavo įvairiomis formomis - fizinės erdvės apribojimu,
sunkiu darbu, gyvenimo sąlygų bloginimu ir pan. Prastas maistas buvo viena iš
nuobaudos rūšių. Kaip rašo V. Gustainis, kalėjime jis gaudavo pusryčiams
maždaug po 600 gramų duonos, 13 gramų cukraus, pietums - „po puslitrį
miežinių kruopų sriubos ir po saujukę tokių mažyčių, sūdytų žuvelių", „apie 18
valandą - vakarienę" [23: 163-164]. „Geresnis maisto kąsnelis buvo tarsi
apdovanojimas, dažnai atsitiktinė, Dievo siųsta palaima: ta gelsva brinza buvo
nepaprastai skani ir soti. Dalį tuojau suvalgiau, dalį palikau šeimai, gabalėlį
įsidėjau vykdamas gaminti sausmalkių" [23: 149]. Kartais maistu tremtiniai
apsirūpindavo draudžiamais (tremties normų požiūriu) veiksmais - vogdavo
miežius ir avižas.
Įvairių Gulago vietų ypatumus, bausmių atlikimo zonose bruožus aprašo
Gulago, kaip socialinio reiškinio, tyrinėtoja A. Applebaum [4], A. Solženicynas
[48]. Mirties formos čia buvo specifinės: mirdavo nuo alkio, išsekimo, šalčio.
Kalinės eilės atskleidžia buvimo stovykloje esminius bruožus: „Ką tai reiškia išsekimas?/ Ką tai reiškia - nuovargis?/ ...Siaubingas alkis - kliedėjimas apie
duoną/ Duonos, duonos, širdis daužosi/...Tavo kvėpavimas yra silpnas švilpesys/
minus penkiasdešimt laipsnių/ Ką tai reiškia - mini?/ Kalnai žvelgia, ir lieka
tylintys" [4: 307].
Kaip pažymėjo H. Lefebvre, keičiantis ideologijai, socialinėms sąlygoms ir
kultūrinėms normoms, konstruojamos naujos vietos, kurios suvokiamos kaip
socialinių tinklų ir bendravimo atspindžiai. Tremtiniai stato palapines, namus,
kuria darbo ir mitybos vietas, kryžiais pažymi kapines. Deportacijos buvo
disciplinos bendruomenių ir jų infrastruktūros sukūrimo pagrindas. Tremtinių
atsiminimuose, jų pasakojimuose yra daug minčių apie gyvenseną Šaltose Sibiro
vietose, sunkų darbą taigoje, maisto trūkumą, ligas, kančias ir mirtį. Kalinių
kūnai buvo varginami ir išnaudojami, jie egzistavo tarsi darbiniai gyvuliai, po
mirties kai kuriuos suėsdavo miško žvėrys. Šiems kūnams apibūdinti tinka
Žodžiai badmirys, išdvasa, dvasna, išgaišėlis, skursna, užskurdėlis, skurdeiva,
alkanas, išbadėję, išsekęs, išgaišęs, skurdus, skursnus, sunykęs, liudijantys prastą
fizinę ir socialinę asmens būklę.
Bausmės, kaip socialinių santykių atspindys
Kiekviena epocha ir visuomenė sukurta savo metui ir santvarkai būdingą galios
bausti sistemą, bausmių atlikimo sąlygas. Anot M. Foucault, „baudžiamosios
sistemos skiriama bausmė yra taikoma visiems, aprėpia visą visuomenės kūną ir
pasiekia kiekvieną jo elementą"[17: 109]. Baudimo normose ir veiksmuose
susiduria antiįstatytninė nusikalstama žmonių veikla ir valdžios teisė tą veiklą
sutramdyti. Teoriškai bausmėmis siekiama sumažinti savivalės pavojų, bet jų
poveikis Žmonėms yra individualus. Bausmėmis visuomenė gina pati save. Dar
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XVIII a. pabaigoje prancūzas A. Barnave manė: „Visuomenė skiria bausmes ne
jausdama barbarišką malonumą suteikti kančių Žmogiškajai būtybei, - jai tai yra
būtina atsargumo priemonė, užkertanti kelią panašiems nusikaltimams ir
apsauganti visuomene nuo blogio, kurį neša nusikaltimai [17: 114]. Visuomenėje
nuolat sklando įvairus bausmių vaizdiniai, jų aukos - kenčiantys kūnai, įkalinti,
vienumoje uždaryti individai, kuriems uždrausta naudotis gyvenimo
malonumais, plačiai bendrauti. Ne vieno mąstytojo nuomone, viena iš
svarbiausių žmogaus vargšiškumo būsenų yra kentėjimas. Kančia yra stoka,
slenkstis į nebūtį, į susinaikinimą. Kaip rašo A. Maceina, „kančia ardo žmogaus
egzistenciją ir jį nubūtina <...> kančioje žmogus pasidaro mažiau esąs; jis
paslenka į nebūtį <...>. Pats savęs jis pagrįsti negali. Nebūtį pergalėti yra ne jo
žinioje <...>. Ne vieną kančia sulaužo ne tik fiziškai, bet ir nužmogina iki tokio
laipsnio, jog jame dingsta visi aukštesni jausmai, potroškiai, pomėgiai,
dorybės"[35: 595]. Jo nuomone, tik per transcendenciją galima „naujai atstatyti
būtį".
Istoriškai kintant visuomenės būklei, keitėsi institucijos, Žmonių padėtis,
nusikaltimų pobūdis ir bausmių rūšys; nusikalstamumas buvo kontroliuojamas.
Kaip pabrėžia V. Šlapkauskas, vienas svarbiausių teisės socialinio
veiksmingumo kriterijų turėtų būti visuomenės santarvės, žmogaus teisių ir
laisvių užtikrinimas [54: 51], Manoma, jog teisė nėra monocentrinė sistema, o
istoriškai egzistuoja įvairios teisinio pliuralizmo atmainos [53]. Istorinės
sociologijos medžiaga rodo, jog krašte nuolat gyvavo valstybinės, religinių
bendrijų, bendruomeninės tvarkos teisinės normos. Kaip galima pastebėti iŠ
Biržų dvaro XVII-XVIII a. teismo bylų aprašymo, to meto visuomenėje būta
įvairių teisinių santykių, egzistavo tam tikra teisinė kultūra. Nukentėjusieji galėjo
tikėtis, kad nusikaltėlių veiksmai bus tinkamai įvertinti, žala atlyginta. Įvairių
sluoksnių (valstiečių, amatininkų, miestiečių, kariškių ir kitų) bei tikybų

(katalikų, evangelikų, judėjų) gyventojai galėjo paduoti ieškinius, įrodinėti kitų
kaltę ar savo nekaltumą pasitelkdami liudininkus, net advokatus; teismo procese
dalyvaudavo įvairūs pareigūnai - vaitas, burmistrai, teisėjai, tarėjai, šuolininkai,
raštininkas ir kt. Buvo skiriamos piniginės baudos ir įvairios bausmės plakimas, įkalinimas, mirties bausmė. Teismų aktuose atsispindi skriaudžiamų
valstiečių padėtis: į darbą juos varo plakdami viržiais, jie negali išmaitinti savo
vaikų, todėl žada palikti ir vaikus, ir savo namus, eiti, kur akys mato [9: 14],
Biržų dvaro teisme būdavo skelbiamos įvairios nutartys, kartais labai rūsčios:
1695 m. ekonomas priėmė sprendimą, dalyvaujant pakviestiems asesoriams, dėl
vaznio S. Bogdanavičiaus nužudymo. Kaltinimą A. Markavičiui dėl Šio
nusikaltimo iškėlė nužudytojo žmona Darata ir sūnus Jonas. Teismas, apsvarstęs
tyrimo metu surinktus liudytojų parodymus ir paties kaltinamojo prisipažinimą
dėl įvykdyto nužudymo, nuteisė jį mirties bausme, nukertant galvą kalaviju, ir
priteisė dvigubą galvažudinę iš jo turto už nužudytąjį. O nužudytojo žmona ir
sūnus turi kartu su trečiu pasitikėjimo vertu asmeniu savo parodymus patvirtinti
priesaika [9: 88]. To laiko viešos bausmės žmonėms atskleisdavo nusikaltimų
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žiaurumą, priversdavo nusikaltėlius prisipažinti ir atgailauti. Baudimo
ceremonijose buvo demonstruojama jėga, netgi baudėjų smurtas; taip buvo

siekiama įbauginti ir susirinkusią liaudį. Kaip rodo įvairių bylų aprašymo
analizė, tuo metu jau buvo susiformavę teismo sprendimų modeliai, visuomenei
buvo gana aiški nuosprendžių praktika, egzistavo žmonių teisinė sąmonė.
Visuomenėje vykę konfliktai atsispindi teismų bylose; štai 1711 m. majoras J.
Fogelis ir jo žmona Ona kaltina majorą P. V. Hanenfeldtą, jo sūnus ir kitus
bendrininkus, kad jie užpuolė jų Pundurių kaimą ir pagrobė baudžiauninką V.
Kizelį su Šeimyna bei turtu, padarydami tuo 2231 auksino žalą. Kaltinamieji ne
tik negrąžina pareiškėjams pagrobto valstiečio, neatlygina žalos, bet ir grasina
juos pačius nužudyti [9: 255]. Ieškodami teisybės, žmonės siekia apginti savo
interesus, atkurti socialinę tvarką; tai rodo juos esant laisvus, nepriklausomus.
Kita vertus, nuolat atsiranda norinčių išreikšti savo valią, afektus žmonių, kurie
savo socialines ambicijas norėtų įgyvendint! skriausdami kitus. Štai 1712 m.
įteiktas pareiškimas, kuriuo pulkininkas F. Tauba kaltina majorą J. Fogelį,
užpuolusį jo Gavėniškių dvarą, išvaikiusį bei sumušusį žmones ir norėjusį
smurtu jį užvaldyti. Buvo bylų, kuriose kaltinama asmenybės orumo įžeidimu. Į
dvaro teismą paduotas pareiškimas, kuriuo karūža J. Vinckevičius kaltina majorą
J. Fogelį, užpuolusį pulkininko F. Taubos GavėniSkių dvarą. Užpuolėjas, radęs
dvare karūžos žmoną, jai grasino, o jį patį Šmeižė [9: 258]. Bylų eiga, jų dalyvių
veiksmai ir pasisakymai kūrė daugiaprasmį simbolių pasaulį kur nusikaltėlis
galėdavo būti ir žiaurumo, siaubo įvaizdis, bet ir demonstruoti didvyriškumą
(kovą su skriaudėjais turtuoliais, neteisingais įstatymais, drąsą, meilę laisvei),
neturtingųjų užtarimą, nenuolankumo jėgą. Žmonių smalsumas nusikaltimų,
piktadarių istorijoms susijęs ir su noru patirti tamsiąsias stipriųjų ir silpnųjų
gyvenimo puses, jų santykius. Kaip rašo M. Foucault, dabar „didybę galima
pasiekti ir nusikaltimo keliu, nusikaltimas yra išskirtinė tų, kurie tikrai didūs,
teisė...didžiosios žmogžudystės tampa tyliais išminčių Žaidimais"[17: 85]
Kai kurios viduramžių bylos atskleidžia vyrų ir moterų santykius. 1699 m.
čia paskelbtas skundas, kuriuo Biržų karaimas A. Misanavičius kaltina kapitono
P. Plionskovskio valdinę I. Jakubuvną, kad ji nepagrįstai iškėlusi jam ieškinį dėl
tariamai su juo sugyvento vaiko. Tuo tarpu žinoma, kad vaiką ji turėjo nuo ją
išžaginusių kareivių. Be to, ji pavogė iš pareiškėjo motinos 7 talerius [9: 218 ].
Skelbiamas ir sprendimas, kuriuo atidedama 1697 m. karaimų M. Masalevičiaus
ir Š. Markevičiaus byla, kaltinant pastarąjį tuo, kad jis, teigdamas, jog prieš 10
m. svetimavo su M. MasaleviČiova, apšmeižė jos garbę.
Feodalai, kaip vyraujantis luomas, o jų dvarai, kaip kompetencijos centrai,
turėjo privilegijas nagrinėti, o ir organizuoti žemesniųjų sluoksnių teismus. Kitų

tautybių (ir religinių bendrijų - karaimų ar Žydų) nereikšmingą nusikalstamą
veiką nagrinėdavo jų bendruomenės teismai. Pažymima, kad krikščionys turi
prisiekti dvaro teisme, o karaimai - rodalu savo Šventovėje [9: 22]. Kai kurios
bylos, kaip tragiškas pasekmes turinčių įvykių naratyvai, žmonėms tapdavo
netinkamo elgesio pavyzdžiais, juos drausmino. Žiniasklaidos dar neturinčioje
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visuomenėje pasakojimai apie žiaurius nusikaltimus plisdavo iš kartos į kartą ir
ilgai išlikdavo bendruomenės istorijoje. Kaip pažymi A. G. Srebnick, tyrinėjanti
nusikaltimų ir masinės kultūros plėtotę, nusikaltimų istorijos revizuoja
vyraujančią kultūrą ir tradicinius teiginius apie socialinę tvarką ir moralų elgesį:
„šios istorijos atveria langą į kitą mentalitetą ir įtraukia mus į kitą subjektyvią

realybę" [13: 18].
Raganų persekiojimo reiškinys Europoje atsirado vėlyvaisiais Viduramžiais
kaip atsakas į baimę, iššauktą ligų ir nelaimių. Raganos tapo atpirkimo ožiais,
opozicine grupe, įtariama „velnio inicijuotu sąmokslu prieš visuomenę" [16:
110]. Apšaukimo raganavimu faktai XVII a.( tai ypač sunkus metas - Lietuvą
alino badas ir maras, feodalinis engimas, svetimų valstybių įsiveržimai) rodo tam
tikro meto visuomenės sąmonės turinį, žmonių tarpusavio pasitikėjimo ar
nepasitikėjimo lygmenį. Iš Vakarų Europos sklindantis demonologija pagrįstas
fanatizmas reiškėsi ir Lietuvoje: buvo kaltinami keistesnio elgesio, senojo
tikėjimo, stebuklingų galių turintys žmonės, kuriems buvo prikišama kerėjimo,
bendravimo su piktomis dvasiomis savybės. Kaip rodo kaltinamųjų bylų analizė,
į jų pasmerkimo vyksmą įsitraukdavo nemažai žmonių - liudytojai, kankintojai,
kankinimo aktų žiūrovai. 1697 m. kampininkas M. Karalius pastebėtas laukuose
nusivilkęs marškinius nešiojantis žagarus į penkis laužus (jo aiškinimu, išdeginti
skynimui). „Buvo nutarta jį įtartą esant raganių, išmėginti vandeniu. Įmestas į
vandenį jis plaukęs „kaip antis". Žemaičių pakamarienės sušauktas kviestinių
bajorų teismas nusprendė įtariamąjį tardyti kankinant. Tris kartus kankintas
ugnimi, tardomasis net nesujudėjo ir nieko neprisipažino. Po kankinimo buvo dar
kartą plukdomas, ir vėl neskendo. Kankinimą stebėjo daug suvažiavusių
Žmonių". Jo (kaip ir į jį panašių žmonių) išstūmimui į visuomenės pašalius daug
lėmė viešoji nuomonė ir to meto raganių atpažinimo procedūros: "Beveik visi
Kelmės miestelėnai kalbėjo, kad M. Karalius seniai esąs raganius. Po kankinimo
ir naujo plukdymo įtariamasis, nors neprisipažino, buvo nuteistas mirti. Po dviejų
dienų jis buvo dar kartą kankinamas, bet vėl neprisipažino. Tada buvo
sudegintas"[43: 311 - 312], Būdavo iš anksto pasmerktų ir teistinu žmonių, ypač
moterų. Štai 1725 m. Vilniaus Akademijos jėzuitų (turinčių aukštą
išsimokslinimą) knygoje užrašyta: ^Apkaltintą raganavimu moterį kaime teisė
bajorų teismas. Nepaisant to, kad skundėjai kaltės neįrodė, teisiamoji buvo
pasmerkta ir gyva įmesta į laužą". Pabrėžta, kad dėl budelio nemokšiškumo
agonija trukusi ilgai. Moteris laikiusis ištvermingai [43: 334]. Visuomenėje
atsiranda „kiti", t. y. apskelbti raganiais ir raganomis, kuriuos reikia nubausti už
jų kitoniškumą (kaip bedievius, kerėtojus), galinčius kenkti, susijusius su velniu,
piktomis ir blogomis dvasiomis. Ieškant raganų, suveši įtarumas, žmonės ieško
priešų tarp tų, kurie kada nors juos įžeidė, papiktino; buvo įskundžiama iŠ
pavydo, gobšumo ar keršto. Kaime plito nepasitikėjimo, neapykantos dvasia,
žmonės susiskaldę į priešingas grupes [43: 337], Kaip pažymi Europos kultūros
tyrinėtojai, tuo metu tikėjimas raganomis buvo labai palitęs: "jomis tikėjo
kunigaikščiai ir miestelėnai, dvasininkai, prasčiokai, garsūs mokslininkai ir
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poetai...vis dėlto ne visi žmonės ir ne visur jam pasidavė"[16: 123]. Buvo
deginamos įvairaus amžiaus moterys, vyrai, visų sluoksnių atstovai, netgi
burmistrai, vaikai; dvasinės įstaigos buvo juridiškai įteisinto raganų žudymo
arena. Gelbėjo kai kurie kraštiečiai ir kaimynai: Lotaringijoje sudeginus 800

žmonių, tiek pat ir pabėgo [16: 123]. Europos įvykių mada prigijo ir Lietuvoje:
1725 m. Batakių seniūnas, Žemaičių pilies teismo raštininkas J. Adakauskas
sušaukė kviestinių bajorų teismą nagrinėti jo dvaro mergos, latvės Kristinos,
bylą, kurią iškėlė Adakavo dvaro prievaizdas B. Jokūbauskas, Mat per mišias ji
priėmusi komuniją, bet nenurijusi, o išspjovusi į delną. Tai reiškė, kad susidėjusi
su velniu, o to išmokiusios kitos raganos. Jos buvo plukdomos, bet neskendo.
Kai kurios turėjusios ant kūno ženklus, kurie, budelio aiškinimu, buvę velnio
ženklai. Po plukdymo įtariamosios raganos buvo tardomos kankinant. Viena
išdavė kitas [43: 338 -339]. Bajorų teismas, remdamasis Kristinos parodymais,
imperijos teise ir raganų baudimo pavyzdžiais, visus apkaltintus ir tardytus
nuteisė mirti, išskyrus nėščią Šimaitienę.Teismui priėmus sprendimą, kaltinamoji
Kristina įmesta kartu su kitais pasmerktaisiais į laužą. Tad, anot J. Jurginio, buvo
griaunami santykiai, rėmęsi kaimynystės, giminystės ir bičiulystės papročiais
[43: 21]. Raganų kaip viduramžiškų atpirkimo ožių ieškojimas buvo ir tam tikra
agresijos prieš kūną forma; tyrinėtojai pažymi ir to meto pasaulietinės teisės

raidos pokyčius - žiaurių kūno bausmių ir kankinimų tiesai išgauti (kaip
didėjančios vidinės baimės) įvedimo [16: 252]. Visuomenės struktūros pakitimai
sukeldavo vis naujų sluoksnių susipriešinimo galimybes, pakeistų baudimo
metodų pritaikymą. Kaip pastebi M. Foucault, XVIII a. pabaigoje jaučiamas
sustiprėjęs dėmesys valkatavimo reiškiniui; vienas teisininkas rašo, jog valkatos
"paskelbė tikrą karą visiems piliečiams", tad Žandarai juos turėtų persekioti
"padedami gyventojų, kenčiančių nuo jų vagysčių", svarbu, kad "šiuos
nenaudingus ir pavojingus žmones priglobtų valstybė ir kad jie tarnautų jai kaip
vergai šeimininkui"[17: 107]. Bastūnams dažnai buvo prikišama savivalė,
maištavimas prieš socialinę tvarką. Kaip rodo R. Praspaliauskienės tyrimas, XIX
a. pradžioje dauguma valkatų buvo nuo 20 iki 40 metų vyrai (57 proc); jie
nebuvo pirmoji nesėsliai gyvenanti karta (vaikatiškas, kupinas pavojų gyvenimas
dažnai buvo perimtas iš tėvų). Neturėdami pragyvenimo Šaltinio, jie vogdavo
didesnius (vežimus, arklius) ar mažesnius (maisto produktus, drabužius) daiktus,
darydavo ir kitokius prasižengimus [41].
Galia bausti didėja, atsiranda naujos jos atmainos, daugėja bausmes
(suėmimą, laisvės atėmimą, uždarymą į pataisos koloniją) vykdančių įstaigų,
tačiau bausmės švelnėja. Vis daugiau teisininkų ir visuomenės mokslų atstovų
pripažįsta, kad nusikalstamumas yra neatsiejams visuomenės palydovas, kurio
neįmanoma visi^kai išgyvendinti.
Nors ir susikūrus galingesnei baudimo infrastruktūrai, ilgai išlieka
bendruomenės dėmesys prasižengėliams. XIX a. pabaigoje V. Kudirka

atskleidžia paplitusį Lietuvos kaime nusikaltimų pobūdį - arklių vagystę. Jis
rašė: „Dalis pramonystės, vadinama arkliavagyste, gali būti priskaityta prie
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didžiausių nelaimių Lietuvoje ir neduoda užmigti nei vienam, turinčiam arklį.
Arkliavagiai turi savo organizaciją, su kuria sunku kariauti, ypač kad su jąja eina
išvien ir t[aip] v[adinama] žemiška sargyba [zemskaja straža], neva ginanti
žmones nuo vagių. Vagis visai nesigina savo profesijos, visi aplinkiniai apie tai
gerai žino, „gerinasi", net ir „išsipirkti turi, kad tikt vagis neužpyktų ir neišvestų
arklio". Kaimo bendruomenė pati teisia piktadarius: „Jeigu neužmiršime, kad
nieks jų [artojų] neapgina nuo arkliavagių ir kad tame dalyke per sūdą sunku ką
laimėti, tai reikia pripažinti, kad artojai turi gintis ir daryti tiesą su arkliavagiais
patys. Nestebėtinas visai daiktas, jeigu čia, sugriebę arkliavagį ant arklio,
perplėšia pusiau, ten sulaužo rankas ir kojas, kitur vėl kankina visokiais būdais,
pakol vagis neiškvėps paskutinį kvapą. Teisybė, toks pasielgimas yra baisus,
nežmoniškas, vienok galima jį išteisinti ir kaltę kankintojų sumažinti ad
minimum"[29: 414]. Modernios Lietuvos bendruomenių nariai jungiasi į grupes
savisaugos tikslams ir pasipriešinimui prieš plėšikus, užpuolančius ypač nuošalių
kaimų ir vienkiemių gyventojus. Taip siekiama užkirsti kelią žmonių gyvenimo
dezorganizacijai, galimoms nelaimėms ir nusikaltimams, sumaiščiai.
Analizuodamas galios bausti istoriją, M. Foucault pabrėžia, kad reikia
„genealogiškai ištirti dabartinį mokslinį-teisminį kompleksą, iš kurio galia bausti
semiasi jėgų, kuris ją įteisina ir teikia taisykles", tai susiję su kolektyvinės
atjautos pokyčiais, humaniškesnėmis pažiūromis, humanitarinių mokslų plėtra.
Kintant visuomenei, keičiasi ir bausmės, jų būdai. Pvz., viduramžiais būdavo
baudžiamas nusikaltėlio kūnas: viešoje vietoje vykdoma fizinė bausmė,
savotiškas kankinimo spektaklis. Nusikaltęs žmogus buvo suvokiamas kaip
monarcho priešas. Įdomią bausmės koncepciją pateikia F. Nietzsche. Straipsnyje
„Apie moralės geneologiją" jis pripažino, kad bausmės ir su jomis susijęs
skausmo išgyvenimas yra kultūros proceso kūrimas: „Niekada nebuvo
išsiverčiamą be kraujo, kankinimų ir aukų, kai Žmogui reikėdavo susikurti
atmintį; šiurpiausios aukos ir užstatai (Čia įeina pirmagimių aukojimas),
šlykščiausias kūno žalojimas (pavyzdžiui, kastravimas), žiauriausios visų
religinių kultų ritualo formos..,"[61: 69]. Bet tai svarbu kuriant visuomenės
atmintį, moralės ir kultūros istoriją; atmintį galima sukurti tik per skausmo (o ne
malonumų) reiškimąsi. Jo nuomone, „visų primityvių baudžiamųjų įstatymų
griežtumas ypač aiškiai rodo, kiek žmonijai reikėjo pastangų, kad įveiktų
užmaršumą ir šitų akimirkos vergų, skendinčių afektų ir geismų liūne, atmintyje
išlaikytų keletą primityvių socialinio bendrabūvio reikalavimų"[61: 70],
Kalėjimas: rūsti institucija ar pasitaisymo vieta?

Anot M. Foucault, kalėjimas yra „pasibjaurėjimą kelianti išeitis, be kurios esą
neįmanoma išsiversti", jis pagrįstas laisvės atėmimu; jis kelia klausimą: „argi
kalėjimas nėra bausmė par exellence visuomenėje, kur laisvė yra labas,
priklausantis visiems vienodai ir sužadinantis kiekvienam universalų ir pastovų
prisirišimo jausmą? <...> bausmė čia tiksliai atseikėjama pagal laiko kintamąjį"
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[17: 272-273]. Ši institucija nėra inertiška, ji - nuolatinė visuomenės diskursų
tema: nuo XIX a. vidurio ypač dažnai aptariami nauji kalėjimų projektai, siūlomi
patobulinimai, kalinių korekcijos reformos. Čia „individas veikiamas
nenutrūkstamai", kalinamieji ,,atsiduria beveik neribotoje kalėjimo valdžioje; ten
veikia savi represijos ir baudimo mechanizmai, tai despotiška disciplina"[17:

277].
Kalėjimas - tai erdvinis izoliavimas, tai atsakas, anot Z. Baumano, „į visokį
skirtingumą, kurio negalima ar nenorima priderinti prie įprastinio socialinių
santykių tinklo"[5: 160]; realizuotas atstumtumas - esminis šių pastatų bruožas.
Kaip rodo istoriniai duomenys, senovėje kaliniai buvo laikomi pilių
požemiuose, bokštuose ar tvirtovėse blogiausiomis sąlygomis: drėgnuose
rūsiuose be langų, rakinami sunkiais geležiniais pančiais, prastai maitinami ir
pan. Tai greitino jų žūtį. Po įvairių bausmių reformų buvo susimąstyta apie
atskirų kalėjimo pastatų tipus (paplito vienučių kalėjimai), atsirado ir kalėjimo
architektūros problema. Kalėjimus pradėta statyti vėduoklės, kryžiaus, rato
pavidalo, kur visi koridoriai, į kuriuos veriasi vienučių durys, sueina į vieną
tašką, iš kurio galima stebėti visą kalėjimą. Kalėjimo bausmės sistemos įvairiais
laikais buvo skirtingos; sunkios sąlygos kenkė kaliniams, juos tiesiog marino
[31: 298]. Nauja kalėjimų bausmės sistema, veikiama Renesanso ir humanizmo
idėjų, pradėjo formuotis XIII a. antrojoje pusėje. 1550 m. Anglijoje buvo įsteigti
Pataisos namai, 1593 m. protestantai Amsterdame pastatė specialų kalėjimą
moralei nusižengusioms moterims; buvo manoma, kad jas pataisyti galima darbu
ir religijos mokymu. Popiežius Klemensas X! 1703 m. pastatė Sv. Michelio

kalėjimą Romoje (čia buvo auklėjami jauni nusikaltėliai). Filosofai ir švietėjai J.
J. Rousseau, Montesquieu, Voltaire'as skleidė humanistines idėjas, kurios darė
įtaką baudžiamajai teisei ir kalėjimų sistemai. Italų teisininko C. Beccaria
veikalo „Nusikaltimas ir bausmė" idėjos, anglo J. Howardo mintys, XIX a.
pirmosios pusės reformų koncepcijos (jomis siekta pagerinti kalinimo sąlygas),
vėliau sukurta Auburno tylos sistema lėmė vis naujų reformų įgyvendinimą [31:
298]. Pasak M. Foucault, J. Benthamo Panopticono veiksmingumas pranoko
visas kalinių išdėstymo pastate architektūros formas: žiedinis pastatas, padalytas
į vienutes (jose laikomi nusikaltėliai), centre - prižiūrėtojo bokštas , „šoninės
sienos užkerta bet kokį kontaktą su kaimynais" [17: 237]. Toks nusižengėlių
išdėstymas leidžia apsidrausti nuo organizuotų pabėgimų, sąmokslų, neigiamos
kitų kalinių įtakos. Kalinys suvokia, kad jį stebi ir prižiūri, „nebūtinas nuolatinis
valdžios demonstravimas.<...> kalinys niekada neturi žinoti, kokiu momentu yra
stebimas"[17: 238], Tokios institucijos paprastos: „jokių grotų, jokių grandinių,

jokių milžiniškų spynų; pakanka aiškiai nubrėžtų skirčių ir tinkamai išdėstytų
atverčių"[17: 240]. XVIII-XIX a. kalinių nebekankina, kūnas ir atgaila
nedemonstruojami viešai, atsižadama gėdos stulpo, bausmė nustoja būti reginiu,
jos vykdymas įslaptinamas [17: 14]. Bausmė ir toliau lieka kalėjimas, laisvės
atėmimas, sunkieji darbai, katorga, draudimas keisti gyvenamąją vietą,
deportacija. Bausmės nuolat švelnėja, dabar ypač dažnai „individas netenka
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laisvės, kuri suvokiama kaip teisė ir kaip turtas"[17: 18]; „nusikaltimo
atpirkimas, tūžmingai draskantis kūną, turi užleisti vietą bausmei, kuri sukrečia
Širdies gelmes, paveikti mąstymą, valią, polinkius"[ 17: 24]. Kuriasi
visuomeninės draugijos, kontroliuojančios kalėjimų veiklą ir siekiančios
labdaros būdais gelbėti ar bent pagerinti kalinių dalią. Tačiau visuomenėje
išlieka skirstymas į „leista - uždrausta". XX a. totalitarinių režimų
kontroliuojami kalėjimai žiauriai naikino Žmones [4].
Nelaisvė, kaip lemtis, skirta kaliniams, reiškia pri(si)ri5imą prie vienos
vietos, uždarymą, sąsting^ vienodumą, atskirt^ kalėjimo įnamių sluoksnis mobilių, dalyvaujančių pokyčių tėkmėje, kuriančių įvairovę žmonių priešybė.
Anot Z. Baumano, „mobilumas įgauna geidžiamiausios vertybės rangą, judėjimo
laisvė - visuomet trūkstamas ir netolygiai paskirstytas reikmuo - vis greičiau
tampa pagrindiniu mūsų vėlyvosios modernybės ar postmodernybės laikų
išsisluoksniavimo veiksniu"[5: 9]. Baudimas kalėjimu reiškia jų įnamių socialinį
atskyrimą, jų gyvenimo būdo nejudrumą (judėjimas suteiktų galimybę pasirinkti,
keistis pačiam, dalytis su kitais žiniomis, idėjomis, daiktais, perimti ir kurti
naujoves), radimąsi Žemutiniame sluoksnyje. Z. Baumano nuomone, „geras
gyvenimas yra gyvenimas judant; tiksliau sakant, tai komfortas, kurį teikia
tikrumo jausmas, jog prireikus gali lengvai išvykti. Laisvė pirmiausia ėmė reikšti
pasirinkimo laisvę, o pasirinkimas įgavo ryškų erdvinį matmenį"[5: 183].
Kalinių pritvirtinimas prie šaltų mūrų senovėje ar dabartinis jų uždarymas
vienutėse (be teisės laisvai judėti) reiškia jų atitvėrimą, priskyrimą tik lokiai
pačiai (ydingai, laužančiai įstatymus) žmonių grupei, jų atskyrimą nuo kitų
sluoksnių, netgi bendruomenių, nuo pasaulio įvairovės. Kalėjimas sumažina savo
įnamių sutelktį su giminaičiais, draugais, jų susisaistymą su darbo, kultūrinio,
religinio gyvenimo sferomis, įvairiomis vietomis; sumenkina jų galimybes kurti
prasmes, sumažina jų galią, teikiančią tapatumą. Patekti į kalėjimą - tai atsiriboti
nuo konkrečių vietovių, jų erdvių ir Žmonių (mūsų tyrimo duomenys rodo, jog
prieš patekdami įkalėjimą 42 proc.kalinių gyveno didmiesčiuose, 31 proc. mažesniuose miestuose, 24 proc. - kaimuose). Sugrįžusius į gimtas vietas, juos
sutiks kaip „kitokius", stigmuotus, nes padarė gėdą ir žalą, pažemino save ir
šeimą. Kalinių Šeimos visada šiek tiek atskyla nuo bendruomenės, jų, nors ir
užjaučiamų, orumas nukenčia, statusas sumenksta.
Kalėjimo patirties įvairiais laikais turėjo daug skirtingos socialinės padėties
bei ideologinės orientacijos žmonių. Ne vienam kovotojui už vienokias ar
kitokias idėjas teko kalėti. XX a. pradžioje priešinęsi caro valdžiai Lietuvos vyrai
nuolat mąstė, kaip išvengti kalėjimo, nes suprato, kad būdami kitoje barikadų
pusėje vargu ar to išvengs; vienas iŠ jų rašė : „1906 m. vis važinėjau, trankiausi,
dirbau įvairių įvairiausiuose mūsų darbo šakose; ne vieną kartą jau tik tik per
plauką likau laisvas, ir pagaliau netekau tos laisvės - caro tarnai (policija ir
dragūnai) man atėmė ją ir įkišo į Kalvarijos kalėjimą, bet nenusimenu;
kiekvienas iš mūsų turi būti pasirengęs ar šiandien, ar rytoj eiti tūpti, turi nė
valandėlę neužsimiršti". Kovotojas prisipažįsta, kad „kentėjimas, kalėjimas,
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nagaikos ir kulkos - mūsų visų dalia; aš buvau prisirengęs prie to, ir man dabar
lengvas Šitas jungas <...>. Kartais kremta mane tai, kad aš labai reikalingas
buvau ten „laisvėj" ir dabar tokiu svarbiu laiku turėjau įklimpti... Bet rasi
netrukus ar tai Šiokiu ar tai tokiu būdu aš išsikapanosiu iš tų budelių rankų ir

tuomet vėl galėsiu laisvai kaip paukštis skrajoti"[25: 32]. Tad fizinė atskirtis
reiškia ir atmetimą, kalėjimo įnamiai turi suvokti, kad susitapatina su valdžios
priešais, suvokti savo atmestumą kaip apmaudą ir sutelktą galybę priešintis.
Visokie nepatogumai to meto caro valdžios priešams nėra svarbiausia, jie nori
kuo greičiau išsilaisvinti ir tęsti veiklą- dirbti politinį ir protinį darbą; kalėjimo
grėsmė, mintys apie Šią instituciją nuolat kirba jų sąmonėje: „Daug kartų buvau
kandidatas į kalėj imą. Daug kartų buvau gaudomas, bet vis pasisekdavo
pasprukti. Nejauku iš pradžių buvo kalėjime. Bet greitai apsipratau. Pasirodė,
kad kalėjime taip pat galima dirbti. <...> čia parengėm beveik visą „Darbininko"
Nr. 6. <...> beveik iš pirmos dienos pradėjau galvoti apie pabėgimą. Ir galų gale
pabėgau"[25: 29]. Straipsnių prieš caro valdžią rašymas šioje rūsčioje
institucijoje visada buvo pavojingas, reikėdavo prisitaikyti: „Rašydavau Suvalkų
kalėjime ant mažiukų popieriaus sklypelių, kartais net ant papirosinio popieriaus,
trumpučiu pieštuko gabalėliu, kurį į pirštus galima buvo paimti tik popieriumi
stipriai apvyniojus <...>, rašydavau, kada prie mano durų geras kareivis
stovėdavo <...>. Parašęs vieną kitą lapelį, tuoj išsiųsdavau per patikimą sargą
„laisvėn". Dar blogiau buvo Vladimiro katorgos kalėjime (1911-1913 m.). Ten
per pusantrų su viršum metų jokio susisiekimo su „laisve" nebuvo. Iš Vladimiro
laikų liko tik trys sąsiuviniai su daugybe ištraukų iš įvairių knygų, perskaitytų
kalėjime, ir svarbesnių straipsnių sąrašų; ten pat yra mano raštas apie „Draugo"
organizaciją, Višinskio biografija, mano autobiografijos pradžia <...>. Rašant
juos (užrašus), visuomet reikėjo būti pasirengus, kad gali sučiupti kalėjimo
sargai arba administracija <...>. Daugelio klausimų visiškai negalima buvo
paliesti, visų pirma susisiekimo su „Iaisve"<...>, politinių klausimų, ginčų
politinių kalinių tarpe ir t. t. Negalima dargi buvo atvirai rašyti apie knygų
skaitymą (kaip kas patiko), lavinimąsi"[25: 18].
Tad kalėjimas visada yra jo įnamius suvaržanti erdvė - draudžianti fizinį
judėjimą ir net minčių raišką, tačiau mąstyti čia įmanoma. Vaizduote Čia galima
panirti į virtualią erdvę. Priprantama prie kalėjimo aplinkos palaipsniui, priimant
šios aplinkos iššūkius ir atsisakant ankstesnės patirties. A. Camus atskleidžia
civilizuotoje visuomenėje vykstančią adaptacijos kalėjime eigą, laisvės
praradimo supratimą, įsijautimą į įkalinimo būseną: „Iš pradžių^ vos patekus į
kalėjimą, sunkiausia buvo tai, kad aš tebemąsčiau kaip laisvas žmogus.
Pavyzdžiui, kartais man užeidavo noras būti paplūdimyje ir iš lėto bristi į jūrą.
Įsivaizduodavau, kaip prie kojų pliuškena bangelės ir koks beribės laisvės
jausmas apima, kai vanduo pamažu apsemia kūną: tada ūmai pajusdavau, kokios
ankštos mano kalėjimo sienos. Bet tai truko tik keletą mėnesių. Vėliau jau
mąsčiau kaip tikras kalinys. Telaukdavau vien kasdieninių pasivaikščiojimų
kalėjimo kieme arba advokato vizitų (ar Mari)" [26: 66]. Tad kalėjimas prikausto
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prie tam tikros vietos, pasitraukti iš jos draudžiama; anot Z. Baumano, tai „pati
nepakenčiamiausia, labiausiai kankinanti ir atstumianti padėtis; ta padėtis ypač
žeidžia greičiau dėl draudimo judėti nei dėl niekais virstančio noro išvykti.
Atimta galimybė judėti yra galingiausias impotencijos, neįgalumo - ir skausmo simbolis"[5: 184].
Laisvė/ nelaisvė ( kalėjimas) - vienas iš svarbiausių šių laikų (vadinamų
gana demokratiškais ir liberaliais) Žmogaus išbandymų. Vaidotas iŠ Lukiškių
pasakoja, kad atsiskyrimas yra gana skausmingas dalykas, kad priprasti kažin ar
įmanoma: „ Pagrindinis gal yra išgyvenimo jausmas bei tave supusių artimųjų
žmonių, kurie anapus tvoros^ ilgesys. Juk sunku palikti šeimą, namus, mylimus
gyvūnus, gamtą bei visa kita. Nesvarbu, kuriam laikui, bet faktas tas, kad yra
skaudu ir sunku kažką palikti ir gyvent prisiminimų antplūdžiu, nesvarbu, kokie
tie prisiminimai, bet jie palikti. Priprasti čia neįmanoma, net ir su protine negalia
žmogus čia nepriprastų. Juk gyvulys, gyvenantis savo narve, irgi bėga lauk jį
pradarius. Tik gyvulys narve auginamas dėl visiems gerai žinomos paskirties. O
čia laikomas žmogus dėl degradavimo įgijimo".
Ch. Bukowskio herojus iš tikrųjų gyvena sugriežtintoje šiuolaikinio

kalėjimo aplinkoje, bet vaizduotė jį gali perkelti į gausią malonumų šiuolaikinę
Vakarų vartojimo visuomenę; „Net įsisvajojau. Regėjau mažą namelį prie jūros.
Regėjau save - gerai apsirengusį, atsipalaidavusį, besikeliantį anksti ryte,
valgantį pusryčius, sėdantį į importinę mašiną ir ramiai važiuojantį į hipodromą.
Man vaidenosi neskubriai valgomi sultingi kepsniai, geras šiltas viskis
spalvotuose stikluose. Dideli arbatpinigiai. Cigarai. Platus moterų
pasirinkimas"[10: 133]. Šiuolaikiniuose pataisos namuose komunikacijos įranga
(radijas, TV) perteikiamais vaizdais, simboliais jų įnamiams padedama trumpam
ištrūkti iš rūsčios, vargingos aplinkos ir pasinerti į malonumų ir informacijos
pertekusį pasaulį.
Ankstesnių laikų pataisos namai, kalėjimai siekė įveikti tinginystę,
nepagarbą socialinėms normoms, siekė darbu perauklėti savo įnamius (iš dalies
tai būdinga ir dabarčiai). M. Foucault apie prievartinį darbą ankstesnio tipo
kalėjimuose rašė: „Čia nauda matuojama ne gamybine veikla, o indėliu į
žmogiškąją mechaniką. Toks darbas garantuoja tvarką ir įstatymiškumą. Savo
keliamais reikalavimais jis nepastebimai skleidžia griežtos valdžios formas <...>,
darbas kalėjime įveda tvarką, kuri įsigali be jokių pastangų, be represijų ir
smurto. Dirbdamas kalinys ugdosi tvarkos ir paklusnumo įpročius. Tinginys
pavirsta darbščiu ir aktyviu žmogumi"[17: 285]. Tačiau poindustriniu
laikotarpiu, kai bedarbystė gerokai paplitusi ir laisvoje visuomenėje, ne visada
kaliniai darbu apkraunami. Z. Baumano nuomone, [5: 167], tyrinėtojai ir
kalėjimų administratoriai suvokė, kad kalėjimai didžiumos kalinių perauklėti
nesugeba, o savo įnamius tiesiog sukalėjimina (Clemmerio terminas).
Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotojų atlikto sociologinio tyrimo
(dalyvavo 131 kalinys iš keleto pataisos namų) duomenimis, kalėdami dar labiau
brangina laisvę apie 80 proc. šių institucijų įnamių. Duomenys rodo, jog
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apklaustų kalinių išsimokslinimas nėra didelis: trečdalis nebaigė vidurinio, 37
proc. turi vidurinį, 18 proc. vidurinį profesinį techninį išsimokslinimą. Beveik
pusė kalinių (44 proc.) yra jauno amžiaus (iki 30 metų), 27 proc. 31-40 metų.
Beveik trečdalis pataisos namų įnamių mano, jog čia jie tapo kvalifikuotesni,
išmoko naujų darbų, įgijo profesinių įgūdžių. 40 proc. kalinių sakėsi dirbantys,
28 proc. mokėsi užsienio kalbos; kaliniai užsiėmė ir kitokia veikla - skaitė,
sportavo, klausė radijo ir žiūrėjo TV, mokėsi. Tai atitinka M. Foucault mintį^ jog
„susiformavus pramoninei sistemai sujos laisva darbo jėgos rinka, XIX amžiaus
baudimo mechanizmuose sumažėja priverstinio darbo dalis ir jį pakeičia
įkalinimas siekiant pataisyti" [ 17: 34]. Lietuvos įkalinimo įstaigos laukia
reformų, infrastruktūros bei kalinių gyvenimo sąlygų pagerinimo.
Pasak Marijampolės pataisos namų darbuotojos V. Brusokienės pranešimo
„Nauji pokyčiai kalinių gyvensenoje" (skaityto mokslinėje konferencijoje
„Socialinės grupės: iš praeities į dabartį", vykusioje Socialinių tyrimų institute
2006 m. gruodžio 15 d.), ši įstaiga priklauso Kalėjimų departamentui prie LR
teisingumo ministerijos ir vykdo laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems.
Marijampolės pataisos namų steigėjas yra LR Vyriausybė; jie finansuojami iŠ
valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kalėjimų departamentui. Įstaiga gali turėti
nebiudžetinių lėšų ir LR teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą. Marijampolės
pataisos namai atlieka šiuos uždavinius: vykdo laisvės atėmimo bausmę
nuteistiesiems, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti pataisos namuose;
užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems;
įstatymų nustatyta tvarka rengia nuteistuosius integracijai į visuomenę, kai bus
atlikę bausmę. Šie pataisos namai rūpinasi ir nuteistųjų socialine reabilitacija;
organizuoja kartu su Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų
administracija nuteistųjų užimtumą darbu šioje įmonėje bei profesinį gamybinį
mokymą; organizuoja nuteistųjų užimtumą naudinga ir tikslinga veikla, kartu su
švietimo ir mokslo ministerija bei Marijampolės apskrities viršininko
administracija - nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą. Prie Marijampolės
pataisos namų veikia valstybės įmonė, kurios paskirtis - įdarbinti nuteistuosius ir
parengti juos darbinei veiklai laisvėje. įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su
kitomis įkalinimo įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis; noriai perima
naujoves, turi patirties organizuojant paskaitas, seminarus, įvairius renginius
nuteistiesiems ir personalui. Dvejus metus bendradarbiauja su tokio paties
pobūdžio kolonija Švedijoje (įgyvendina bendrus projektus, dalijasi darbo
patirtimi). Vis dėlto ši įstaiga yra perpildyta - nuteistųjų tiek daug, kad ne
visiems atsiranda kuo užsiimti. Čia sunku išmokyti kompiuterinio raštingumo,
prastos nuteistųjų gyvenimo ir buities sąlygos. Naujais, šiuotaikiškesniais
auklėjimo ir švietimo metodais skatinama asmeninė nuteistųjų iniciatyva. įkurta
dailės darbų studija (nuolat lanko 30-40 nuteistųjų), parengti dailės studijos
įstatai, vaizduojamosios dailės ir medžio drožybos programa. Pataisos namuose

įrengta kompiuterių klasė (8 kompiuteriai, apmokyti 162 nuteistieji). Apie 70%
Marijampolės

pataisos

namų

nuteistųjų išklausė
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socialinių

klausimų,

psichologijos, etikos, kultūros ir dailės istorijos paskaitas. Pagal projekto
„Nuteistųjų profesinis mokymas integruojantis į visuomenę" tikslus paruoštos
Šių specialybių programos: staklininkų, suvirintojų elektra, elektros įrengimų
remonto elektrotechnikų, statybininkų apdailininkų, sienų ir krosnių mūrijimo
bei tinkavimo darbų, stalių staklininkų.
V. Brusokienės duomenimis, 2005-2007 m. keliuose šalies pataisos
namuose Kalėjimų departamentas įgyvendina nuteistųjų (dalyvauja 260)
integracijos į darbo rinką projektą „Išrinktieji", kurio tikslas - sumažinti
grįžtančiųjų į visuomenę atskirtį, padėti jiems geriau integruotis į visuomenę,
keiti jų kvalifikaciją, keisti neigiamas darbdavių ir visuomenės nuostatas
nuteistųjų atžvilgiu. Apibendrinus profesinės reabilitacijos programos krypčių
nustatymo rezultatus, kiekvienam nuteistajam, dalyvaujančiam projekte
„Išrinktieji", buvo parengtos individualios rekomendacijos, kuriomis remiantis
sudarytos

grupinių

užsiėmimų

programos

temomis

„Tarpdalykinė

kompetencija", „Profesinių žinių ir įgūdžių lavinimas" ir „Verslo ir etikos
pagrindai".
Lietuvos analitikų ir sociologų duomenys rodo, kad šiuolaikiniams kalėjimų
įnamiams svarbu patalpų būklė, maisto kokybė, bendravimo santykiai, savęs
apmąstymas ir kiti dalykai. Stebėtojai aprašo įvairias pataisos namų erdvės
vietas. Šioje rūsčioje įstaigoje kalėjęs S. Stoma rašo: „Vilniaus areštinė <...>
pasirodė gana pilka. Tai dar naujas mechanizmas, besistengiantis dirbti pagal
visas taisykles ir stringantis bei džeržgiantis tik dėl perdėto uolumo ar „laikinų"
tiekimo sutrikimų", „Išsiskyrė Kaunas <...>. 1995 metų pavasarį ir vasarą Kauno
areštinė beveik visą laiką buvo neįmanomai perpildyta. Kamerose nėra
ventiliacijos, todėl visą laiką tvyro neapsakomas dvokas. Juk ne visi sulaikytieji
rūko aukščiausios kokybės cigaretes" [51: 12], Kalinius ir visuomenę domina
kalėjimų tvarka: „Karantinas - tai pats Šlykščiausias periodas per visą įkalinimo
laikotarpį, palyginamas, matyt, tik su karceriu <...>. Pats žodis karantinas lyg ir
reikštų vietą ar procedūrų sistemą, kur Lukiškių naujokai galėtų pereiti tam tikrą
higienos filtrą ir patektų į bendras kameras jau negalėdami apkrėsti senbuvių
įvairiomis ligomis bei gyviais. Iš tikrųjų yra atvirkščiai <...>. Karantine
neduodama Čiužinio, patalynės, nėra elektros lizdų. Jei iš laisvės nesusipratai
pasiimti kokios nors antklodės, karantine teks gulėti ant geležies. Kai šalta, karantine baisus šaltis, kai lauke Šilta - karantine neišvėdinama tvankuma" [51:
13- 14].
Nuomonė apie kalėjimą, jo įvaizdis visuomenėje nėra teigiami: jie siejami su
nusikaltėlių smurtu, baime, pagaliau kentėjimu. Tai ypač prieštarauja
šiuolaikinės hedonistinės vartoj imo visuomenės vaizdiniams, kurie iškelia
mėgavimąsi gyvenimu, nemalonumų vengimą. Šalies narystė ES teikia

galimybių gerinti kalinčiųjų sąlygas ir pataisos namų įvaizdį (to reikalauja ir ES
normos). Suvokta, kad miestų centruose stovintys kalėjimai menkina tų centrų
patrauklumą, tad planuojama kalėjimus ir tardymo įstaigas iškeldinti į pašalius.
Dabar analizuojama, ar šis sumanymas pagrįstas. Manoma, jog tai būtų naudinga
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kalėjimų darbuotojams (privalantiems užtikrinti tvarką ir saugumą), kalinių ir
kardomųjų sąlygos priartėtų prie ES standartų; nuo neigiamų emocijų būtų
apsaugoti miestų gyventojai ir turistai. Pirmiausia ruošiamasi iškeldinti Lukiškių
tardymo izoliatorių-kalėjimą, Panevėžio pataisos namus ir Šiaulių tardymo

izoliatorių [58],
Europoje ir kitose Vakarų šalyse sklando nusikaltusių žmonių perdavimo
bendruomenės priežiūrai ir globai koncepcija: taip kalėjimuose atsiranda daugiau
vietos, kalinių gyvensena darosi žmoniškesnė, didėja bendruomenių reikšmė
[44],
Kaliniai demokratinėje visuomenėje
Įkalinimo įstaigą galima analizuoti kaip tam tikrą socialine sistemą [12],
įvairiasluoksnį kolektyvą; visuomenės požiūriu kalėjimų įnamiai priklauso tam
tikrai subkultūrai (jos nariai turi panašių nuokrypių, psichologinių asmenybės
ypatumų, vertybinių nuostatų, kalbos ir kitų simbolių), yra bendruomenės
atstovai. Kai kurių nusikaltėlių (būsimų kalinių) gyvenimo būdas yra panašus, jie
daro įtaką vieni kitiems, jų veiklai būdinga izoliacija, slapstymasis, kenkimas
kitiems; negatyvi jų veikla skiriasi nuo kitų, naudingų žmonėms užsiėmimų. Juos
jungia bendros problemos - panašus būdai, kaip apvogti, apgauti, apiplėšti,
išvengti policijos, taigi jie tapatinasi su tais pačiais objektais, veiksmais ir
ženklais. Kalinių bendruomenė yra nuolatinė kančių bei nepasitenkinimo jausmų
susitelkimo buveinė.
Tapę kalėjimų įnamiais, nusikaltę asmenys įsiklauso į kitų požiūrius,
susiduria su tomis pačiomis bėdomis pataisos namuose - izoliacija nuo
visuomenės, nelaisve, savo ankstesnio statuso, vaidmenų šeimoje praradimu. Jie
yra ir esamos, ir įsivaizduojamos [3] bendruomenės nariai, nes, negalėdami
pažinti daugumos įkalintųjų, susitikti ir bendrauti su jais, vis dėlto visada suvokia
tarpusavio tapatumą, atpažįsta jų ženklus ir įvaizdį, supranta tarpusavio ryšį bei
vertybių (nelaisvės, išgyvenimų dėl nusikaltimo, artimųjų netekties, panaSių
kalbos posakių) bendrumą.
Egzistencine prasme (K. Jaspersas) buvimas įkalintam yra ribinė situacija,
kančia, kurios negalima savo jėgomis pergalėti, ją galima tik iškęsti. Anot A.
Maceinos, kančia suausta su visu žmogaus būviu žemėje, ,ji yra mūsų palyda
visą žemiškąjį gyvenimą. Pats mūsų buvimas vyksta kančioje"[63: 154]. Tad ir
laisvų žmonių kančia neaplenkia, bet ji sunkesnė, kai žmogus yra uždaroje
erdvėje ir su pasauliu susisiekia tik per tarpininkus. Kenčiama, nes nusikaltęs
žmogus yra sudėtinga būtybė, jam reikia išnarplioti įvairias savo asmenybės ir
gyvenimo istorijos puses, išsiaiškinti ryšius su kitais, susitaikyti su savimi ir
pasauliu; pasak M. Foucault, nusikaltimas visada yra integruota visuma:
„visuomet teisiami juridiniai, kodekse apibrėžti objektai, bet sykiu teisiamos
aistros, instinktai, anomalijos, silpnybės, nepritapimas prie visuomenės, aplinkos
įtaka arba paveldėtos ydos; baudžiama agresija, o kartu ir agresyvumas;
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išprievartavimas - ir kartu iškrypimas; žmogžudystė - ir drauge ją paskatinę
potraukiai bei troškimai "[17: 25-26].
Kaliniai neištvertų, jeigu jiems niekas nepadėtų, neglobotų ar neaprūpintų.
A. Maceinos nuomone, dalyvavimas kito kančioje, Šios kančios išgyvenimas

reiškia jos pasidalijimą ir todėl palengvinimą. Tad kalinamųjų artimieji,
kentėdami kartu su jais, „geriausiai vykdo žmogiškąjį buvimą^. Įkalintųjų
kentėjimas persmelkia „visą žmogiškąjį būvį", jie kenčia dėl daug ko, nes ir jų
poreikiai lieka nepatenkinti. „Būtybė, turinti poreikių, yra stigli pačia savo
sąranga <...>. Turėti poreikių reiškia buvoti rūpinantis ir baiminantis, vadinasi,
kenčiant" [63: 154].
Kalinių gyvenimą ypač valdo baimės ir nerimo jausmai, nes jie nuolat
prižiūrimi, kontroliuojami, gali būti baudžiami (kartais ir nepagrįstai). Nuo
seniausių laikų bijota pakliūti į kalinio būseną, kuri buvo siejama su bausme
kalėti, atsidurti atšiauriame Sibire, būti pasmerktam nelaisvei; visi Šie pavojai
lėmė baimės ir nerimo išgyvenimą. Siekis ištrūkti iš baimės būklės susijęs su
viltimi; anot E. Blocho, „Bent pusiau praviros durys, besiveriančios į džiugius
dalykus, vadinasi viltis. Nors nėra vilties be baimės ir baimės be vilties" [16:
239]. Kaliniams viltis suteikia pasitikėjimą ateitimi, norą laukti geresnių dienų.
Nors viltis yra nežinomybė, susidedanti iš įvairių dėmenų, tik numatomų
aplinkybių, vis dėlto didelė jų dalis (83 proc.) tiki, kad gyvenimas gerės.
Mąstydami apie praeitį, dauguma kalėjimo įnamių identifikuojasi su gera savo
vaikystės situacija - 60 proc. buvo aprūpinti, augo normalioje Šeimoje, 15 proc.
aplinka buvo nekokia - tėvai gėrė, konfliktavo. Patirtis kalėjime yra įvairiarūšė tai ir bendravimo, įvairios veiklos (darbo, tačiau ir nusikalstamos) įgūdžių
įgijimas, kalbų mokymasis, teistumo apmąstymas.
Galima teigti, kad teistumas - vienas iš pagrindinių veiksnių, ribojančių
žmogaus pasirinkimo galimybes, darančių įtaką socialinei ir materialiajai teisto
asmens ir jo Šeimos padėčiai. Filosofas I. Benthamas, nagrinėdamas vilties ir
kančių reikšmę, kančias laiko stipresniu motyvu. Baimę jis apibūdina kaip
kančios laukimą: „Aš kalbu apie baimę dėl to, kad nematomos ateities atžvilgiu
baimė galingesnė už viltį" [63: 153].
Į klausimą, koks gyvenimas jų laukia po 5 metų, 52 proc.apklaustų kalinių
atsakė, kad jau bus laisvėje, taigi gyvens geriau; 15 proc. atrodo, jog niekas
negerės (bus dar įkalinti). Įkalintiesiems ypač trūksta geresnių kameros sąlygų,
artimųjų, platesnės erdvės ir gamtos, o bendriausia prasme - laisvės. Tad
duomenys rodo, jog didelė kalinių dalis dar laukia iŠ gyvenimo teigiamų
pokyčių, patys nori imtis atsakomybės už savo likimą, pagaliau iškentėti jam
skirtą dalią. Anot V. Franklio, „Net kentėdamas žmogus turi įsisąmoninti esąs
vienintelis ir nepakartojamas visatoje - su savo skaudžiu likimu. Niekas negali jo
pakeisti, niekas už jį neatkentės jo kančios. Kaip jis, šio likimo palytėtas, neša
savo naštą - štai kur dabar slypi vienintelė nepakartojamos pasiekos galimybė"

[18:77].
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Uždaroje erdvėje žmogus, anot egzistencializmo filosofų, turi galimybę
„atsiimti mus iš būties į save pačius" ir taip tapti „savęs pačių versme"; būti

savimi pačiu lygu būti savęs pačio versme" [20: 57]. Įkalintųjų išorinė patirtis
yra sumenkusi, nes jie atitolę nuo tikrovės pasaulio, gyvenamosios vietos,
visuomenės, kolektyvo ar Šeimos gyvenimo, bet jų vidinė patirtis (pojūčių,
jausmų, siekių apmąstymas) gali tapti gilesnis. Kiekvienai sąmoningai būtybei
būdinga esmės įžvalga, sąmonės intencionalumas (E. Huserlis) kaip pastovus
sąmonės orientavimasis „į kažką' (į išgyvenimus, praeitį^ mintis ir vaizduotę).
Kaliniai dažnai apmąsto savo būklę, praradimus ir paklydimus, galvoja apie
ateitį^ likimą. Iš 131 mūsų tyrimo respondentų keturi penktadaliai mano, kad jei
galėtų grįžti į praeitį^ gyventų kitaip, būtent - nepažeistų įstatymų, negertų,
nevogtų, nebūtų tokie patiklūs. Tad iš duomenų matome, jog pataisos namų
įnamiai ieško reikšmingesnės savo veiklos ir elgesio prasmės, suvokia, jog reikia
keistis, atrasti savyje ir visuomenėje tai, kas yra tikra ir Žmogiška. Matyt, akistata
su savo gyvenimo prasme, įvykus „lemtingam momentui" (pakliuvus į kalėjimą)
privertė juos daug ką permąstyti.
Pagal nusižengimo pobūdį ir pasikartoj amumą, išsimokslinimą, asmenybės
ypatumus, lyties, amžiaus, šeimos būklės, sveikatos, elgesio ir kitus požymius,
įkalinimo įstaigos pobūdį, galima išskirti įvairias kalinių grupes; labiausiai
pažeisti ir pavojingiausi dažnai pasižymi destruktyvumu, agresyvumu, sukuria
savo elgesio modelius, net kenkėjiškus planus. Mūsų tyrinėtojų apklaustų kalinių
atsakymai atspindi jų nuotaikas, vertinimus, požiūrį į gyvenimą pataisos
namuose ir laisvėje. Dalis jų mąsto su viltimi: „kada nors išeisiu", „laisvėje
negersiu, turėsiu žmoną, vaikų, būsiu pilnavertis pilietis", „galvoju, dar liko 12
metų", jaučiamas „laisvės ilgesys", jie pripažįsta „troškulį, nori pas artimus",
ilgisi „šeimos, namų - didelis skausmas širdyje".
Tam tikra atsakymų dalis susijusi su pasirengimu susitaikyti, nusiraminti,
priimti savo lemtį ir palengvinti savo padėtį - „stengiuosi išgyventi", „reikia
atsėdėti", „neprarasti sveikatos". Kitų atsakymai rodo, jog kalinčių vyrų jausenai
būdinga gana stipri neigiama reakcija į baudimą, nuteisimą: „ardo sveikatą",
„uždarytas nekaltas", „gyvuliu laiko", „nekaltai nuteistas", o kai kurie vyrai
norėtų keršyti už neteisingą apkaltinimą. Kai kurie kaliniai į klausimus
atsakydavo pesimistiškai, jog „gyvenimas sudirbtas", Jaučia atrofiją kūno ir
jausmų", jiems „baisu, kvailystė padaryta, emocijos nusilpę", būdingas dvasinis
nuovargis, monotonija, jie prislėgti. Kalėjime praleisti metai atrodo atimti iš
žmogaus, vertinami kaip pralaimėjimas, negalėjimas veikti, pasyvumas,
neatitaisoma skriauda: „kaip bėga be reikalo metai", „gyvenimas eina pro šalį",
„mano laikas gaišinamas beviltiškai". Jie pabrėždavo, jog „esu visų pamirštas",
„esu kaip žvėris narve", jog kalėjimas - tai „savęs pažeminimas". Kartais suimti
žmonės pajunta visišką neviltį, ateities baimę: „Lukiškių tardymo izoliatoriujekalėjime su gyvenimu vienu metu atsisveikino du jauni vyrai. Spėjama, jog
pasigaminę iš marškinių virves, užkabino jas už grotuoto lango ir įkišo galvas į
kilpas" 160].
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Ypatingas kalinių subkultūros elementas yra kalba, kurios svarbiausios
funkcijos - komunikacinė, integruojanti, kalėjimo įnamius išskirianti iš kitų.
Kaliniams ypač svarbu tai, kad kalba, vartojami žodžiai kitiems yra
nesuprantami ir padeda išlaikyti paslaptis; tai svarbi jų identiškumo formavimosi
priemonė. Tyrinėtoja D. Pstrag pastebi, jog šios subkultūros kalba turi reikšmės
suvokiant tikrovę, kalinių žodynas skverbiasi į bendrąją kultūrą (dažniausiai
vulgarizuoja ypač jaunimo kalbą), sudrumsčia idealų visuomenės narių pasaulio
suvokimą ir vaizdą [42]. S. Stoma atkreipia dėmesį į kalinių grupių vartojamus
posakius, kurie atspindi jų veiklą, tarpusavio santykius; tie posakiai kalinių
subkultūroje žinomi nuo seno, nors sukuriama ir naujų: „Trinti" reiškia beveik
gražiuoju įkalbėti žmogų padaryti tai, ko jis iš tikrųjų visai nenori. Pavyzdžiui,
taip įkalbama apsikeisti daiktais, padaryti kokią nors paslaugą. <...> Dar
Šiurkštesnis variantas - „šmutačnykų" veikla. Tai jau dažnai beveik prievartinis
apsikeitimas drabužiais <...> ar tiesioginis jų atėmimas.<...> biznieriai ir
grupuočių ar „šeimų" nariai ima su panieka žiūrėti į vadinamuosius „galiakus",
kuriais lasvėje niekas nesirūpina"[51: 31]. „<...> dabar siautėja „nindzės" (gerai
treniruoti jaunikliai) ir klesti „bespriedielas" - absoliuti monarchija ir fiziškai
stipresnio teisė tyčiotis iš silpnesnių. Pasak senųjų kalinių, „Pravieniškių
„gaidynas", neliečiamųjų kastos „zona", jau sudaro beveik trečdalį teritorijos ir
patenka į jį vos ne visi bent kiek silpnesni".
Kai kurie nusikaltimai kyla susidūrus nesuderinamiems požiūriams,
nesutariant (kartais net artimiems Žmonėms) dėl skirtingų pozicijų, charakterių,
vertybinių nuostatų ar įžeidus vienam kitą, gali įsiplieksti neapykanta, o
nevaldant įtampos - ir stiprus, didėjantis nesutarimas, ateityje - susidūrimas.
Susipykus mėgstamas draugas gali tapti priešu, sukelti nepasitikėjimą ir baimę,
pyktį. Dabartiniai pataisos namų įnamiai laisvėje yra patyrę nemažą įtampą,
bendravimo konfliktus, įvairius puolimus, agresijos aktus. „Lemtingo įvykio"
metu ankstesnis irzlumas pereina į griežtą vertinimą, „kas juoda", „kas balta",
stengiamasi įteigti savo nuomonę, iškelti ir sureikšminti savo poziciją. Gana
spėriai pereinama prie grasinimų, priešininkai darosi vis nuožmesni, viena pusė
stengiasi vis labiau pakenkti kitai. Toliau, jei nė vienas konflikto dalyvis
nenusileidžia ir nesugeba (ar nenori) susitaikyti, destruktyvumas vis stiprėja,
stengiamasi vienas kitą sunaikinti, kautis negalvojant apie pasekmes. Jei į
susidūrimą neįsikiša pašaliečiai, kurios nors pusės bičiuliai (numanantys
dramatiškas tos kovos pasekmes), tai nevaldomas priešiškumas gali lemti
tragišką baigtį. Tokios būdo savybės kaip užsispyrimas, ūmumas,

nesusivaldymas, ypač iSgėrus alkoholio, labai paveikia susidūrimų plėtojimąsi,
negebėjimą susitaikyti, nusileisti.
Svarbus kalinių pasitaisymo, grįžimo į dorovinę visuomenę požymis yra
kaltės dėl savo nusižengimo pripažinimas, apmąstymas, atgailavimas. Anot D.
Katiliūtės-Boydstun, kaltė - „tai sąmoningas kito pažeidimas ar įskaudinimas, jo
gerovės ir žmogiškų teisių nepaisymas" [32: 781]; tik suvokusiems (tai nėra
malonu) nukentėjusių nuo jų smurto žmonių teises, atlikusiems atgailą dėl savo
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piktybiškų veiksmų kaliniams gali palengvėti (nors sąžinės priekaištus,
nusikaltimo padarinius sunku ir vargu ar galima užmiršti). Remdamiesi atleidimo
patyrimo

fenomenologinės analizės taikymo

modeliu (pateiktu

R.

Stankevičienės, [32: 800]}, galime manyti esant Šiuos kalinių mąstymo atgailos
tema aspektus: pykčio įsisąmoninimas, kaltinimai neįsivaizduojant atleidimo;
kokio nors sukrečiančio įvykio atsiradimas, aukos prisiminimas; empatijos aukai
atsiradimas, savo kaltės išgyvenimas; dėkingumas aukštesnėms jėgoms,
neigiamų jausmų išnykimas, teigiamų (graudumo, užuojautos) atsiradimas. Tik
visapusiškas kaltės suvokimas, nusikaltimo turinio analizė kaip moralinės
atsakomybės forma gali garantuoti nusikaltusiam asmeniui tolesnę veiksmų
kontrolę. Tad teisinę atsakomybę turi sekti pripažinimas, jog kalinys suvokė savo
kaltę, nenuslėpė būtent nuo savęs nusižengimo nusikaltimo aukai. Anot D.
Kati liūtės- B oydstun, kaltės jausmo vertė yra dvejopa: vertė visuomenei ir vertė
individui. Elgesio moralumą veikia ir empatija, kuri „sumažina psichinį atstumą
nuo kito, leidžia glaudžiau susitapatinti su kitu ir skatina elgtis taip, kaip norima,
kad būtų elgiamasi su tavimi" [32: 782 ]. Tik toks elgesys gali sugrąžinti jam
savigarbą ir ramybę, vidinę laisvę. Kalinčio asmens pasikeitimas galimas tik
tada, kai kaltė prisiimama, dėl jos atgailaujama, apmąstomos aukos kančios.
Savo kaltę pripažįsta 54 proc, tik iŠ dalies - 20 proc, visai nepripažįsta 20 proc.
apklaustųjų. Kai kuriuos uždarytus kalėjime vyrus kankina kaltės suvokimas „nusikaltau šeimai, darbdaviui, giminėms", jie linkę pasikeisti („tikiuosi
pasitaisyti ir gyventi laisvėje", „norisi pradėti naują gyvenimą be jokio
kriminalo, garbingą").
Matyt, todėl, kad pataisos įstaigų įnamiai iš dalies yra apsaugoti nuo
benamystės, bedarbystės, rūpinamasi jų profesiniu parengimu, kai kurie iš jų (40
proc.) Čia jaučiasi gana saugūs, stipresni dvasiškai, įgiję vilties. Įkalintųjų
atsakymai apie kaltės jausmą nėra išsamūs, todėl negali iki galo atskleisti jų
jausenos; vis dėlto matyti, kad kaliniai retai užsimena apie nuo jų nukentėjusius,
sužeistus ar žuvusius asmenis; gailimasi daugiausia savo šeimos narių (ypač
vaikų, tėvų), mąstoma apie šių nepatogumus, kančias. 73 proc. kalinčių asmenų
dėl savo likimo priekaištų niekam neturi, tik nedaugelis mano, kad su jais
neteisingai pasielgė teisėsaugos, valdžios atstovai, pažįstami, artimieji.
Prisiminimai apie nusikaltimą, piktadarystes, kitam asmeniui padarytą žalą
gali ir išnykti, dabar nuteistasis pats jaučiasi auka, nes tampa izoliuotas, be teisės
gyventi laisvai - šeimoje, bendruomenėje, rinktis darbą, laisvalaikio grupę,
laisvai keliauti. Pataisos namuose kaiinys atsiduria visai kitokioje nei laisvės
sąlygos aplinkoje, Čia įsitraukia į panašius nusikalstamus veiksmus attikusiųjų
bendriją. Kalėjimo personalas ir nuteistieji yra susipriešinę, o kartu tarp jų yra ir
ryšys, gyvuoja jų sandrauga, priverstinis bendradarbiavimas, įvairiais santykiais
(labiausiai viršenybės/ pavaldumo, veiklos, interesų ir amžiaus panašumo)
sujungta sistema. Kalinių atsakymai rodo, kad 67 proc. iš jų jokios prievartos čia
nepatyrė, tačiau 15 proc. iš prižiūrėtojų ir 7 proc. iš pačių kalinčiųjų - patyrė.
Auka ir agresorius gali nuolat keistis vaidmenimis. Jaunesni ar turintys mažiau
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patirties kaliniai perima vyresniųjų pažiūras, gyvenseną. Jie tampa vyresnių
kalinių jėgos, valdžios, reikšmingumo raiškos dalyviais. Atstumti teisiųjų
visuomenės, netekę čia pasitikėjimo, pasmerkti kalinimui, jie šliejasi prie
baustųjų, tokio pat likimo draugų. Anot V. Kast, toks susitapatinimas su
agresoriumi yra ėjimas kartu su stipresniuoju, „yra žinomas gynybinis ar
įveikimo mechanizmas: jei mes ko nors bijome, galime perimti jo požiūrį ir
nuomonę, šitaip išduodami patys save, ir trumpam įtvirtinti savivertės jausmą"

[27: 21].

Kalintis asmuo dažnai yra susaistytas su kitais (artimaisiais, draugais) tam
tikrais įvairaus glaudumo ryžiais, taigi daugiau ar mažiau yra įsipareigojęs. Šie
saitai teikia emocinę paramą, bet kelia ir abejones, nevisavertiškumą, nes
erdviškai ir socialiai izoliuotas žmogus dažnai negali būti lygiavertis meilės ar
draugystės partneris. Nubaustasis gali jaustis mažiau reikšmingas, silpnesnis, o
tai žeidžia jo žmogišką orumą. Nuolat iškyla skausmingas klausimas dėl savo
asmenybės vertingumo, priklausomybės nuo stipresniojo, esančio laisvėje. Abu
nelygiaverčiai, įsipareigoję vienas kitam (pvz., įsimylėję) asmenys rizikuoja, kad
šie santykiai gali nutrūkti. Tad intymumo jausmas pataisos namuose būna
slopinamas, nuteistajam darosi vis svetimesni ankstesni draugai, pažįstami,
išorinės socialinės struktūros. Gyvenimas laisvėje nuteistajam tampa vis mažiau
Žinomas, pažįstamas, jis nebegali suspėti suprasti jo pokyčių turinio. Darbo,
laisvalaikio, Šeimos problemos jam tampa svetimos, dažnai nepavaldžios jo
kontrolei, jam sunku išsaugoti gyvenimo prasmingumą. Vis dėlto optimistinė
Žiūra atsiranda, nes priešingu - depresijos atveju nuteistasis taptų kitiems visai
nesvarbus, atstumtas, apleistas, nesulauktų globos ir dėmesio. Bijodamas, kad
iširs ryšiai, kalinys turi siekti būti geras, branginti j į lankančių asmenų dėmesį.
Plintant postmodernistinės sociologijos požiūriams, vis didesnę reikšmę
įgyjant subjekto (jam suteikiamas teorinis statusas) kompetencija pagrįstiems
mokslo darbams, vis reikšmingesne Šio mokslo medžiaga tampa gyvenimo
istorijų metodas [38: 139]. Žmogaus gyvenimo patyrimas pasakojimų ir istorijų
forma tampa reikšminga sociologijos mokslo medžiaga. Pateikiame keletą
kalinių istorijų.
45 m. vyras, vidurinio profesinio išsimokslinimo, teistas už Žmogžudystę
(mano, kad nusikaltimą padarė dėl karšto būdo, nesusivaldymo, būtinybės
gintis), savo kaltę iŠ dalies pripažįsta, tiki likimu („gimei kuprotas, tai ir mirsi
toks"). Tarp laisvės žmonių bus balta varna, bet „verta gyventi, kad jau gimei".
48 m. vyras, turintis vidurinį išsimokslinimą, leistas už žmogžudystę (jam

reikėjo gintis), iš dalies savo kaltę pripažįsta, kalėjime išmoko geriau pažinti
Žmones, pajuto dar didesnį savo skirtumą nuo „normalių". Vaikystėje buvo
beveik gatvės vaikas, tėvai išgėrinėjo, konfliktavo. Vilties turėjimas siejamas su
įsitvirtinimu veikloje kaupiant žinias ir darbo įgūdžius, tobulinant kūną ir
stiprinant dvasines galias, bendraujant; 34 iri. vyras sako, jog verta gyventi dėl
vaikų^ jis daug sportuoja, dirba, skaito.
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30 m. vyras, nuteistas už vagystę (norėjo valgyti, bet neturėjo pinigų),
dešimt metų (vaikystę) praleido vaikų namuose. Kalėjime dirba šaltkalviu,
padeda pinigais broliui invalidui, svajoja įsimylėti. 45 m. vyras, teistas už

žmogžudystę ir plėšimą (kaltę pripažįsta), išmoko elektros darbų; jam atrodo, jog
verta stengtis dėl geresnio gyvenimo. Turinčiam kranininko, elektriko
specialybes, laisvėje dirbusiam betonuotoju kaliniui autoritetas - mama ir kiti
artimi žmonės; jie siunčia pinigų, padeda. Teistas už netyčinę žmogžudystę
(mano, kad dėl karšto būdo, nesusivaldymo), kaltę pripažįsta, dirba, mokosi.
42 m. vidurinio išsimokslinimo siuvėja, kilusi iš kaimo, kur gyveno ūkiškai,
gindama vaikus padarė nusikaitimą; negerianti, nori grįžti pas vaikus. Niekad
nesituoktų, jei reikėtų rinktis gyvenimo kelią iš naujo
7 klases baigusi moteris, gyvenusi kaime, dirbusi fermoje, į pataisos namus
pateko už žmogžudystę dėl karšto būdo, nesusivaldymo. Išeidama į laisvę jaustų
džiaugsmą, norėtų susirasti draugą, darbą. Kalėjime atsikratė kai kurių ydų,
labiau brangina laisvę, gyvenimą; Čia išmoko ramybės. Savo kaltę pripažįsta.
24m. turinti aukštąjį išsimokslinimą mergina dirbo vadybininke, sekretore
referente.

Padarė

nusikaltimą

paveikta

sugyventinio,

kartu

su

juo

girtuokliaudama. Savo kaltę pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Išėjusi į laisvę, tikisi
sukurti Seimą, susirasti darbą, įsikurti. Jaučia, kad įkalinimo įstaigoje atsikratė
kai kurių ydų, labiau brangina laisvę, gyvenimą. Turi priekaištų draugui, kurį ji
labai mylėjo ir kuris ją įtraukė į girtuokliavimą, vėliau ir į nusikalstamą veiklą.
Skaito knygas, žurnalus, truputį sportuoja. Laisvėje mėgdavo būti gamtoje.
Tėvas ir motina dirba didelės įmonės administracijoje, jai padeda.
40 m. moteris, turinti siuvėjos-mezgėjos, virėjos specialybes, teista už
prekybą narkotikais, savo kaltę pripažįsta. Jai labai sunku, kad atsidūrė kalėjime
(nusikalto dėl sunkios materialinės padėties). Kalėdama įgijo naujų darbo
įgūdžių, iSmoko grumtis už būvį, geriau pažinti žmones, suprato, kad turi pradėti
kitą gyvenimą. Kalėdama gauna paramą iš vyro, vaikų. Ją žavi kelionės.
25m. manikiūrininkė, nuteista už vagystę, narkotikų vartotoja, pagrindinio
išsimokslinimo, tėvai (tėvas dirbo vairuotoju, motina - turėjo savo verslą, dabar
- namų šeimininkė) jai padeda finansiškai ir morališkai. Kalėdama atsikratė
tokių ydų kaip narkotikų vartojimas, Čia išmoko geriau pažinti žmones, mokosi
užsienio kalbos, labiau brangina laisvę, gyvenimą, Trokšta laisvės, visaverčio
gyvenimo, sieks daugiau neskaudinti artimų žmonių. Mėgsta skaityti, mąstyti,
bendrauti. Serga nepagydoma liga. Patikli, jai labai trūksta laisvės.
26m. 9 klases baigusi moteris, dirbusi pardavėja Kaune (specialybės neturi),
prisipažįsta, kad kalta iŠ dalies; nusikaltime dalyvavo daugiau asmenų, todėl
pasekmės priklausė ne nuo jos vienos. Kremtasi, kad yra įkalinta, negali būti su
šeima, bet mano, jog niekada nevėlu pasikeisti. Gyventi jai padeda ištvermė,
optimizmas. Ji mano, kad jai trukdo per didelis pasitikėjimas kitais žmonėmis.
Gauna pagalbą iš mamos, draugų. Kalėdama be galo ilgisi šeimos, jaučia, kad
tampa irzlesnė ir nervingesnė. Ji kalba: „Mano ilgas bausmės laikas, bet manau,
kad už gerą elgesį pavyks išeiti anksčiau laiko, esu gan ramus žmogus. Kalėjime
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kiekviena diena yra laisvalaikis, laisvėje turėjau pomėgių, t y. muzika,
dainavimas, bet visa tai buvo ribota, kadangi turėjau rūpintis Seimą. Malonu
matant, kaip auga dukrytė, kaip ji džiaugiasi".
Netekėjusi 21 m. mergina nuteista už dalyvavimą ginkluotame apiplėšime ir
vagystes (sakosi dėl sunkios materialinės padėties), neturinti specialybės, iki
įkalinimo nedirbusi, savo kaltę pripažįstanti, mano esanti per daug patikli.
Kalėjime dirba ūkio skyriuje, mokosi anglų kalbos, čia išmoko geriau pažinti
Žmones. Iš tėvų, kitų giminaičių gauna materialinę ir psichologinę pagalbą,
palaiko draugai. Abu tėvai veterinarai, ji turi vidurinį išsimokslinimą. Tiki, kad
jos gyvenimas galės keistis į gerąją pusę, ji dirbs, sukurs savo Seimą, padės
tėvams. Jaučia stiprų troškimą gyventi, jai padeda tokie jos būdo bruožai kaip
ryžtingumas, atsakingumas.
33 m. moteris teista už žmogžudystę (jai reikėjo gintis), savo kaltę
pripažįsta. Dėl savo likimo kaltina tėvus - gyveno šeimoje, kur tėvai išgėrinėjo,
konfliktavo. Baigusi 10 klasių, turi virėjos specialybę. Kalėjime išmoko grumtis
už būvį, geriau pažinti žmones. Mano, kad verta gyventi dėl vaikų.
Kalinių istorijos atskleidžia jų gyvenimo vingius, būdą (daugeliu atvejų tai
nesusivaldantys asmenys). Štai 57 m. vidurinio išsimokslinimo vyras jaunystėje
buvo teistas už muštynes, vėliau už vagystes. Nusikaltimą mano padaręs dėl
karšto būdo, nesusivaldymo ir sunkios materialinės padėties, savo kaltę
pripažįsta. Jaučia, kad kalėjime dar labiau susitapatino su kalinio, negero
žmogaus vaidmeniu; patyrė prievartą iš prižiūrėtojų. Jokios pagalbos kalėdamas
negavo (tik kartais iš nepažįstamų žmonių), nes tėvų neturėjo, augo pas senelę,
vaikystėje jam teko kovoti už save - vogti, muštis. Jei turėtų galimybę gyventi iš
naujo, tai gyventų kaip gyvenęs, nes „nuo likimo nepabėgsi". 33 m. aukštojo
išsimokslinimo vyras mąsto: „Tai blogas laikotarpis mano gyvenime, niekada
nedariau nusikaltimo; kalėjimuose reikia Europos sąlygų, verta gyventi dėl
ateities, savo vaikų ir šeimos". Buvo nuteistas dėl nesąžiningų ir korumpuotų
policininkų, norėtų ateityje išvykti iŠ Lietuvos. Norinčių fiziškai nutolti nuo
gimtųjų vietų, matyt, ir nuo žmonių, kurie žino jų gyvenimo vingius ir
nuopuolius, tarp kalinių yra ir daugiau; tai vienas iš būdų, kaip išsaugoti savo
orumą, susigrąžinti kitų pagarbą.
40 m. vyras, specialaus vidurinio išsimokslinimo, nuteistas už plėšimą (buvo
išgėręs), savo kaltę pripažįsta. Jis jaučia, kad prarado mylimą Seimą, dabar nori
grįžti atgal. Išmoko kūriko specialybės, po to lankė paskaitas dėl narkotikų ir
alkoholio daromos žalos (atprato nuo jų). Jis mano daug ką supratęs, dabar sako:
„Gyvenčiau kitaip - nesusidėčiau su buvusiais pažįstamais, negerčiau ir
nevartočiau narkotikų". Jo gyvensena aktyvi: sportuoja, dažniausiai žiūri TV
(publicistines laidas), skaito knygas. Jis mano, jog nuo kitų žmonių skiriasi tuo,
kad yra daugiau apsiskaitęs, mat čia tam turi laiko.
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Išvados
Vystantis posocialistinių šalių visuomenėms dėl įvairių socialinių, teisinių ar
psichologinių priežasčių atsiranda naujo pobūdžio rizikos veiksniai, pavojai (ir
nusikaltimai), gresiantys jų saugumui; iškyla uždavinys - kaip derėtų juos
valdyti?
Disciplinos visuomenės esmė - asmenų gyvenimo sugriežtinimas, jų
gyvenimo būdo pasirinkimo susiaurinimas, dažnas įkalinimas.
Istoriškai kintant visuomenės būklei, keičiasi teisinės institucijos,
nusikaltimų pobūdis ir bausmių rūšys; nusikalstamumą stengiamasi kontroliuoti.
Kaliniams skirta nelaisvė reiškia jų pririšimą prie vienos vietos, uždarymą,
sąstingį jų gyvenimo vienodumą, atstumtumą; tai mobilių, dalyvaujančių
pokyčių tėkmėje, kuriančių įvairovę žmonių priešybė.
Įkalinimo įstaigą galima nagrinėti kaip tam tikrą socialinę sistemą,
įvairiasluoksnį kolektyvą, subkultūrą.
Kalėjimas yra įvairiarūšės - elgesio korekcijos, bendravimo, veiklos (darbo,
tačiau ir nusikalstamų įgūdžių) įgijimo, kalbų mokymosi, teistumo apmastymo vieta.
Pataisos namų įnamiams būdingos įvairios egzistencinės būsenos - kančia,
baimė, kaltės jausmas, ir pan. Dauguma jų palaiko draugiškus ryšius su

artimaisiais ir draugais; didelė kalinių dalis dar laukia iš gyvenimo teigiamų
pokyčių, jie turi vilties tapti pilnateisiais visuomenės nariais, norėtų būti
atsakingi už savo likimą.
Įkalintiesiems ypač trūksta geresnių kameros sąlygų, artimųjų, platesnės
erdvės ir gamtos, o bendriausia prasme - laisvės. Tikėti ateitimi ypač skatina
mintys apie vaikus ir artimuosius.
Įkalinimo praktikoje reikėtų dažniau taikyti nusikaltusių žmonių perdavimo
bendruomenės priežiūrai ir globai koncepciją: taip sumažėtų vietų kalėjimuose,
kalinių gyvensena taptų žmoniškesnė, didėtų bendruomenių reikšmė.
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ĮKALINIMAS: PRIEVARTOS INSTITUCIJOS, BAUSMĖS,
ĮNAMIŲ NUOSTATOS
Įvadas
Šiuolaikinėje visuomenėje stengiamasi užtikrinti žmogaus teises, lyčių lygybę,
teisę į darbą, būstą, studijas, bet tuo pat metu egzistuoja ir kita visuomenės
gyvenimo pusė - socialinė kontrolė, sauganti visuomenės stabilumą. Anot P.
Bergerio [3: 70], gyventi visuomenėje - tai būti tam tikrų socialinių jėgų
susikirtimo židinyje, kur yra nustatytos įtakos ir prestižo sistemos ribos, tad
privaloma paklusti formalioms ir neformalioms taisyklėms. Šioje monografijos
dalyje aptariamas socialinės kontrolės ir prievartos visuomenės (Čia pagrindinė
paskata - disciplina) pobūdis; remiantis sociologiniu tyrimu Pravieniškių
trečiuosiuose pataisos namuose, analizuojamos šiuolaikinių kalinių nuostatos.
Kalėjimas yra totalitarinė institucija, kurioje laikomasi disciplinos (griežtos
tvarkos); bausmės tikslas - perauklėti individą. Pasaulyje daugėja totalitarinių

institucijų (kalėjimų), po truputį keičiasi ir pagrindinė jų funkcija - kalėjimai
tampa „atskirties fabrikais" [2: 171]. Kalinių adaptaciją gali paveikti įvairūs
veiksniai, o sunkiausia, matyt, prisitaikyti prie griežtos disciplinos, izoliuoto nuo
visuomenės gyvenimo, būti atskirtiems nuo šeimos ar draugų.
Prievartos visuomenė ir bausmės samprata
Prievartos visuomenę galima apibrėžti kaip visuomenę, kurioje pagrindinę vietą
užima organizacinė priežiūra, egzaminavimas ir įkalinimas [22]. Disciplina pagrindinė sąvoka, kuria remiantis galima apibrėžti minėtus prievartos
visuomenės aspektus. Iki XIX a. svarbiausias vykdomų bausmių už padarytus
nusikaltimus objektas buvo žmogaus kūnas; vyravo fizinės kančios, kurias
galima sukelti kankinant. Įvairios egzekucijos ilgą laiką užėmė nemažą vietą
visuomenės gyvenime: jų metu susirinkusi liaudis galėjo išreikšti savo
nepasitenkinimą esama valdžia ar gailėtis nusikaltėlio. Viešoji egzekucija apėmė
keletą svarbių aspektų (pavyzdžiui, XVIII a. turėjo demonstruoti tiesos ir
teisingumo triumfą). M. Foucault [12; 54] nurodo tokius pagrindinius aspektus:
1) Egzekucijos viešumas. Nusikaltėlis, vedžiojamas gatvėmis, pats skelbia apie
jam paskirtą bausmę. Taip demonstruojamas nuosprendžio dėl įvykdyto
nusikaltimo teisingumas. Tokiam viešam prisipažinimui svarumo suteikdavo ir
kitos priemonės, pavyzdžiui, ant pasmerktojo krūtinės užrašomas nuosprendis. 2)
Viešas prisipažinimas. Asmuo turėjo savanoriškai pripažinti savo kaltę visų
dalyvaujančiųjų akivaizdoje. Daug reikšmės turėjo ir suteikiama teisė ne tik
viešai pripažinti savo kaltę, bet ir prašyti pasigailėjimo ar bandyti pateisinti savo
veiksmus. Taip buvo galima laimėti laiko ir tikėtis karaliaus malonės, kuri galėjo
būti suteikta pačią paskutinę akimirką prieš lipant ant ešafoto. 3) Bausmės ryšys
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su įvykdytu nusikaltimu. Egzekucija būdavo susiejama su pačiu nusikaltimu nuteistojo lavonas arba nusikaltimo įrankis rodomas padaryto nusikaltimo
vietoje. Taip demonstruojamas teisingumo triumfas. Svarbiausias aspektas akistata su teisingumu. Per egzekuciją nuteistasis stoja į akistatą ir su liaudimi, ir
su teisingumu, ir su pačiu Dievu. Kadangi neišvengiamai artėja mirtis, reikia
gelbėti savo sielą.
Ilgainiui imta manyti, kad kūno kankinimas ir viešos egzekucijos yra
nehumaniški veiksmai, neatitinka Švietimo amžiaus vertybių. Prieš pradedant
skirti įkalinimo bausmę įstatymų pažeidėjams, plačiai taikyta kitokia bausmė -

nuteistieji buvo išsiunčiami į tolimas kolonijas (pavyzdžiui, Australiją) arba į
baudžiamąją vergiją, katorgos darbus. Galimi įvairūs variantai: tarnystė laive
jūreiviu arba kariuomenėje, samdomose pajėgose, darbas pas turtingą verslininką
arba plantacijos savininką [29]. Tokia bausmės forma buvo plačiau taikoma
ispaniškai kalbančiose šalyse. Galima teigti, jog bausmės pokyčiams įtaką darė
ne tik pažangios Švietimo amžiaus idėjos, bet ir tokie veiksniai kaip įvairios
ligos (maras, raupsai) ar nepatogumai, kildavę gabenant nuteistuosius į tolimas
kolonijas. Per maro epidemiją (prasidėjo XIV a. ir kai kuriose vietovėse truko iki
pat XIX a.) ligonius imta izoliuoti nuo visuomenės, kartu bandyta stabdyti
žmonių, bėgančių nuo ligos, migraciją. Tada pradėtos kurti naujo tipo institucijos
- Darbo namai, datuojamos XVII a. pradžia [16: 121]. Pagrindiniai jų bruožai itin sunkus darbas už maistą ir privalomas gyvenimas pačioje institucijoje.
Ilgainiui darbo namai tapo Šiuolaikinių kalėjimų modeliais.
Kintant bausmėms, valdžios objektu ir taikiniu tapo žmogaus kūnas - nuo
kūno kankinimo pereinama prie sielos kankinimo [12: 216]. Tokį virsmą
M. Foucault aiškina tuo, jog kankinimai nebeatitiko nei valdžios, nei visos
prievartos visuomenės interesų [12: 245]. Tad pagrindiniai bausmės
transformacijos aspektai būtų šie: nebėra viešumo (buvo suvokta, jog tokia
bausmė skatina naują smurtą ir nusižengia žmoniškumui); bausmė nebegali būti
valdovo keršto už padarytą nusikaltimą demonstravimas; bausmė privalo
sujaudinti individo sielą, mąstymą, paveikti polinkį nusikalsti (pradedamos kurti
institucijos, kuriose asmuo būtų perauklėjamas siekiant minėtų tikslų); kai
kuriose valstybėse mirties bausmė panaikinta (Lietuvoje - 1998 m. pabaigoje)
arba diskutuojama dėl jos panaikinimo - teisingumo vykdymas nėra kerštas (akis
už akį); kankinimai pasmerkiami ir pavadinami žiauriais.
Analizuodami šiuolaikines visuomenes, kai kurie autoriai (pavyzdžiui, D.
Garlandas) akcentuoja socialinės kontrolės kultūrą, kurią suformuoja pačios
visuomenės ar atskirų jos narių atsakas į nusikalstamumą [5: 140]. Didėjantis
nusikalstamumas neišvengiamai skatina įvairių socialinės kontrolės institucijų
kūrimąsi ar individualius veiksmus siekiant užtikrinti saugumą.
Šiuolaikinės visuomenės įkalinimo tikslus supranta kaip socialinius,
politinius ar instrumentinius, bet ne kultūrinius ir moralinius. Pasak D. Garlando
[14], bausmė yra pervertinama kaip socialinis įrankis ir neįvertinama kaip
kultūrinė vertybė. Tikimasi, jog bausme įvykdomi visi veiksmai, kurių nepavyko
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atlikti kitoms institucijoms, pavyzdžiui, sutvirtinant socialinę tvarką. Vis dėlto
bausmė nėra visai tinkama priemonė minėtam tikslui pasiekti, jos nevertėtų
traktuoti kaip socialinės inžinerijos formos. Svarbiau taikomą bausmę sieti su
kultūra, t. y. ji yra kultūrinių ir moralinių vertybių simbolis bei išraiška.
Remiantis D. Garlandu [14: 252], galima teigti, jog bausmė konstruoja kai kurias
svarbias vertybes bei įsitikinimus, taip atspindėdama kultūros savitumą.
Analizuojant Lietuvos gyventojų požiūrį į bausmių veiksmingumą, svarbu
atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų šalyje už tam tikrus sunkius nusikaltimus
(pavyzdžiui, nužudymą ar seksualinę prievartą) galėtų būti skiriama mirties
bausmė, bet atmetama fizinių bausmių galimybė. 2003 metų tyrime „Ar saugi
Lietuvos visuomenė?" aiškintasi piliečių nuomonė apie nusikaltimus, bausmes ir
tų bausmių veiksmingumą stabdant nusikalstamumą; paaiškėjo, kad 80 proc.
apklaustųjų veiksmingiausia bausmė atrodė terminuotas laisvės atėmimas ir
areštas (respondentai tai suvokė kaip sinonimus). V. Gaidys ir A. Dobryninas
nurodo [13: 41], jog nemažai apklaustųjų palankiai vertino mirties bausmę - 36
proc. respondentų manė, kad ji labai veiksminga. Respondentai nepalankiai
vertino tik fizines bausmes - tokią nuostatą pareiškė 42 proc. apklaustųjų. Taigi
pakitusiai bausmės sampratai, kada nebekankinamas kūnas, nemaža visuomenės
dalis pritaria. Vis dėlto Žemesnio išsimokslinimo ar kaime gyvenantys
respondentai fizines bausmes vertina palankiau (41 proc. už ir 33 proc. prieš),
Tad pagrindinis bausmės tikslas - teisingumo triumfas, kuriam tinka įvairios
priemonės. Šiuolaikinėse visuomenėse nebetaikomos žiaurios kūno bausmės,
diskutuojama dėl mirties bausmės (kaip nehumaniškos) panaikinimo. Pagrindinis
taikomas bausmės tipas yra įkalinimas arba priverstinis gydymas (jei nustatoma,
kad asmuo turi psichinių sutrikimų), kurių tikslas - padėti atsikratyti polinkio
nusikalsti.
Disciplinos reikšmė prievartos visuomenėje
Prievartos visuomenės sampratos turinio sudedamosios yra organizacinė
priežiūra, tikrinimas, egzaminavimas ir įkalinimas, jų rySys su disciplina.
Kiekvienos sudedamosios tikslas - užtikrinti paklusnumą valdžios mechanizmui.
Tai apima ne tik įstatymų laikymąsi, galimą asmens priskyrimą vienai ar kitai
kategorijai, bet elgesio kontrolę įvairiose organizacijose.
Tad įkalinimas yra seniai paplitusi ir universali visame pasaulyje bausmė
(skiriasi tik kalinimo už skirtingus nusikaltimus trukmė). Z. Baumanas [2] teigia,
jog „įkalinimas yra galutinė ir kraštutinė erdvinio izoliavimo forma", kurios
tikslas yra suvaldyti rūpesčius keliančias visuomenės grupes. Pagrindinis
socialinės kontrolės teiginys - sunkiausia valdyti tuos, kurie turi labai daug, ir
tuos, kurie turi labai mažai. Pirmieji - galingi, o antrieji neturi ko prarasti, mano
N. Christie [7]. Kalėjimo (erdvinio izoliavimo vietos) esmė - drausti ar
pristabdyti tam tikrą bendravimą, t. y. įamžinti atstumtumą, nors pastarasis
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žemina, menkina, naikina individualius bruožus ar aplinkybes, kurios buvo
įprastos kasdienio gyvenimo veikloje [2: 163].

Discipliną M. Foucault [12: 167] apibrėžia kaip „metodus, leidžiančius
skrupulingai

kontroliuoti kūno

veiksmus,

sukaustančius nuolatinėje

priklausomybėje jo jėgas ir įskiepijančius jam paklusnumo ir naudingumo
santykį". Disciplina individus paskirsto erdvėje: vienetas yra ne teritorija
(dominavimo vienetas), ne vieta (rezidavimo vienetas), o rangas (klasifikacijos
laukelis, eilutės ir stulpelio, gretos ir kolonos suskirstymo taškas, intervalas
vienas paskui kitą einančių intervalų sekoje). Individualizuodama kūnus,
disciplina juos lokalizuoja, bet nesusieja su tam tikra vieta, o išdėsto ir paleidžia
cirkuliuoti santykių erdvėje [12: 177]. Discipliną galima apibrėžti ir kaip tam
tikrą valdžios formą, kuri pasižymi tokiais bruožais: siekiu sukurti paklusnius
kūnus ir teisingo ugdymo metodais (juos galima vadinti ir šiuolaikinės
disciplinos visuomenės kontrolės metodais), būtent: 1) hierarchine priežiūra,
stebėjimu (individai yra matomi), 2) egzaminavimu (išryškinama žinių galia), 3)
normalizacijos procesu, arba bausmės vykdymu, sugrąžinimu į normalų
gyvenimą. Bausmės tikslas - individus paversti paklusniais, naudingais ir
užtikrinti, kad daugiau nenusikals.
Šiuolaikinėje visuomenėje svarbiausiu tikslu tampa paklusnumas ir buvimas
normaliu. Nenorintys paklusti normalizacijos procesui priskiriami prie
nenormalių ir deviantų, kuriuos reikia grąžinti į tinkamą būseną. Tokią funkciją
gali atlikti ne tik kalėjimai, bet ir mokyklos, psichiatrinės ligoninės. Visose šiose
organizacijose vyrauja griežta kontrolė ir disciplina, nors jos ir skiriasi
disciplinos griežtumu. Kalėjimai, kolonijos ar psichiatrijos ligoninės yra izoliuoti
nuo visuomenės.
Sunkiausias tarpsnis - prisitaikymas tokioje izoliuojančioje institucijoje, kur
prasideda nuteistojo kova dėl išlikimo. Norint išlikti, reikia greitai pritapti, todėl
galima prielaida, jog įkalintojo elgesį lems kitų nuteistųjų elgesys: jam reikės
išmokti taisyklių (formalių ir neformalių, įprastų nuteistiesiems), sugebėti
paklusti (ir prižiūrinčiam pareigūnui, ir kitiems nuteistiesiems) ir pan.
Totalitarinėje institucijoje netekęs intymumo, individas privalo greitai atsisakyti
laisvėje susikurto tapatumo, kad būtų pasiruošęs resocializacijai [4: 95]. Naujai
išmoktos elgesio taisyklės, nuolatinė kova už save neigiamai paveikia nuteistą
asmenį. Nors bausmių sistemoje ir nebetaikomi kankinimai, vis tiek bausmė
kalėjime gali būti lygiai tokia pat žiauri. J. Benthamo sukurtame idealiame
kalėjime nuteistieji atskiriami ir įkalinami vienutėse, kad nekiltų konfliktų,
įvairių susidūrimų. M. Foucault akcentuoja [12], kad pats kalėjimas gali skatinti
nusikaltimus. Iškyla paradoksalus reiškinys - kalėjimas atlieka priešingą
vaidmenį nei turėtų atlikti. E. Goffmanas pažymi [21: 22], kad šiuolaikinėse
visuomenėse bausmės ir socialinės kontrolės idėja dažnai įgyvendinama
uždarose institucijose. Tokios organizacijos gali būti traktuojamos kaip
pagrindinė prievartos visuomenės (kaip ją įvardina M. Foucault) egzistencijos
sąlyga.
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Pasikeitusi bausmės, taikomos už įvairius nusikaltimus, samprata turėtų
atspindėti visuomenės žmoniškumo raidą: atsisakyta žiaurių kūno kankinimų,
mirties bausmės ir net pradėta rūpintis nusižengusiųjų psichologinėmis
problemomis. Tačiau sukurtos perauklėjimo institucijos (kalėjimai, kolonijos ar
psichiatrinės ligoninės) atskleidė ir kitą visuomeninės gyvenimo sandaros pusę slėpti (o kartais ir naikinti) tuos, kurie atrodo ar elgiasi netinkamai. Socialinė
kontrolė užtikrina visuomenės struktūrą, kur tvarką palaikyti padeda totalitarinės
institucijos. E. Goffmanas [17: 16] išskiria penkis skirtingus aptariamų institucijų
tipus: 1) institucijos, kurių paskirtis - rūpintis visuomenei nepavojingais ir
negalinčiais savimi pasirūpinti asmenimis (aklųjų, senelių prieglaudos), 2)
vietos, kur prižiūrimi savimi negalintys pasirūpinti asmenimis, nes juos
visuomenė laiko pavojingais (psichiatrinės ar raupsuotųjų ligoninės), 3)
institucijos, kurių paskirtis - ginti visuomenę nuo pavojingų individų (įvairūs
kalėjimai, kolonijos ar nepilnamečių perauklėjimo institucijos), 4) institucijos,
sukurtos geriau organizuoti, produktyviau atlikti tam tikras užduotis ( kariniai
miesteliai, darbo stovyklos ir pan.), 5) vienuolynai, kunigų seminarijos, abatijos,
kur gyvena atsiskyrę nuo išorinio pasaulio, nors dirbantys bendruomenės labui
asmenys. Pagrindinė totalitarinių institucijų paskirtis, anot E. Goffrnano [17], sulaužyti įprastą, kasdienę veiklą: sunaikinti ribas, skiriančias minėtas gyvenimo
veiklos sferas. Bet kurioje totalitarinėje institucijoje Šias sferas galima apibūdinti
taip: 1) gyvenant vienoje vietoje visi socialinio gyvenimo veiksmai yra atliekami
ten pat ir kontroliuojant vienai valdžiai; 2) socialiniai veiksmai yra atliekami
kartu su kitais (kaskart vis su tais pačiais) asmenimis, kurie irgi priversti daryti tą
patį; 3) kiekviena diena yra disciplinuota: viskas daroma pagal griežtą
tvarkaraštį.
Totalitarinėse institucijose svarbus veiksnys yra nesavanoriškas dalyvavimas
jų veikloje, ypač įkalinimo įstaigose. Įkalintojo gyvenimą reglamentuoja
taisyklės ir valdžia (pavyzdžiui, nustatytas kėlimosi, valgymo, laisvalaikio
laikas). Socialinė kontrolė veikia ir organizuotoje visuomenėje, bet totalitarinėse
institucijose jos įtaka kur kas didesnė - elgesį riboja įvairios formalios ir
neformalios taisyklės. Mokslinėje literatūroje skiriamos pagrindinės įkalinimo
kančios [G. M. Sykes, 27: 450]: 1) deprivacija - atimama laisvė, nutrūksta
santykiai su šeima ar draugais; 2) įkalintojo gyvenimą reglamentuoja taisyklės ir
valdžia ; 3) individas gali turėti tik vieną arba keletą ribotų vaidmenų.
Įkalinimo įstaiga, kaip socialinė sistema
Tyrinėdamas socialinę sistemą T. Parsonsas [23: 241] pirmiausia pabrėžė
struktūrinius jos komponentus - vertybes, normas. Socialinę tvarką jis įtraukia į
sistemos struktūrą, o socializaciją ir socialinę kontrolę įvardija kaip pagrindinius
veiksnius, padedančius socialinei sistemai išlikti stabiliai.
Gyvendami visuomenėje žmonės gali rinktis iš daugelio būdų, kaip tvarkyti
savo reikalus, jiems gali padėti draugai ar Šeima, o kaliniai neturi iš ko rinktis -
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tai lemia pati totalitarinės institucijos sandara. Čia netenkama ir laisvės, ir
kasdienio bendravimo, negaunama įprastų paslaugų, prekių ir pan. Nuteistasis
tampa ypatingos socialinės sistemos dalimi, kuriai būdingas ilgalaikiškumas ir
kuri gyvuoja nepriklausomai nuo to, ar atskiras individas patenka į ją, ar išeina iŠ
jos. Tokias sistemas sudaro tam tikri socialiniai vaidmenys (tiksliau, visas
vaidmenų rinkinys) ir statusai, kurie čia sukuriami ir įvardijami tos įstaigos
žargonu (pavyzdžiui, Pravieniškių trečiuosiuose pataisos namuose nuteistieji
baudos izoliatorių vadina triumu, sargybinius - barsais). Garabiedjan pateikia

tokią nuteistųjų tipų klasifikaciją [26: 236]: 1) Paklūstamieji įstatymui asmenys.
Jie dalyvauja įvairiose reabilitacijos programose ir palaiko normalius (artimus)
santykius su kalėjimo vadovybe ir darbuotojais. 2) Kitas nuteistųjų tipas gerbtini vaikinai - nedalyvauja jokiose reabilitacijos programose ir vengia bet
kokių artimesnių kontaktų su kalėjimo darbuotojais. Nuteistieji juos gerbia, nes
šie neišduoda savo draugų ir nebendrauja su sargais. 3) Politikais vadinami tie,
kurie dalyvauja visose reabilitacijos programose bei palaiko ryšį su darbuotojais
ir kitais nuteistaisiais.
Nuteistųjų kodeksas labiau paplitęs ir svarbesnę reikšmę turi griežtojo
režimo ar sustiprintos apsaugos kalėjimuose. Jame nurodoma, kaip reikėtų elgtis
vienu ar kitu atveju. Svarbiausias kodekso tikslas ^ didinti nuteistųjų tarpusavio
solidarumą, mažinanti smurto poreiškius ir padėti kartu susidoroti su kalėjimo
aplinkos sunkumais f 18].
Asmens statusas hierarchinėje nuteistųjų sistemoje gali priklausyti nuo
laisvėje turėto statuso (pavyzdžiui, buvo gaujos vadas). Nepaisant socialinių
vaidmenų hierarchijos ar esamo kodekso, įkalinimo įstaigos socialinės sistemos

negalima laikyti stabilia (geriausiu atveju ji gali būti tik iš dalies stabili). Dalinį
stabilumą lemia pačių socialinės sistemos narių (nuteistųjų) gyvenimo samprata,
ankstesnė nusikalstama veikia, noras išgyventi bet kokiomis priemonėmis ir pan.
Kalėjimo socialinę sistemą galima traktuoti ir kaip atskirą bendruomenę, kurią
galima analizuoti remiantis veiklos procesais ir funkcionavimu. V. Baršauskienė
ir I. Leliūgienė [1] pažymi, jog funkciniu požiūriu bendruomenė apibrėžiama
kaip struktūra, kuri turi spręsti tam tikras problemas, gauti tam tikrus rezultatus ir
atlikti tam tikras funkcijas. Galima išskirti ir kitą kalėjimo, kaip bendruomenės,
aspektą - tai socialinių elementų ir sistemų visuma, atliekanti socialinį
užsakymą.
Tarp nuteistųjų pasitaiko ir smurto prieS save ir kitus atvejų. Gali būti dvi
smurto rūšys: savižudybės bei savęs žalojimas ir žmogžudystės, užpuolimai bei
kitos formos. Tokį elgesį dažniausiai lemia psichologinės kilmės priežastys arba
išprovokuoja aplinkybės (pati totalitarinės institucijos aplinka, vyriškumo
demonstravimas, kerštas, savigyna ir pan.). Dažniausiai kalėjimuose Žudomasi
pasikariant - Šio būdo pasirinkimas nepriklauso nuo amžiaus, bausmės ilgumo ar
individo intelekto koeficiento. Kitos smurto rūšys, būdingos kalėjimams, esti tri
jų formų: 1) smurtas tarp nuteistųjų, 2) smurtas nukreiptas prieš sargybinius; 3)
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sargybinių smurtas prieš nuteistuosius. Dažniausiai pasitaiko smurtas tarp
nuteistųjų.
Apibendrinant galima teigti, kad visuomenės sukurtos įkalinimo įstaigos turi
bendrų bruožų. Nuteistųjų socialinės sistemos negalima vadinti stabilia vien dėl
jose veikiančių asmenų deviantinės praeities ir esamo mikroklimato, kuriam
poveikį daro neigiami veiksniai (smurtas, nepasitikėjimas, baimė ir pan.).
Adaptacija totalitarinėse institucijose (kalėjime)
Adaptuotis tenka ne tik prie stresą ar neigiamas emocijas sukeliančių situacijų,
bet prie situacijų, kurios teikia malonumą. Tai įgalino individus išvengti žūties
natūralios atrankos metu: pavyzdžiui, ilgalaikis džiaugsmas atlikus kokį nors

darbą (sumedžiojus didžiulį žvėrį) nepadėjo protėviams išlikti [6: 32].
Šiuolaikinėje visuomenėje veikia tos pačios taisyklės - negalima ilgam „užmigti
ant laurų". Greitai priprantama prie teigiamų (laimima loterijoje) ar neigiamų
situacijų (patenkama į kalėjimą), bet daug lėčiau adaptuojamas! prie tokių
situacijų kaip santuoka arba visai nesiadaptuojama prie sekso ar triukšmo.
Šiuos adaptacijos aspektus pritaikyti asmenims, pirmą kartą atliekantiems
bausmę kalėjime (nesvarbu, koks jo apsaugos laipsnis), galima pagal tokią
schemą: patekus į kalėjimą, svarbų vaidmenį vaidina turima samprata apie jį bandoma adaptuotis pritaikant turimas nuostatas, stereotipus (galima teigti, jog
tai asimiliacija). Tačiau to nepakanka - reikia mokytis naujų taisyklių,
disciplinos, susitaikyti su laisvės apribojimu ir pan. Mokslinėje literatūroje
išskiriamos biologinė ir socialinė adaptacija. Sociologiniu požiūriu socialinė
adaptacija gali būti apibrėžiama ne tik kaip individo siekių ar lūkesčių derinimas
su jo galimybėmis, bet ir su visuomenės lūkesčiais, reikalavimais. Nepaisant

žmonių psichologinių skirtumų ir gebėjimo vienaip ar kitaip prisitaikyti prie
skirtingų situacijų, galima nurodyti keletą bendrumų, kuriuos pavadinsime
adaptacijos kalėjime modeliais: 1) Gynybinių strategijų kūrimas. Pirmą kartą į
kalėjimą patenkantys individai turi tik labai ribotą supratimą apie Šios įstaigos
vidinį gyvenimą (dažniausiai manoma, kad vyrauja smurtas, seksualinė prievarta
ir kitos negandos). Suformuota samprata dažniausiai kelia baimę (pavyzdžiui, dėl
saugumo ar net dėl galimybės prarasti gyvybę). Svarbu paminėti, jog tokie
asmenys labiausiai bijo, kad neišvengiamai pasikeis jų tapatumas, kad jie taps
„tokie", t. y. tikri kaliniai [25: 148]. Individas tarsi susikonstruoja gynybines
strategijas (pavyzdžiui, vengti bet kokio smurto ar kontakto su kitais
nuteistaisiais, vengti susidūrimų su sargybiniais, svarbiausia - išlaikyti
nepakitusi savo tapatumą). Kartais baimė dėl savo gyvybės ar saugumo gali tapti

tikra manija, kai individas tampa perdėtai budrus [20], Visas strategijų kūrimo
procesas vyksta giliai apmąstant savo ankstesnį gyvenimą ir galimybes išgyventi
patekus į kalėjimą (literatūroje toks procesas vadinamas vidiniu dialogu). Tai
gali trukti trumpai, bet dažniausiai vyrauja visą bausmės atlikimo laiką. 2)
Sąmoninga saviizoliacija. Nors kiekvienas žmogus, ir neseniai patekęs į
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kalėjimą, ir jau kurį laiką jame gyvenantis, turi asmenybės (tiksliau, tapatumo)
skirtumų, juos visus sieja pati kalėjimo aplinka ir bendra įkalinimo situacija. Tai
neišvengiamai daro poveikį individui. Kad apsisaugotų nuo galimų nemalonumų,
individas siekia būti socialiai nematomas [20]. Vis dėlto ši strategija
neveiksminga dėl keleto paprastų priežasčių - dėl kalėjime prarandamo
privatumo ir veiksmų autonomiškumo, dėl gyvenimo ankštoje patalpoje su kitais
nuteistaisiais. Tai neigiamai veikia ir asmens adaptaciją, mat užsisklendimas

savyje trukdo išmokti šios aplinkos taisykles, leidžiančias geriau prisitaikyti ir
išgyventi [25: 148). 3) Kuriamas apgaulingas įvaizdis. Individas savo išvaizda
bei elgesiu demonstruoja nenorą bendrauti su kitais. Dažniausiai tai kieto vaikino
įvaizdis, kuris, nuteistųjų, nuomone, gali apsaugoti juos nuo smurto ar
seksualinės prievartos [9]. Įvaizdis kuriamas intensyviai sportuojant ir didinant
raumenų masę, tam tikra kalbėsena, tiesiu ar net agresyviu žvilgsniu. Taip asmuo
parodo, kad ir jis gali smurtauti prieš kitus. Vis dėlto įvaizdžiui sukurti reikia
daug emocinių pastangų.
Įspūdžio vadyba - tai procesas, kai individas kuria savo kalėjimo tapatumą;
individas turi greitai perprasti vidaus taisykles, nuteistųjų kodeksą ar elgesio su
sargybiniais aspektus. Reikia sukurti naują, kalėjimo aplinkai tinkamą asmens
tapatumą, nes senasis (sukurtas laisvėje) netinka. Bijodamas, kad kalėjimas gali
neigiamai paveikti jo asmenybę, individas stengiasi taikyti gynybines strategijas.
Taigi naujo kalėjimo tapatumo kūrimo negalima laikyti tapatumo transformacija,
- tai tam tikra tapatumo rekonstrukcijos forma [25: 150].
Įkalinimo pasekmės nuteistiesiems
Bausmės esmė - nusikaltęs nusipelno bausmės, todėl jį reikia nubausti. Kalėjimų
sistema grindžiama utilitarinėmis idėjomis: aiškinama, kad nusikaltėlių
įkalinimas didina visuomenės saugumą, užkerta kelią tolesniems įstatymo
pažeidimams ar perauklėja deviantus. Manoma, jog bijodami kalėjimo asmenys
nebedarys nusikaltimų, nes kalėjimas yra siejamas su neigiamais išgyvenimais,
kurių stengiamasi vengti. Tokia nuostata siejama su aptariamos institucijos
įvaizdžiu: svarbu, kaip - socialiai ar asmeniškai - asmenys suvokia kalėjimo
įvaizdį [8: 9]. Bandoma įsivaizduoti, koks ten gyvenimas, ką reiškia atlikti
bausmę, kaip elgiasi kiti nuteistieji. Tokie samprotavimai kuria bendrą kalėjimo
įvaizdį; literatūroje išskiriami du pagrindiniai Šaltiniai, suteikiantys informacijos
apie kuriamą kalėjimo įvaizdį: asmeninė patirtis ir antrinės žinios.
Svarbiausios įkalinimo pasekmės siejamos su asmens tolesne nusikalstamo
pobūdžio karjera; manoma, jog kurį laiką praleidęs kalėjime individas būtinai vėl
nusižengs įstatymams. Šio teiginio negalima suprasti vienareikšmiškai.
Prisimenant sukalėjiminimo sąvoką (tai socializacijos procesas, kurio metu
naujus kalėjimo įnamius senbuviai įtraukia į kalėjimo kultūrą), tokia prielaida
yra galima, bet jos negalima taikyti visiems kalėjusiems žmonėms. Literatūroje
nurodomos tokios svarbiausios įkalinimo pasekmės asmeniui: 1) Įkalinimas
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paveikia fizinę ir psichologinę būseną. Smurtas ar seksualinė prievarta, kurią gali
patirti asmuo kalėjime, neigiamai atsiliepia tiek fizinei, tiek psichologinei
savijautai. Galimi ir kiti sveikatos pablogėjimo veiksniai: narkotikų vartojimas,

įvairios ligos (AIDS, ŽIV), gyvenimo sąlygos ir pan. Įkalinimo pasekmes galima
tiesiogiai sieti su adaptacija kalėjime: kuo sėkmingiau asmuo adaptavosi
minėtoje institucijoje, tuo sunkiau jam resocializuotis laisvėje [9]. Tad susikurtas
naujas (kalėjimo aplinkai tinkamas) tapatumas nebegali būti pakeistas senuoju,
susikurtu gyvenant laisvėje - kuo sėkmingesnis yra adaptacijos kalėjime
procesas, tuo sunkiau individui resocializuotis grįžus į visuomenę. 2) Tolimesnis
gyvenimas išėjus iŠ kalėjimo. Resocializacija visuomenėje yra veikiama įvairių
veiksnių: tai Žmonių nusiteikimas išėjusių iš kalėjimo asmenų atžvilgiu,
nepasitikėjimas jais, nenoras jų įdarbinti ir pan. Tyrinėtojų M. Tonrey ir J.
Petersilia [28] nuomone, bausmės atlikimas kalėjime neigiamai veikia asmens
galimybes įsidarbinti ir jo pajamas. 3) Santykiai su vaikais. Šeimos nariais ar
partneriais. Dėl pakitusio asmens tapatumo (susikurto kalėjime) vienaip ar kitaip
pakinta asmens elgesys: jis gali kitaip kalbėti ar būti dirglus. Įkalinimo pasekmės
nuteistojo šeimai tiriamos retai. 4) Recidyvizmas. Manoma, kad išėję iš kalėjimo
žmonės ir toliau vykdys įvairius nusikaltimus. Kriminogeninio elgesio tyrėjai
mano, kad tokie įkalinimo aspektai kaip įsidarbinimo galimybės, negalėjimas
gauti pajamų ir dėl to sunki materialinė šeimos padėtis gali paskatinti asmenį vėl
nusikalsti. Galima paminėti tris teorines kryptis, kurios skirtingai aiškina
kalėjimo poveikį. Pirmosios atstovai linkę manyti, kad bausmės atlikimas
kalėjime mažina individo potraukį pažeidinėti įstatymus [15]. Tai lemianti
kalėjimo aplinka, neigiamas visuomenės požiūris į atlikusius bausmę. Antrajai
krypčiai priklausantys mokslininkai pažymi, kad kalėjimai yra „nusikaltimo
mokyklos", kurios didina nusikalstamumą (dėl psichologinio diskomforto,
kalėjimo aplinkos poveikio ar kitų nuteistųjų pavyzdžio). Trečiosios,
„minimalios sąveikos", atstovų nuomone, kalėjimo poveikis individui yra
minimalus. Čia patenkančių asmenų elgesys jau yra antisocialus, tad kalėjime jis
mažai kinta.
Pravieniškių tretieji: įnamių adaptacijos ypatumai
Anketine apklausa siekta ištirti asmenų, kurie priversti gyventi totalitarinėje
institucijoje, adaptaciją. Šiame tyrime svarbu išsiaiškinti, kelintą kartą nuteistieji
atlieka bausmę pataisos namuose, kokį įspūdį sudarė institucija pirmą kartą į ją
patekus (pavyzdžiui, aplinka, darbuotojai ar kiti nuteistieji). 2004-2005 m.
atliktas tyrimas padėjo išsiaiškinti, kaip nuteistieji sugeba prisitaikyti prie naujų
gyvenimo sąlygų, kokios aplinkybės jiems padarė neigiamą įspūdį, kaip vertina
savo padėtį nuteistųjų hierarchijoje ir pan. Tiriamųjų imtis - 112 (tai sudaro 38,5
proc. visų pataisos namų gyventojų); anketą sudarė 20 įvairaus tipo klausimų.
Duomenys apdoroti SPSS ir MS Excel kompiuterinėmis programomis,
panaudojant šių sistemų duomenų bei grafikos analizės procedūras. Tyrime buvo
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išskirti adaptaciją lemiantys veiksniai: pataisos namų aplinka (pavyzdžiui, aukšta
tvora, grotos ant langų, kiti nuteistieji ir pan.); santykiai su kitais bausmę
atliekančiais asmenimis; bausmės atlikimo trukmė; nuteistųjų ir institucijos
darbuotojų vertinimai; įkalinimo kančios (pavyzdžiui, smurtas, gyvenimas
ankštoje patalpoje su kitais asmenimis, griežtos pataisos namų taisyklės);
bausmių taikymas institucijoje; savo padėties vertinimas nuteistųjų hierarchinėje
sistemoje. Darbe kalbama apie pirmąkart nuteistųjų adaptaciją, tad analizė apima
95 proc. respondentų; jų amžiaus vidurkis - 23 metai, taigi bausmę čia atliko
jauni vyrai: jauniausiam 18, vyriausiam 40 metų.
1 pav. Respondentų, atliekančių bausmę Pravieniškių trečiuosiuose pataisos
namuose, išsimokslinimas (%)

Auk^tasis
Nebaigtas auk&tasis
Aukštesnysis
Vidurinis
Nebaigtas vidurinis
Pradinis

(%) 0

Daugiausia respondentų (69 proc.) yra nebaigę vidurinės mokyklos. Galima
daryti išvadą, kad mokyklos nelankymas galėjo atsiliepti patekimui į pataisos
namus. Tai sietina su tėvų nepriežiūra, deviantiniu vaiko elgesiu ar nusikalstama
veikla su draugais. Šio tyrimo duomenys neprieštarauja nuteistųjų
išsimokslinimo statistikai: 1998 m. duomenimis, 88 proc. nusikaltusiųjų buvo
nebaigę vidurinės mokyklos, 7 proc. baigę aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas,
5 proc. išsimokslinimas buvo kitoks Į24: 144].
Tiriant adaptaciją kalėjime ir jos veiksnius, svarbu atsižvelgti į čia praleistą
laiką. Negalima vienareikšmiškai teigti, kad ilgai kalėję asmenys tampa
recidyvistais ar kad per ilgą laiką visiškai sunaikinamas ankstesnis (buvęs iki
bausmės atlikimo) asmens tapatumas. Vis dėlto laiko veiksnys lemia adaptacijos
procesą. 30 proc. respondentų pataisos namuose bausmę atlieka daugiau nei
metus (5 apklaustieji — apie 2—4 metus), mažiau nei mėnesį — 18 proc.
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apklaustųjų, 25 proc. - mažiau nei metus, o 30 proc. - mažiau nei pusę metų.
Galima daryti išvadą, kad tiriamu laikotarpiu pataisos namų formalias ir
neformalias taisykles geriau žinojo ilgesį laiką ten buvę nuteistieji (minėti 30
proc. respondentų), o keletą savaičių kalintys asmenys tik iš dalies gali būti
susipažinę su esama tvarka, bando surasti stipresniųjų, galinčių juos apginti ar
padėti adaptuotis. Be to, patekus į tokią instituciją, svarbus ir paties individo
elgesys, jo išvaizda (pavyzdžiui, žmogaus eisena ar žvilgsnis turi rodyti jo

pasitikėjimą savimi [25: 150].
Svarbus yra ir pirmas įspūdis patekus į kalėjimą. Kiekvienas asmuo turi
išankstinę nuostatą, kaip atrodo kalėjimas, kokie žmonės ir kodėl atlieka bausmę.
Tokią nuostatą padeda susikurti žiniasklaida ir asmeninė draugo ar pažįstamo
patirtis, Laiką, kurį asmuo turi išbūti kalėjime, galima suskirstyti į keletą tarpsnių
[10: 243]: 1) pradiniu tarpsniu asmuo, pirmą kartą patekęs į šią įstaigą, patiria
neigiamų įspūdžių, dažnai izoliuojasi nuo kitų, bando išlikti toks, koks buvo
laisvėje, jam trūksta šeimos, draugų; 2) viduriniu tarpsniu nuteistasis įsilieja į
kalėjimo socialinę sistemą: susiranda draugų ar priešų, užima tam tikrą padėtį
nuteistųjų hierarchijoje, jam priskiriami tam tikri socialiniai vaidmenys
(pavyzdžiui, šiuose pataisos namuose - „šustriako"- savimi pasitikinčio vaikino
vaidmuo) ar dalyvauja nelegalioje veikloje (aprūpina kitus narkotinėmis
medžiagomis); 3) paskutiniu tarpsniu artėjanti bausmės atlikimo pabaiga
nuteistajam kelia nerimą - galbūt bus sunku susirasti darbą, išlaikyti šeimą ar
atkurti buvusius socialinius ryšius.
Tyrime buvo aiškinamasi, kokios šių pataisos namų aplinkybės padarė
nuteistiesiems neigiamą įspūdį. Tai institucijos aplinka (aukšta tvora, didžiuliai
vartai) - 59 proc. apklaustųjų; 33 proc. nepatiko pataisos namų darbuotojai,
galbūt dėl Šiųjų elgesio su nuteistaisiais. Šio teiginio nereikėtų suvokti
vienareikšmiškai, nes įspūdį galėjo lemti išankstinė įkalintųjų ir sargybinių
priešprieša. 15 proc. respondentų pažymėjo, kad jiems nepatiko gyventi ankštoje
patalpoje su kitais nuteistaisiais (iki 10 žmonių). Mažiausiajai daliai (13 proc.)
respondentų neigiamą įspūdį padarė kiti nuteistieji. Keletas respondentų nurodė
prastą maistą, blogas gyvenimo sąlygas, teigė, jog ^niekas nepadarė neigiamo
įspūdžio". Šį atsakymą galima paaiškinti savita vyriškumo modelio samprata,
susikurta kalėjime (pavyzdžiui, noru pademonstruoti savo vyriškumą, neparodyti
tikrųjų jausmų). Daugiau kaip pusė atsakiusiųjų nurodė turėję išankstinę
sampratą apie gyvenimą kalėjime. Atsakymo variantą „sunku pasakyti" (22 proc.
apklaustųjų) galima interpretuoti ir kaip neigiamą atsakymą, ir kaip netvirtai
susiformavusią gyvenimo aplinkybių pataisos namuose sampratą.
Gyvenimas kalėjime labai skiriasi nuo gyvenimo laisvėje: Čia griežta
disciplina, gyvenama ankštoje patalpoje su kitais nuteistaisiais, būtina su jais
bendrauti ir pan. Anot E. Goffmano, pagrindinė totalitarinių institucijų
(analizuojamu atveju - kalėjimų) paskirtis yra suardyti įprastą, kasdienę veiklą sunaikinti ribas, skiriančias gyvenimo veiklos sferas [11]. Daugiausia rūpesčių
kalėjimo įnamiams sudaro įkalinimo kančios, pirmiausia santykiai su kitais
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nuteistaisiais ir su institucijos darbuotojais. Svarbu priminti Pravieniškių trečiųjų
pataisos narnų statusą (buvusi bendrojo pataisos darbų režimo kolonija): čia
smurtas ar gyvenimas viename ankštame kambaryje nėra taip svarbūs kaip
griežtojo režimo kalėjime (pavyzdžiui, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime),
kur keletas nuteistųjų gyvena 7,5 kvadratinio metro ploto patalpoje. Tad
pagrindinės adaptacijos problemos kyla patekus į griežtojo režimo ar didžiausios
apsaugos kalėjimus, kur bausmę atlieka sunkius nusikaltimus padarę asmenys, o
kalimasis laikas yra ilgas (kartais iki gyvos gaivos). Mūsų tyrimo duomenys
rodo, kad iŠ pradžių santykiai su kitais nuteistaisiais kėlė rūpestį tik 13 proc.
kalinių, o Šiuo metu jie rūpi 70 proc. Panašiai pakito ir nuostata dėl gyvenimo
ankštoje patalpoje su kitais nuteistaisiais (atitinkamai 15 ir 47 proc.) bei santykių
su institucijos darbuotojais (33 ir 60 proc. respondentų). Santykiai su
darbuotojais jau pačioje bausmės atlikimo pradžioje respondentams darė
neigiamą įspūdį. Tiriant adaptacijos veiksnių - santykių su darbuotojais ir
santykių su kitais nuteistaisiais - vertinimo kaitą pagal pataisos namuose
praleistą laiką, paaiškėjo, kad respondentams, bausmę atliekantiems mažiau nei
mėnesį, beveik vienodai svarbūs yra santykiai su darbuotojais ir su kitais
nuteistaisiais (atitinkamai 7 ir 8 proc). Mažiau nei pusę metų praleidusiems
pataisos namuose Žmonėms svarbesni atrodė santykiai su kitais nuteistaisiais
(beveik trims trečdaliams apklaustųjų). Mažiau nei metus pataisos namuose
gyvenę respondentai svarbesniais taip pat įvardijo santykius su nuteistaisiais (17
proc), 12 proc. - santykius su darbuotojais. Įdomiausi yra daugiau nei metus
bausmę atliekančių respondentų atsakymai: beveik du trečdaliai svarbesniais
nurodė santykius su institucijos darbuotojais, o 15 proc. - su nuteistaisiais. Tad
galima daryti išvadą, kad šių adaptacijos veiksnių svarbumo mastas (neišskiriant
jų atskirai) parodo asmenų adaptacijos sėkmę (matyt, laikui bėgant išmokstama
bendrauti su kitais nuteistaisiais ir susirandama draugų). Palyginti nedidelė dalis
respondentų atliekančių bausmę mažiau nei mėnesį, svarbiais įvardijo minėtus
adaptacijos veiksnius; ilgiau kalintys asmenys nurodė juos kaip svarbius.
Tyrime norėta išsiaiškinti ir požiūrį į nuteistųjų gyvenimo sąlygas. Pirmą
kartą patenkantiems į kalėjimą asmenims labai svarbi yra aplinka, kurioje jie
turės išbūti visą bausmės atlikimo laiką, ypač kai tenka gyventi mažoje patalpoje
su kitais, kurie gal visai nepatinka, o patalpos sienų spalva erzina. Respondentų
buvo prašoma įrašyti kartu gyvenančių asmenų skaičių. Vienoje patalpoje
gyvena daugiausia 12 asmenų, mažiausiai - 1 asmuo, vidutiniškai vienoje
patalpoje kartu gyvena 4 nuteistieji. Respondentų prašėme parašyti, kokį vaizdą
jie mato pro savo gyvenamosios patalpos langą ir kokios spalvos yra sienos;
dažniausiai matomas vaizdas - tvora (nurodė 37 apklaustieji), antroje vietoje miškas (13 respondentų)- Pataisos namuose sienos yra šviesios spalvos:
dominuoja melsva, rausva, balta ir pan. Apie dešimtadalis nurodė gyveną
Jaukiai ir gražiai", „sąlygos gyventi yra geros", panaši dalis pažymėjo, kad
patalpa „ niūri ir tamsi" arba „ankšta gyventi keturiems asmenims". Nuteistieji

stengiasi tvarkyti buitį taip, kad ji primintų laisvėje turėtus namus: patalpos
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tvarkingos, auga gėlės, patiesti kilimai. Tad čia gyvenimo sąlygos skiriasi nuo

kitų kalėjimų (pavyzdžiui, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo aplinka; 7,5
kvadratinio metro kamera, dviejų aukštų gultas, prie grindų prisuktas stalas ir
kėdė, dar kriauklė ir klozetas [19].
Vienas iš svarbiausių nuteistųjų rūpesčių - santykiai su kitais nuteistaisiais.
Respondentų prašėme apibūdinti, kaip sutaria su kitais kaliniais.
2 pav. Kaip nuteistieji sutaria su kitais kaliniais

Vis

Daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad sutaria su kitais nuteistaisiais, 29
proc. netgi puikiai sutaria, taigi daugelio adaptacija yra sėkminga. Atsakiusieji
Jokių santykių nėra", matyt, pasirinko vieną iš adaptacijos modelių - sąmoningą
saviizoliaciją („gyvenu savo gyvenimą ir nieko nenoriu girdėti apie kitą"), vieną
iŠ gynybinių strategijų, kuria individas siekia apsisaugoti nuo galimų
nemalonumų, susidūrimų su kitais nuteistaisiais ar kalėjimo darbuotojais.
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3 pav. Nuteistųjų sutarimas su kitais pagal praleistą kalėjime laiką
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Iš duomenų aiškėja, kad kuo ilgiau gyvenama pataisos namuose, tuo geriau
išmokstamos formalios ir neformalios taisyklės, susirandama draugų ir
adaptacijos procesas būna sėkmingesnis. Kaliniai, praleidę mažiau nei mėnesį
pataisos namuose, dar išgyvena šoką, ištikusį patekus į tą instituciją; per tokį
trumpą laiką tvirti santykiai su kitais dar nespėjo nusistovėti. 36 proc.
apklaustųjų (pataisos namuose buvusių mažiau nei pusę metų) pažymėjo
sutariantys su aplinkiniais; šiems respondentams svarbiausi yra socialiniai ryšiai
- tarpusavio draugystė. Tačiau, matyt, dalis iŠ jų elgiasi pagal savi izoliacijos
modelį. Mažiau nei metus ir daugiau nei metus šioje institucijoje gyvenantys
apklaustieji savo ryšius su kitais nuteistaisiais vertina panašiai (22-24 proc. iŠ jų
sutaria su kitais nuteistaisiais). Per tokį laiką Šios grupės jau būna užmezgusios
gana tvarius socialinius ryšius, kuriuos galima įvardyti kaip draugystę ir
bendradarbiavimą. Jaunų nuteistųjų draugiški tarpusavio santykiai ir socialinis
palaikymas yra svarbūs veiksniai, padedantys išlaikyti psichologinį komfortą ir
geriau adaptuotis [10: 242], Pirmą kartą patenkantiems į kalėjimą nerimą kelia
galimybė būti atstumtiems ir patekti tarp socialiai izoliuotų asmenų (išskyrus
tuos atvejus, kai savi izoliacija pasirenkama savanoriškai). Nuteistiesiems svarbu,
kaip juos vertina kiti šios įstaigos įnamiai: mažiau nei pusė jų mano, kad kiti
nuteistieji juos vertina teigiamai (taip vertinti galėjo tie apklaustieji, kurie
priklauso vidinėms pataisos namuose veikiančioms grupėms ir turi stiprų
užnugarį, pavyzdžiui, sportininkai ar vadinamieji „Šustriakai"), 62 proc.
pažymėjo to nežiną. Kiti mano esą vertinami neigiamai (darome prielaida, kad
jie pasirinko saviizoliacijos modelį). Galima daryti išvadą, jog pataisos namuose
neįprasta demonstruoti teigiamų jausmų kitiems nuteistiesiems, nes bijoma
pasirodyti silpnesniais ar nuo kitų priklausomais; todėl didžioji dalis atsakė
nežinantys, kaip juos vertina kiti. Draugiški santykiai kalėjime yra paremti
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tarpusavio pagalba (pavyzdžiui, nuteistieji priklauso vienai gaujai), nelegalia
veikla (gebėjimu gauti reikiamų prekių, narkotikų) ar fizine jėga,
demonstruojama žeminant kitus nuteistuosius. Svarbu neišduoti savo likimo
draugo sargybiniams, būti vyriškam.
Sargybiniai ir įkalintieji sudaro pataisos namų socialinę sistemą: pirmieji turi
užtikrinti vidaus tvarką, neleisti smurtauti ir padėti nuteistiesiems suvokti
padaryto nusikaltimo pasekmes. Daugiau kaip pusė respondentų, paklausti, kaip
juos vertina pataisos namų darbuotojai, atsakydavo nežiną, 21 proc. mano, jog
darbuotojai juos vertina teigiamai, kiti mano, kad yra vertinami neigiamai.
Matyt, santykiai su sargybiniais apklaustiems nuteistiesiems yra svarbūs, bet
dažniausiai šių grupių socialiniai ryšiai suprantami kaip neigiami, tad atsakymą
„nežinau" galima traktuoti kaip neigiamą vertinimą.
Pirmą kartą į kalėjimą patenkantiems asmenims sunkiausia išmokti teisingai
elgtis, t. y. sugebėti užmegzti socialinius ryšius tiek su sargybiniais, tiek su
nuteistaisiais. Svarbiausia - tinkama individo laikysena, parodanti pasitikėjimą
savo jėgomis (tvirta eisena, tiesus žvilgsnis, lėta kalbėsena), ir jausmų (baimės,
nerimo) slėpimas. Nuomonę apie kitą asmenį (ne tik kalėjime) susidarome
stebėdami jo elgesį, kūno kalbą ar analizuodami charakterio bruožus. 4 paveiksle
vaizduojami veiksniai, formuojantys, respondentų manymu, aplinkinių žmonių
(nuteistųjų ir sargybinių) nuomonę apie juos.
4 pav. Veiksniai, respondentų manymu, formuojantys aplinkinių nuomonę apie
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Vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių aplinkinių nuomonę apie
asmenį, respondentų manymu, yra jų elgesys (64 proc. apklaustųjų). Ne mažiau
svarbus ir individo charakteris -jį nurodė pusė respondentų. Nuteistojo pozicija
rangų sistemoje ir asmens išvaizda nėra tokie svarbūs - taip mano atitinkamai 21
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proc. ir 26 proc. apklaustųjų. Jei nuteistasis, pirmą kartą patekęs į pataisos
namus, nėra fiziškai ar dvasiškai stiprus, veikiausiai jis pasirinks saviizoliacįją
nuo aplinkinių, taip tikėdamasis išgyventi. Vienas iš socialinės sistemos požymių
- vidinė hierarchinė sistema. Kalėjime vietą tarp kitų nuteistųjų gali nulemti
fizinė jėga, pinigų ar valdžios turėjimas. Nuo santykių su įkalintaisiais priklauso
adaptacijos sėkmė: asmuo turi kuo greičiau išmokti jam primetamą vaidmenį ir
tinkamai jį atlikti [9]. Respondentų manymu, padėtis hierarchinėje sistemoje nėra
svarbiausias veiksnys, formuojantis aplinkinių (nuteistųjų) nuomonę. Didžiausia
dalis respondentų teigė, kad jų pozicija yra neutrali, 13 proc. apklaustųjų
(daugiausia kalintys ilgiau nei metus) - dominuojanti, kiti nurodė atsakymo
variantą „kita", būtent: „esu savo vietoje, todėl jų nuomonė neįdomi", „gyvenu
savo gyvenimą ir nieko nenoriu girdėti apie kitą", ,jokia, gyvenu savo
gyvenimą". Tad laikas yra svarbus veiksnys^ lemiantis nuteistojo galimybes
užimti dominuojančią padėtį hierarchinėje sistemoje. Svarbu paminėti, jog
Pravieniškių tretieji pataisos namai nėra griežtojo režimo kalėjimas, todėl
nuteistųjų hierarchinė sistema nėra tokia svarbi ir visiškai susiformavusi.
Adaptacijos sėkmę ar nesėkmę kalėjime gali nulemti taikomų bausmių už
taisyklių (ar kitokius) pažeidimus griežtumas ir dažnumas. Kartais sargybiniai su
nuteistaisias elgiasi nehumaniškai ir neteisingai - baudžia siekdami parodyti
savo valdžią ir galią. Šiame tyrime nesiekta išsiaiškinti, kaip dažnai nuteistuosius
baudžia, bet norėta sužinoti, ar apskritai taikomos bausmės ir kokios. Į klausimą
„Ar čia taikomos bausmės už nusižengimus?" daugiau kaip pusė respondentų
atsakė teigiamai, 12 proc. respondentų nurodė, jog bausmės pataisos namuose
taikomos kartais. Galima daryti prielaidą, kad teigiamai atsakę apklaustieji patys
buvo nubausti, o atsakę, jog bausmės nėra taikomos, dar nebuvo nusižengę.
Pasirinkę atsakymo variantą „kartais", respondentai galėjo arba patys būti
nubausti, arba apie bausmes sužinojo iš kitų nuteistųjų.
Išanalizavus empirinius duomenis, galima daryti išvadą, jog 33 proc. mažiau
nei pusę metų čia gyvenančių respondentų nusižengia dažniausiai ir už tai yra
baudžiami. Tai gali būti aiškinama perėjimu iš pradinio gyvenimo kalėjime
tarpsnio į vidurinį: siekiama išsikovoti poziciją tarp kitų nuteistųjų, mokomasi
formalių ir neformalių taisyklių, apklaustiesiems primetami socialiniai
vaidmenys. Trumpiau pataisos namuose gyvenę apklaustieji, nežinodami vidaus
tvarkos taisyklių ir nemokėdami tinkamai elgtis tiek su kitais nuteistaisiais, tiek
ir su sargybiniais, izoliuojasi. Ilgiausiai pataisos namuose gyvenantys
apklaustieji (kai kurie ilgiau nei 4 metus) iš savo ir kitų nuteistųjų patirties
puikiai žino apie bausmes. Nors Pravieniškių tretieji pataisos namai nėra
griežtojo režimo kalėjimas, juose taikomos tokios pačios bausmės kaip kituose
kalėjimuose. Duomenys rodo, jog daugiau kaip pusė respondentų pažymėjo
įvairias skiriamas nuobaudas, atitinkamai 8 proc. ir 19 proc. apklaustųjų nurodė,
jog draudžiama eiti į lauką ir neleidžiama susitikti su artimaisiais. Daugiau kaip
trys ketvirtadaliai respondentų pasirinko atsakymo variantą „kita" ir nurodė
tokias bausmes: „15 parų baudos izoliatoriuje" (30 apklaustųjų), „keliama į kitą
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būrį" arba „keliama į 12 būrį, kur nesuteikiama pasimatymų su lankytojais" (5
respondentai), „skiriami papeikimai" ir „atimami siuntiniai" (5 apklaustieji). Tad
bausmių forma priklauso nuo nusižengimo, dažniausiai taikoma bausmė tardymo izoliatorius ir įvairios nuobaudos bei papeikimai ar perspėjimai;
bausmės už įvairius pažeidimus taikomos gana dažnai.
Beveik pusė respondentų nurodė, jog pataisos namuose susidaro nuteistųjų
grupės, taip nemanė šiek tiek mažesnė apklaustųjų dalis; variantą „sunku
pasakyti" (28 proc.) galima traktuoti kaip neigiamą atsakymą. Kaip rodo tyrimo
duomenys, vidinių grupių respondentai nesureikšmina, tokį pasyvumą
formuojant minėtas grupes gali lemti ir silpna nuteistųjų hierarchinė sistema.
Galima daryti prielaidą, jog Pravieniškių trečiuosiuose pataisos namuose
įkalinimo kančios nėra tokios svarbios kaip griežtojo režimo kalėjimuose, kur
nuteistieji smurtauja, vieni kitus seksualiai išnaudoja ir priklauso vienai ar kitai
vidinei grupei. Pravieniškių trečiuosiuose pataisos namuose respondentams nėra
gyvybifikai svarbaus reikalo burtis į grupes, kad užsitikrintų išlikimą.
Išanalizavus empirinius duomenis, galima nustatyti kitokio pobūdžio vidinių
grupių susidarymo priežastis (pavyzdžiui, kartu užsiima kokia nors veikla);
išskirtos tokios pagrindinės grupės: vaikinai iš vieno miesto ar regiono
(pavyzdžiui, Vilniaus, Kauno ir kt.) - 8 respondentai; sportininkai ir kartu
dirbantys bei besimokantys - 12 respondentų; stengiamasi bendrauti su sau
lygiais - 3 apklaustieji; narkomanai, „bachurai" ar „mostys" (citata iš anketos) 5 respondentai; „šustriakai" - 3 apklaustieji; silpnesnieji - 1 respondentas.
Taigi apklaustieji daugiausia stengiasi bendrauti su kartu sportuojančiais ar
besimokančiais nuteistaisiais - juos sieja bendra veikla. Tai patvirtina prielaidą,
kad šiuose pataisos namuose nuteistųjų hierarchinė sistema nėra ryški, nors jiems
ir priskiriami socialiniai vaidmenys (pavyzdžiui, „žustriakai" - savimi
pasitikintys ir fiziškai stiprūs vaikinai, „mostys" - silpnieji).
Kaip žinia, kiekvienam bausmę kalėjime atliekančiam asmeniui tarsi
prilipdoma nepatikimo recidyvisto etiketė. Paskutiniu kalėjimo tarpsniu, kai nuo
laisvės skiria nebedaug laiko, nuteistajam nerimą kelia mintys apie gyvenimą
sugrįžus į visuomenę ar socialinių ryšių atkūrimą. \ klausimą „Kaip patekimas į
pataisos namus gali lemti tolesnį Jūsų gyvenimą?" respondentai atsakė gana
optimistiškai: mažiau nei pusė jų nurodė, kad tai teigiamai paveiks tolesnį
gyvenimą, ketvirtadalis apklaustųjų mano, jog tokia aplinkybė visiškai neturės

jokios įtakos; kiti apklaustieji (40 proc.) pažymėjo, jog įkalinimas paveiks
neigiamai. Matyt, toks respondentų atsakymų pasiskirstymas - čia susikurtos
vyriškumo sampratos pasekmė (nerodyti nerimo ar kitų jausmų).
Išvados
Darbe remiamasi M. Foucault teorija apie bausmės transformaciją bei discipliną;
kalėjimas apibrėžiamas kaip ypatinga disciplinos forma, kur siekiama visiško
nuteistųjų paklusnumo, tikimasi sugrąžinti juos į dorą gyvenimo kelią. Tačiau
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mokslinėje literatūroje labai abejojama, ar bausmės atlikimas kalėjimuose
mažina nusikalstamumą, ar padeda nuteistiesiems vėl pradėti dorai gyventi.

Kalėjimų socialinės sistemos pagrindiniai bruožai yra nuteistųjų kodeksas,
socialiniai vaidmenys, paremti vidiniu žargonu, ir hierarchinė įkalintųjų sistema.
Šių bruožų plėtra priklauso nuo kalėjimo statuso (griežtojo ar kitokio režimo).
Veiksniai, palaikantys dalinį nuteistųjų socialinės sistemos stabilumą, yra
disciplina ir vidinis kodeksas.
Patekus į griežtojo režimo kalėjimą, reikia daug vidinių pastangų adaptuotis
jame ir išlikti. Čia pakinta laisvėje susikurtas asmens tapatumas - sukuriamas
naujas, tinkamas kalėjimo aplinkai. Nuo individo priklauso, kokį adaptacijos
modelį pasirinkti. Nėra konkrečių įrodymų, kokioje situacijoje pasirenkamas
vienas ar kitas modelis, o modelių yra įvairių: nuo savanoriškos saviizoliacijos
iki savimi pasitikinčio ir galinčio pavartoti smurtą vaikino įvaizdžio sukūrimo.
Dažnai kalėjimas (pataisos namai) priverčia nuteistąjį adaptuotis taip, kad
laisvėje susikurtas tapatumas sunaikinamas.
Empiriniame tyrime analizuojami kalėjimo socialinės sistemos bruožai nuteistųjų tarpusavio santykiai. Užmezgami socialiniai ryšiai lemia adaptacijos
laipsnį, nes dauguma pirmą kartą patekusių į kalėjimą nuteistųjų jaučia nerimą
dėl galimos socialinės izoliacijos.
Kalėjimo trukmė įvardijama kaip vienas svarbiausių adaptaciją lemiančių
veiksnių, Tyrimo rezultatams atsiliepė ir Pravieniškių trečiųjų pataisos namų
statusas - tai nėra griežtojo režimo kalėjimas, ir juose respondentai smurto tarp
nuteistųjų nelaiko svarbia problema, nėra ir akivaizdžios nuteistųjų hierarchinės
sistemos.
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NUTEISTŲJŲ PARENGIMO INTEGRACIJAI Į VISUOMENĘ
PROBLEMOS
Šioje monografijos dalyje autorė tyrinėja nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo
bausmes, parengimo integracijai į visuomenę, šio proceso veiksmingumo ir jo
tobulinimo perspektyvų aspektus. Jos nuomone, nuteistieji yra viena didžiausių
socialinės rizikos grupių, todėl svarbu nustatyti, kas skatina individą nusikalsti,
kokios vertybės, gyvenimo lūkesčiai ir poreikiai būdingi įstatymus pažeidusiam
asmeniui, kokios jam reikia pataisos įstaigos personalo ir visuomenės pagalbos.
Šiuo metu minėtų asmenų socialinė reabilitacija nepakankamai veiksminga, šis
procesas reikalauja rūpestingiau rengti nuteistuosius integracijai. Darbe siekiama
atskleisti nuteistųjų socialinės reabilitacijos sampratą ir esmę, nustatyti nuteistųjų
pasirengimo integracijai į visuomenę problemas bei trūkumus. Naudojama ši
tyrimo metodika: analizuojamos LR įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatos,
taip pat tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys atliekančių laisvės atėmimo
bausmę pataisos įstaigose, parengimą integracijai į visuomenę. Pateikiama
statistinių duomenų bei anoniminio anketavimo rezultatai Marijampolės pataisos
namuose. Autorė rašo apie nuteistųjų socialinės reabilitacijos reguliavimą,
pataisos programų turinį, tyrinėja kalėjimo įnamių psichologines, bendrojo
lavinimo, profesinio parengimo, integracijos į visuomenę, visuomeninių
organizacijų vaidmens, švietimo programų sudarymo, užsienio Šalių patirties ir
kt. problemas.
Įvadas
Žmonijos gyvavimo istorijoje bausmės, jų rūšys ir tikslai nuolat kito. Pradedant
pačiais ankstyvaisiais laikais, kai bausmės suvokimo principas buvo „akis už
akį" (taikytos žiauriausios bausmės net už mažiausius nusikaltimus), stengtasi
nusikaltusį asmenį ne tik nubausti, bet ir atgrasinti nuo nusikalstamos veiklos, be
to, įbauginti egzekucijas matančią visuomenę. Šimtmečiams slenkant bausmės
darėsi vis humaniškesnės, kol galop prabilta, jog baudžiant galima taip paveikti
nusikaltusio asmenybę, kad jo sąmonėje susiformuotų visuomenės gerbiamų
vertybių seka ir atsirastų noras jomis vadovautis.
XIX a. viduryje tikrą revoliuciją sukėlė pažangi airiSka kalinimo sistema.
Jos esmę sudarė Šie principai: 1) nuteistojo teisinė padėtis ir kalinimo režimas
priklauso nuo jo elgesio bausmės atlikimo metu; 2) gerai besielgiančiam nu
teistajam bausmė gali būti sutrumpinta, arba lygtinai, net visiškai panaikinama
jos likusioji dalis, o valstybė nuteistuoju rūpinasi ir po bausmės atlikimo [13].
Pirmojoje XX a. pusėje pažangi kalinimo sistema įsivyravo visame pasaulyje.
Nemažai Europos ir kitų žemynų valstybių, pavyzdžiui, Italija, Vokietija,
Latvija, Lietuva, Japonija, įstatymais reglamentavo kalinių klasifikavimo
pagrindus, tvarką, kalinimo sistemos principus, jų taikymo tvarką, kalinių darbo
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ir atlyginimų tvarką, akcentavo paleistųjų iŠ kalėjimų asmenų socialinės globos ir
priežiūros svarbą.
Po Antrojo pasaulinio karo pažangioji kalinimo sistema buvo įtvirtinama ir
tarptautinėje teisėje: Jungtinių Tautų Organizacijos Ekonominė ir socialinė
taryba 1957 m. patvirtino minimalias standartines elgesio su kaliniais taisykles,
rekomendavo visoms valstybėms taikyti pažangią kalinimo sistemą, numatė
minimalius reikalavimus kalėjimams, apibrėžė žmogaus teises ir laisves Šioje
sistemoje, reglamentavo kalinių pataisos priemones - darbą, švietimą, auklėjimą
ir jų taikymo principus.

Bausmių vykdymo politikai įtaką darė ir valstybių teisinės tradicijos bei
visuomenės teisinė sąmonė. Vienas iš žymiausių Didžiosios Britanijos ir viso
pasaulio politikų V. Čerčilis yra pasakęs, kad apie visuomenę galima spręsti iŠ
jos požiūrio į kalėjimus. Ši mintis nepraras prasmės tol, kol bus asmenų,
nesilaikančių nusistovėjusių viešojo elgesio taisyklių.
Lietuvos, kaip ir bet kurios kitos šalies, visuomenės požiūris į nuteistuosius
skyla į du kraštutinumus. Vienoje pusėje vyrauja emocinis pradas, reikalaujantis
griežtinti tiek baudžiamąją politiką, tiek ir bausmių atlikimo sąlygas bei tvarką,
kas nuteistasis pajustų kančią ir visuomenės neapykantą. Kita vertus, emocijoms
priešinamas racionalumas, reikalaujantis laikytis subalansuotos baudžiamosios
politikos, humanizuoti bausmių atlikimo sąlygas bei tvarką, stengtis taip paveikti
nuteistąjį, kad jis daugiau nebedarytų nieko, kas visuomenei nepriimtina.
Lietuvos ir daugelio kitų valstybių patirtis rodo, kad didžiuma visuomenės yra
žemo teisinės sąmonės lygmens, kad požiūris { nusikalstamumo problemų
sprendimą dažniausiai primityvus, todėl valstybė kartu su aktyviausiomis
visuomenės grupėmis (visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir švietimo
įstaigomis, žiniasklaida ir pan.) turi rengti visuomenės teisinio švietimo
programas, orientuotas į eilinius visuomenės narius, rūpintis jų įgyvendinimu.
Visuomenės teisinė sąmonė valstybės gyvenime labai reikšminga, nes lemia
įvairius visuomenės ir valstybės procesus, stiprina socialinių grupių ryšius ir
palaiko teisinę tvarką. Ilgametė demokratinių valstybių patirtis rodo, kad
sėkmingos visuomenės plėtros pagrindas gali būti visuotinė pagarba žmogaus
teisėms ir laisvėms, visuomeninio teisinės sąmonės branduolio sukūrimas.
Nusikalstamumas - viena didžiausių problemų, iškilusi mūsų valstybei
nepriklausomybės metais. Jį sąlygojo gyvenimo lygmens pokyčiai, kintantys
įstatymai, kintanti kriminalinė politika, teisinio švietimo trūkumas ir kiti
veiksniai, kurie kėlė pavojų ir konkretiems asmenims, ir visos Šalies socialinei,
ekonominei, teisinei raidai, neigė nusistovėjusius bendruomeninius santykius.
Todėl nusikalstamumo prevencija ir kontrole valstybėje reikia labai rūpintis;
sėkmingas paleisto iš kalinimo įstaigos asmens integravimasis į visuomenę daug
priklauso nuo kalinimo sąlygų, parengimo išėjimui į laisvę, nuo paties kalinio
noro pasirengti šiam įvykiui, nuo jo socialinių ryšių ir įgūdžių tvirtumo.
Šio tyrimo objektas - nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes,
parengimas integracijai į visuomenę, šio proceso veiksmingumas ir jo tobulinimo
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perspektyvos. Manome, kad šiuo metu nuteistųjų socialinė reabilitacija
nepakankamai veiksminga, kad nuteistuosius pataisos ar laisvės atėmimo vietose
reikėtų rūpestingiau rengti integracijai. Darbe siekiama atskleisti nuteistųjų
socialinės reabilitacijos sampratą bei esmę, nustatyti nuteistųjų pasirengimo
integracijai į visuomenę problemas.

Tyrimo metodika. Analizuojamos LR įstatymų bei poįstatyminių aktų
nuostatos, taip pat tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys nuteistųjų
parengimą integracijai į visuomenę. Pateikiama statistinių duomenų bei
anoniminio anketavimo rezultatai Marijampolės pataisos namuose; čia buvo
gilinamasi, su kokiomis problemomis įkalintieji susiduria ne tik pataisos
namuose, bet ir išėję į laisvę. Apklausta 100 respondentų; buvo teiraujamasi, ką
jie mano apie išeinančių į laisvę nuteistųjų teisinio ir socialinio švietimo
programą (ar ji leidžia jiems tam pasiruošti, ar suteikia žinių apie tolimesnio
gyvenimo galimybes, apie teikiamą pagalbą). Kalbėtasi su nuteistaisiais,

esančiais įkalinimo įstaigoje ir pretenduojančiais išeiti į laisvę (tais, kurių
bausmės terminas baigiasi, kuriems taikomas lygtinis atleidimas nuo bausmės

prieš terminą ir lygtinis paleidimas prieš laiką). Tiriamųjų prašyta pagalvoti apie
būsimą savo gyvenimą laisvėje, būsto ir darbo paieškas, paramos poreikius,
Apklaustieji pagal amžių pasiskirstė taip: 15 proc. nuteistųjų priklausė 18-24 m.
grupei, 27 proc. - 25-29 m., 52 proc. - 30-49 m., 6 proc - 50 m. ir vyresnių
nuteistųjų grupei; vidutinis nuteistųjų amžius - 35 m. Pagal išsimokslinimą: 13
proc. nuteistųjų turėjo pradinį (1-7 klasės), 27 proc. - pagrindinį (9-10 klasių),
39 proc. - vidurinį, 16 proc. - profesinį, 4 proc. - aukštesnįjį; 1 apklaustasis
respondentas turėjo aukštąjį išsilavinimą. Matome, kad dauguma nuteistųjų turi

Šiokį tokį išsimokslinimą, kuris reikštų, kad dirbti jie gali, bet jų perspektyvos
ribotos; nemažai nuteistųjų turi įvairaus darbo įgūdžių. Dar viena nuteistųjų
charakteristika - kelintą kartą atsidūrė laisvės atėmimo vietoje: 4 proc.
respondentų - pirmą kartą, 31 proc. - antrą, 39 proc. - trečią, 26 proc. - jau
daugiau negu tris kartus.

Nuteistųjų socialinės reabilitacijos samprata
Socializacija - tai individo tapsmas visuomenės žmogumi, asmenybe. Pagrindi
niai socializacijos būdai - mėgdžiojimas, įtaiga, konformizmas, sąmoningas
sekimas pavyzdžiais, masinių komunikacijos priemonių ir kultūros įtaka. [6: 17].
Socializacija - tai socialinių vertybių ir normų, socialinių vaidmenų įsisavinimas,
socialinis išmokimas, tam tikros kultūros priėmimas. Tai socialinė integracija,

socialinė adaptacija, socialinės aplinkos įvaldymas ir jos keitimas [3: 263].
Reabilitacija (lot. rehabilitatio - atgavimas, atkūrimas) - asmenybės
ugdymo, socializacijos dalis, tai „ieškojimas, kaip pagerinti nusikaltėlio

charakterį ir požiūrį, kad jis ar ji galėtų gyventi visuomenėje nedarydami kitų
nusikaltimų" [2: 129]. Teigiama, kad reabilitacija - tai, pirma, „nuteistojo
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asmens gero vardo, teisių grąžinimas, teistumo panaikinimas" (teistumas

panaikinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnį),
antra, „sveikatos, darbingumo grąžinimas, priemonės jiems atgauti: medicininė,
darbinė, profesinė reabilitacija" [4: 649]. Socialinė reabilitacija - tai socialinių,
psichologinių, pedagoginių, teisinių priemonių taikymas socialiai
dezadaptuotiems asmenims, kad būtų atkurtos pagrindinės funkcijos, fizinė,
psichinė sveikata ir dorovė, socialinis statusas. Socialinė reabilitacija sočiaiizacijos dalis [3: 264).
Nuteistųjų socialinė reabilitacija - tai visuomenės kultūros, pataisos įstaigų
darbuotojų, valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių
organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų^ kitų juridinių ir fizinių asmenų
konstruktyvi sąveika su nuteistaisiais, apimanti ir nuteistųjų gero vardo
atitaisymą, humaniškų santykių su auka atkūrimą, moralinės ir materialinės žalos
atlyginimą, teisių grąžinimą, teistumo panaikinimą, fizinį, psichologinį,
pedagoginį, ekonominį, medicininį dorovinį, teisinį parengimą integruotis į
visuomenę, socialinio statuso atkūrimą, visateisio piliečio parengimą, kad
nuteistasis galėtų gerai funkcionuoti visuomenėje ir taptų naudinga bei vertinga
asmenybe tiek pačiam sau, tiek Šeimai, tiek visuomenei [3: 264].
Socializacija, socialinė reabilitacija yra apibrėžiama ir tarptautiniuose teisės
aktuose. Jungtinių Tautų Organizacijos patvirtintos Tipinės minimalios elgesio
su kaliniais taisyklės (60-62 taisyklės) rekomenduoja socialinę reabilitaciją
taikyti ir asmenims, lygtinai paleistiems iš įkalinimo įstaigų: „Pageidautina, kad
prieš baigiantis įkalinimo terminui, būtų imamasi reikiamų priemonių palaipsniui
grąžinti kalinį į gyvenimą visuomenėje", o ,jų priežiūra neturi būti patikėta
policijai ir turi būti derinama veiksminga socialinė parama", kad integruojant
nuteistuosius į visuomenę „reikėtų pritraukti visuomenines organizacijas".
LR bausmių vykdymo kodekso 137 straipsnyje nustatyta, kad pagrindiniai
socialinės reabilitacijos tikslai yra tokie: 1) padėti nuteistiesiems tapti įstatymus,
bendras žmonių vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis; 2)
išmokyti nuteistuosius gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais; 3) sudaryti sąlygas
nuteistiesiems, atlikusiems bausmę, integruotis į visuomenę.
Pagrindinės socialinės reabilitacijos formos yra šios: 1) individualus ir
grupinis darbas su nuteistaisiais, kuriuo siekiama skatinti nuteistuosius keisti
savo elgesį, išlaikyti šeimos bei kitus socialinius ryšius ir kuris dirbamas
atsižvelgiant į nuteistųjų asmenybę, amžių, lytį, padarytos nusikalstamos veikos
pobūdį, išsilavinimą, elgesį bausmės atlikimo metu ir kitas aplinkybes; 2)

ilgalaikė nuteistųjų visuomeninio elgesio korekcija; 3) nuteistųjų socialinių,
dvasinių ir kultūrinių poreikių tenkinimas; 4) pagalba sprendžiant nuteistųjų
problemas; 5) kultūros, sporto ir kiti masiniai renginiai; 6) paskatinimo
priemonių ir nuobaudų skyrimas nuteistiesiems.
Socialinės reabilitacijos procesas įkalinimo įstaigose organizuojamas
programinio darbo principu, kuris taikomas sudarant ir koreguojant programas
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pagal nuteistųjų poreikius: yra naujai atvykusių į pataisos įstaigas nuteistųjų
adaptacijos programa, nuteistųjų pataisos programa ir nuteistųjų integracijos į
visuomenę programa.
Pagal Europos kalinimo įstaigų taisykles rekomenduojama kiekvienam
priimtam nuteistajam parengti išsamų raportą bei informaciją apie atitinkamos
trukmės bausmę. Svarbi ir programa, rengianti jį galutinai paleisti, ji perduodama
įkalinimo įstaigos direktoriui susipažinti arba patvirtinti. Į tokį raportą įtraukiama
gydytojo, psichologo, socialinių darbuotojų ir viso personalo, tiesiogiai
atsakančio už atitinkamą kalint informacija. Visi raportai ir informacija apie
kalinius yra konfidenciali, rengiama individualiai, reguliariai atnaujinama ir
prieinama tik įgaliotiems asmenims.
Viena iš socialinės reabilitacijos rekomendacijų yra Europos kalinimo
įstaigų 70 taisyklės 1 punktas, kuriame sakoma, kad „kuo greičiau po priėmimo į
kalinimo įstaigą reikėtų pradėti kalinių rengimą išėjimui į laisvę". Todėl svarbu,
kad nuo pirmos dienos visos visuomeninės įstaigos tarnybos, ypač socialinės
reabilitacijos tarnybos, padėtų nuteistajam nepajusti atskirties nuo visuomenės
(Šeimos, artimųjų, draugų ir t. t.), siekti, kad jis jaustųsi priklausąs tai
visuomenei. Siekiant nuteistojo socialinės reabilitacijos, būtina padėti šiuos
santykius išlaikyti. Svarbu individualiai dirbti su nuteistuoju: nustatyti vidines ar
išorines aplinkybes ir veiksnius, dėl kurių jis padarė nusikaltimą, ir bendro darbo
metu neigiamus veiksnius pašalinti, o teigiamus skatinti. Gyvenimo tikslų reikėtų
siekti remiantis moralės, dorovės, elgesio taisyklėmis - tai padėtų sėkmingai
integruotis į visuomenę atlikus bausmę. Tos priemonės turėtų atitikti įstatymus ir
bausmę, kartu užtikrinti nuteistųjų pilietines, socialines teises ir socialinę
apsaugą.
Teisinis nuteistųjų socialines reabilitacijos reguliavimas
LR bausmių vykdymo kodekse yra skirsnis, pavadintas „Laisvės atėmimo
bausmę atliekančių nuteistųjų socialinė reabilitacija". Čia atsispindi svarbiausi
socialinės reabilitacijos tikslai bei formos ir pataisos įstaigų psichologinės
tarnybos veikla. Siekiant, kad bausmę atlikę asmenys laikytųsi įstatymų ir vėl
nenusikalstų, yra sukurta teisinė bazė, kurią sudaro LR įstatymai, poįstatyminiai
aktai, Vyriausybės nutarimai bei tarptautiniai teisės aktai ir sutartys. Šiuo metu
Lietuvoje galioja nemažai teisės aktų, reguliuojančių socialinę paramą asmenims,
laikomiems laisvės atėmimo vietose, paleidžiamiems ir grįžusiems iš laisvės
atėmimo vietų. Šiame skyriuje apžvelgsiu pačius svarbiausius ir palyginsiu su
tarptautinių teisės aktų reikalavimais.
LR pilietybės įstatyme numatyta, kad LR piliečiai turi visas socialines,
ekonomines, politines ir asmenines teises, kurias skelbia ir garantuoja
Konstitucija bei įstatymai. Vienas iš svarbiausių yra LR socialinių paslaugų
įstatymas, kuriame numatyta socialines paslaugas teikti asmenims, grįžusiems iš
laisvės atėmimo vietų, nustatytos teikiamų socialinių paslaugų rūšys, šių
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paslaugų organizavimo, teikimo bei gavimo sąlygos, socialinių paslaugų teikėjų
ir gavėjų santykiai, socialinių paslaugų finansavimo principai [Valstybės žinios^
1996, Nr. 104 - 2367], Socialinės paslaugos apibrėžiamos kaip pagalbos
suteikimas asmenims įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos pinigais;
pagalbos tikslas - patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus
orumo nežeminančias sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia savimi pasirūpinti; tai
turėtų padėti asmeniui integruotis į visuomenę. Socialinės paslaugos turi būti
teikiamos ir dėl prevencijos.
Grįžę iš laisvės atėmimo vietų asmenys, kuriems pagal LR valstybinio
socialinio draudimo pensijų įstatymą priklauso valstybės socialinio draudimo
senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių pensijos, turi kreiptis į vietos valstybinio
socialinio draudimo įstaigas [Valstybės žinios, 1994, Nr. 59]. Bedarbystės atveju
šios kategorijos asmenys turi užsiregistruoti darbo biržoje. Jeigu laikomasi
sąlygų, pašalpa mokama šešis mėnesius; darbo birža pagal galimybes
organizuoja profesinį mokymą, viešuosius darbus iki šešių mėnesių.
Pagal LR bedarbių rėmimo įstatymą numatytos bendros ir specialios
socialinės garantijos iš įkalinimo įstaigų paleistiems asmenims. Jiems taikomos
papildomos užimtumo garantijos [Valstybės žinios, 1991, Nr. 2 - 25], t. y.
darbdavys negali nutraukti darbo sutarties savo iniciatyva su šiais asmenimis, jei
nėra jų kaltės ir bendras jų bei kitų papildomas užimtumo garantijas turinčių
asmenų skaičius tarp dirbančiųjų yra mažesnis už savivaldybių nustatytą
įdarbinimo ar papildomų darbo vietų skaičiaus steigimo kvotą; Šiems asmenims
bei kitiems papildomas užimtumo garantijas turintiems asmenims įdarbinti darbo
biržos teikimu savivaldybės kasmet darbdaviams nustato įdarbinimo arba darbo
vietų skaičiaus steigimo kvotas; iŠ įkalinimo vietų grįžę asmenys turi teisę į
bedarbio pašalpą ir kt. LR apskrities valdymo įstatymas reglamentuoja apskrities
valstybinių socialinės paramos ir globos įstaigų bei tarnybų sistemą [Valstybės
žinios, 1994, Nr. 101 - 2015: 6 str.]. Išskirtinas LR Seimo nutarimas „Dėl
Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės", kurio 36 punkte pripažįstama

būtinybė sukurti veiksmingą probacijos tarnybų tinklą, diegti atkuriamojo
teisingumo sistemą, užtikrinti nusikaltusių asmenų pataisymo ir resocializacijos
prioritetą [Valstybės žinios, 2003, Nr. 32 - 1318]. Asmenims, grįžusiems iš
įkalinimo vietų, socialinės paramos teikimo tvarką nustato LR Vyriausybės
nutarimas „Dėl socialinės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iŠ laisvės
atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos
įstaigų, ir jų įdarbinimo" [Valstybės žinios, 1996, Nr. 119 - 2796]. Čia
pabrėžiama, kad asmuo gali gauti socialinę paramą, numatytą LR socialinių
paslaugų įstatyme, vienoje iš savivaldybių, kurių teritorijoje jis nuolat gyveno
prieš patekdamas į šias įstaigas, gyvena jo šeima arba jis galėtų įsidarbinti ir
apsigyventi.
LR Vyriausybės 1992 m. nutarimas „Dėl nakvynės namų steigimo
grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims ir jų įdarbinimo"

[Valstybės žinios, 1992, Nr, 18 - 540] apibrėžia nakvynės namų steigimo
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principus, čia siekiama užtikrinti asmenų, grįžusių iš įkalinimo vietų ir neturinčių
nuolatinės gyvenamosios vietos, apgyvendinimą bei įdarbinimą, išplečiant

socialinės globos skyrius, įdarbinant juose psichologijos darbuotojus, kurie
galėtų padėti teistiems žmonėms socialiai integruotis { visuomenę, nutraukti
ryšius su nusikalstamu pasauliu, skatinti susirasti darbą bei nuolatinę
gyvenamąją vietą. Nakvynės namų steigimo tikslas - padėti spręsti
nusikalstamumo problemą, sumažinti lindynių įtaką asocialiems asmenims.
LR vyriausybė 2004 m. patvirtino „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės
atėmimo vietų, socialinės adaptacijos 2004-2007 m. programą" [Valstybės
žinios., 2004, Nr. 23 - 709]. Šios programos tikslas - nuteistųjų ir asmenų,
paleistų iš laisvės atėmimo vietų, adaptacijos ir reabilitacijos sistemos
tobulinimas. Šie asmenys pagal minėtąją programą integruojami į visuomenės
gyvenimą ir jiems sudaromos galimybės gyventi savarankiškai. Strateginis
tikslas - nuosekliai ir kompleksiškai įgyvendinant nuteistųjų ir asmenų, paleistų
iŠ laisvės atėmimo vietų, resocializacijos politiką ir, laikantis tęstinumo principo,
mažinti nusikaltimų pakartojimo galimybes, taip pat parengti atlikusius bausmę
ir paleidžiamus iŠ laisvės atėmimo vietų nuteistuosius vėl integruotis į
visuomenės gyvenimą. Programoje nustatomos konkrečios buvusiems
nuteistiesiems teiktinos socialinės paramos kryptys: kruopštus rengimas išėjimui
į laisvę (supažindinimas su darbo rinka, teisėmis ir pareigomis pasibaigus
įkalinimo laikui, profesinis mokymas ir kt), įdarbinimas, pagalba įgyjant
specialybę ar išsimokslinimą, psichologinė parama ir t. t.; apžvelgiama minėtų
asmenų socialinės adaptacijos situacija; nustatomi pagrindiniai kuriamos
socialinės adaptacijos sistemos tikslai ir pateikiamas planas, kaip sukurti šią
sistemą.
Nemažai vietos nuteistųjų socialinei reintegracijai skiriama tarptautiniuose
teisės aktuose. Vienas iš svarbiausių - Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau JTO) 1948 m. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (toliau - Deklaracija)
[17] - pagrindinis dokumentas, užtikrinantis žmogaus teisių apsaugą. Šios
deklaracijos 22 straipsnyje išdėstyti bendri socialinės pagalbos principai:
„Kiekvienas žmogus, kaip visuomenės narys, turi teisę į socialinį aprūpinimą,
kuris skirtas būtinoms jo orumui ir laisvam asmenybės vystymuisi,
ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms įgyvendinti". Su Šiomis
nuostatomis glaudžiai susijęs ir JTO 1966 m. priimto Tarptautinių ekonominių,
socialinių ir kultūrinių teisių pakto 9 straipsnis, numatantis, kad „Valstybės, šio
pakto dalyvės, pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę į socialinį aprūpinimą,
įskaitant socialinį draudimą", taip pat JTO 1966 m. Tarptautinių pilietinių ir
politinių teisių pakto 10 straipsnis: „laisvės atėmimo sistema numato
nuteistiesiems režimą, kurio esminis tikslas - pataisyti ir socialiai perauklėti"

116].
Svarbus tarptautinis dokumentas, glaudžiai besisiejantis su anksčiau
minėtomis taisyklėmis, - Europos kalinimo įstaigų taisyklės [Europos kalinimo
įstaigų taisyklės. Strasbūras, 1987]. Taisyklėse nurodomi pagrindiniai socialinės
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pagalbos teikimo principai: kalinių grįžimo į visuomenę laipsniškumas,
administracijos bendradarbiavimas su socialinėmis tarnybomis, padedančiomis
paleistiems kaliniams naujai įsitvirtinti visuomenėje, konkreti pagalba
įsidarbinant, apgyvendinant, išduodant asmens dokumentus. Vadinamųjų Tokijo
taisyklių [16] tikslas - „racionaliai panaudoti alternatyvias laisvės atėmimui
bausmes, nesusijusias su įkalinimu". Čia numatyta keletas principų, kaip reikėtų
taikyti minėtas priemones: ^abiau įtraukti visuomenines organizacijas, įvairiais
būdais lanksčiau reaguoti į padarytus nusikaltimus. Šiose taisyklėse numatoma
gana daug bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu: „žodinės sankcijos,
pastabos, įspėjimai, papeikimai, lygtinis atleidimas nuo bausmės, viešųjų darbų
vykdymas, namų areštas, teisminė priežiūra, ekonominės sankcijos kaip baudos,
turto konfiskavimas, turto grąžinimas aukai ir kt". Kad asmuo kuo greičiau
adaptuotųsi visuomenėje, taikomi įvairūs modeliai: „individualus darbas, grupinė
terapija, programos pagal gyvenamąją vietą, ypatingas elgesys su įvairiomis
nusikaltėlių kategorijomis". Tokijo taisyklės rekomenduoja skatinti visuomenę
dalyvauti atliekant bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, nes tai vienas iš
svarbiausių veiksnių stiprinant ryšius tarp nuteistųjų, jų šeimų ir visuomenės.
Būtina įgyvendinti programas, nesusijusias su įkalinimu, kaip nacionalinės
baudžiamosios politikos dalį.
Apibendrinant teigtina, kad teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą
nuteistiesiems, įvairovė ir skirtingi lygmenys sąlygoja vieningos socialinio darbo
su nuteistaisiais koncepcijos nebuvimą. Socialinių paslaugų teikimo funkcijų
paskirstymas daugeliu atvejų pasireiškia tuo, kad nors institucijų veikla, apskritai
paėmus, yra kryptinga, bet rizikos grupės asmuo (buvęs nuteistasis) nesulaukia
konkrečios pagalbos arba iš dalies suteikta pagalba nesugrąžina žmogaus į
ankstesnę padėtį, buvusią prieš atsirandant rizikai.
Nuteistųjų pataisos programos, jų rūšys ir reik^me nuteistųjų socialinei
integracijai
Nuteistųjų adaptacijos programa numato pataisos įstaigos socialinės
reabilitacijos, apsaugos ir priežiūros, vidaus tyrimų, psichologinės ir bendrosios
sveikatos priežiūros tarnybų bendradarbiavimą su įskaitos tarnyba dalijantis
tyrimo rezultatai ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius peržiūrimi, jei reikia koreguojami. Laikantis Europos kalinimo įstaigų 10 taisyklės rekomendacijų,
naujai atvykusiam į pataisos įstaigą nuteistajam kuo skubiau suteikiama
objektyvi ir išsami informacija apie jo teisinę padėtį ir bausmės atlikimo sąlygas.
Naujai į pataisos įstaigą atvykusio nuteistojo padėtį palengvintų kiekvienam
nutiestajam įteikiama atmintinė, kurioje kuo išsamiau būtų pateikiama visa
aktuali laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims informacija.
Nuteistiesiems užsieniečiams 5i informacija, kaip ir bet kuri kita teisinė
informacija, turėtų būti pateikiama jiems suprantama kalba. Dažnai naujai į

72

kalinimo įstaigą atvykęs asmuo patiria didesnį ar mažesnį stresą, galintį nulemti
neadekvačias reakcijas į naujas, dažnai nepažįstamas ir baugias situacijas. Todėl
pataisos įstaigos darbuotojai turėtų žadinti nuteistojo viltį ir kuo labiau mažinti
nerimą, baimę, beviltiškumą. Tam reikia atitinkamos darbuotojų kompetencijos.
Anot L. Jovaišos, vienas iš kompetencijos bruožų - psichopedagoginis
pasirengimas: sugebėjimas pažinti nuteistojo asmenybę, atlikti tyrimus ir daryti
mokslu pagrįstus sprendimus, turėti „praktinę psichologinę kompetenciją^.
Nuteistųjų nerimas, baimė, įtarumas - tai reakcija į bausmę, į gresiančius
pavojus ją atliekant [3: 270]. Nuteistasis patenka į nepažįstamą aplinką, jis negali
valdyti situacijos, bijo prarasti socialinį statusą. Kad sumažintų streso padarinius,
adaptaciniu laikotarpiu pataisos įstaigų tarnybų, tiesiogiai kontaktuojančių su
nuteistaisiais, pareigūnai teikia pirmenybę individualaus darbo formoms.
Individualiai dirbama ir norint užbėgti už akių galimoms konfliktinėms
situacijoms, suicido ir kitiems autoagresijos atvejams. Kaip rodo darbo praktika,
šių situacijų nuteistųjų bausmės atlikimo metu pasitaiko gana dažnai, tad svarbu

mokėti išklausyti nuteistąjį^ suvokti jo problemas, skatinti jį ieškoti išeičių.
Adaptacija - tai „organizmo prisitaikymas, t. y. jo sandaros ir funkcijų
pasikeitimas, pakitus aplinkai" [11: 6]. Svarbu padėti į pataisos įstaigą naujai
atvykusiam žmogui įveikti stresą, sustiprinti jo adaptacinius sugebėjimus.
Socialinė adaptacija - tai „asmenybės prisitaikymas prie socialinės aplinkos.
Socialinės adaptacijos turinį sudaro asmenybės socialinių poreikių patenkinimo
dinamika" [11: 283]. Nuteistojo socialinę adaptaciją sudaro prisitaikymas prie
pataisos įstaigos socialinės aplinkos, kuri dažnai nepalanki, nes naujoką supa
įvairios, dažnai pavojingos situacijos, nepažįstami žmonės. Adaptacija gali būti
dviejų rūšių: adekvati ir neadekvati. Adekvati adaptacija - tai savo kaltės
pripažinimas, supratimas, kad bausmės laikas - teisingas atpildas už nusikaltimą,
nesipriešinimas dienotvarkei, laikymasis nustatytų elgesio taisyklių, vietos tarp
nuteistųjų suradimas, teisingas savo padėties suvokimas, be to, nuteistasis turi
įprasti neišnaudoti kitų ir pats nesileisti išnaudojamas, vengti konfliktų, užmegzti
tinkamus santykius su nuteistaisiais ir pataisos įstaigų darbuotojais. Tik tada, kai
adaptacija būna adekvati, galima laukti palankių socialinių padarinių. Neadekvati
adaptacija - tai įvairūs elgesio ir psichikos sutrikimai, trukdantys prisitaikyti prie
nuteistųjų, konfliktavimas su jais, nuolatinės neišsprendžiamos problemos. Kai
adaptacija neadekvati, atsiranda neigiamų socialinių padarinių [11: 283].
Nuteistųjų socialinės adaptacijos programos tikslai tokie: pažinti nuteistojo
asmenybę, nustatyti objektyvius jo poreikius, suteikti jam žinių apie bausmės
atlikimo sąlygas, teikti psichologinę, medicininę, materialią ir kitokią pagalbą.
Svarbu sudaryti sąlygas nuteistojo asmenybei išgyventi ir ugdytis teigiama
kryptimi; skatinti nuteistąjį pozityviai keisti elgesį, mažinti kriminalinės

subkultūros įtaką asmenybei. Reikia ugdyti bendravimo įgūdžius, kurie
garantuotų sėkmingą bendravimą su kitais nuteistaisiais ir administracijos
atstovais; padėti nuteistiesiems susikurti gyvenimo sąlygas laisvėje; be to, svarbu
plėsti nuteistųjų saviraiškos, darbo ir mokymosi galimybes.
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Nuteistųjų specialiųjų pataisos programų taikymas palengva tampa
pagrindiniu darbo su nuteistaisiais principu. Programų taikymas tiesiogiai susijęs
su objektyviais nuteistųjų poreikiais, kurių patenkinimas įgalintų asmenį, kai Šis
atliks laisvės atėmimo bausmę, tapti visaverčiu visuomenės nariu, sugebančiu ir
norinčiu savarankiškai teisėtais būdais ir teisėtomis priemonėmis siekti
gyvenime užsibrėžtų tikslų ir spręsti iškylančias problemas. Pataisos programų
taikymas planuojamas ir įgyvendinamas taip, kad būtų galima optimaliai
panaudoti įstaigos personalo galimybes, turimus materialius ir dažnai menkus
finansinius išteklius.
Nuteistųjų klasifikavimas leidžia į vieną nuteistųjų grupę surinkti panašius
asmeninėmis savybėmis ir poreikiais asmenis, kad būtų galima veiksmingiau
taikyti grupines ir individualias programas. Geriausių rezultatų teikia individuali
pataisos programų įgyvendinimo forma, bet ji itin brangi ir retai taikoma net
labai turtingose valstybėse. Atsisakoma prielaidos, kad programų taikymas
patenkins visus nuteistųjų poreikius. Rengiant ir įgyvendinant nuteistųjų pataisos
programas, pasitelkiamos valstybės ir savivaldybių institucijos bei pareigūnai,
švietimo ir mokslo įstaigos, visuomeninės ir religinės organizacijos, pavieniai
asmenys, turintys atitinkamų įgūdžių, žinių ir patirties. Nuteistųjų grupėms
rengiami užsiėmimai. Tai suteikia jiems galimybę mokytis ir įgyti visuomeniškai
svarbių praktinių įgūdžių, kurių prireiks ateityje gyvenant savarankiškai.
Manoma, kad sistema geriausiai veikia tada, kai vyraujanti pataisos programų
forma - grupinė - derinama su masiniais renginiais ir individualiu darbu.
Skatinamas aktyvus ir nuoširdus nuteistųjų dalyvavimas visuose renginiuose.
Pagal LR bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnį paskatinimo priemones
galima skirti nuteistajam už aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos
programose.
Lietuvos pataisos įstaigos yra sukūrusios bendro pobūdžio ugdymo
programas: teisinio Švietimo, sveikos gyvensenos, kūrybinio ugdymo,
asmenybės korekcijos, dvasinio ugdymo ir kitas. Praėjus adaptacijos laikotarpiui,
nuteistieji patys pasirenka pataisos programas, kuriose jie norėtų dalyvauti
atsižvelgdami į individualius poreikius. Pataisos programas gali rengti ne tik
pataisos įstaigų darbuotojai, bet valstybės ir savivaldybių institucijos, Švietimo ir
mokslo įstaigos, bendruomenė, pavieniai asmenys, turintys atitinkamų žinių ir
reikiamų įgūdžių šioms programoms įgyvendinti. Dažnai reikia spręsti ir kalinių
psichologines problemas, nes izoliacija sukelia stresą, kuris sustiprina esamas
psichologines problemas ir sukelia naujų. Asmuo, atlikdamas bausmę laisvės
atėmimo vietoje, paprastai neišvengia neigiamos įtakos. Besirengiančio išeiti į
laisvę asmens lauks nauji sunkumai: pasikeitusios gyvenimo aplinkybės,

kalėjime įgyta patirtis netiks laisvėje, baugins aplinkinius. Neigiamas
visuomenės požiūris, buities sunkumai, biurokratinės kliūtys dar labiau pažeis ir
taip ne itin tvarią jo vidinę pusiausvyrą; išspręsti kad ir menkiausią kasdieninį
klausimą laisvėje reikės pastangų ir atsakomybės, o to gyvenimas laisvės
atėmimo vietoje neugdo.
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Psichologinės pagalbos suteikimas
Bemaž kiekvienas į pataisos įstaigą atvykęs nuteistasis turi asmeninių ir
socialinių problemų; izoliacijos sąlygomis jos dar labiau paaštrėja, atsiranda ir
naujų. Nuleistieji privalo spręsti ir šeimos, socialinių ryšių problemas. Izoliacijos
sąlygomis nuteistieji patiria naujų išgyvenimų. Juos sukelia negalėjimas
savarankiškai ko nors nuspręsti, išsiskyrimas su šeima, nepalanki socialinė
aplinka, nerimas, depresija, savęs žalojimas, baimė užsikrėsti nepagydomomis
ligomis, alkoholis, narkotikai, AIDS, stresas, darbo praradimas ir kt,
Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, nuteistieji pirmiausia pabrėžia
išgyvenimus, susijusius su laisvės praradimu. Todėl pirmiausia jiems turi būti
sudarytos buities sąlygos, panašios į buvusias laisvėje. Tai nelengva užduotis
pataisos įstaigų darbuotojams, nes jie turi suprasti, ko reikia nuteistajam.
Akstinas tiems sunkumams įveikti gali būti lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš
laiką. Antroje vietoje nuteistiesiems laisvės atėmimu atsiduria išgyvenimai dėl
išsiskyrimo su Šeima - jiems gaila patiktos šeimos. Todėl pataisos įstaigos
darbuotojų (ir nuteistųjų) veikla turi būti skirta nuteistųjų rySiams su šeima,
šeimos paramai stiprinti. Nepamirštamos ir nusikaltimo aukos - skatinama
nuteistųjų atgaila už padarytą moralinę, materialinę ir psichologinę žalą. Trečioje
vietoje yra nevedusių nuteistųjų rūpestis sukurti šeimą, tad svarbu toleruoti
draugystę, civilinę ar bažnytinę santuoką. Ketvirtoje vietoje yra nuteistųjų
nerimas dėl ateities, t. y. kas bus išėjus į laisvę ^ reikės susirasti būstą, darbą,
atkurti, jei kartais nutrūkę, socialinius ryšius su artimaisiais.
Pataisos įstaigos darbuotojai turi padėti nuteistiesiems stiprinti ryšius su
bendruomene, kurti ekonominę bazę, kad jie užsidirbtų pinigų pragyvenimui.
Išėjimas į laisvę nuteistuosius gąsdina ir tuo, kad reikės susitikti su
nukentėjusiais nuo jų nusikaltimų asmenimis, tad būtinas pedagoginis ir
psichologinis nuteistųjų konsultavimas. Todėl svarbu tobulinti pataisos įstaigų
psichologų ir socialinių darbuotojų kvalifikaciją. Pataisos įstaigose įkurtos
psichologinės tarnybos (2003 m.), jų veiklos kryptis - psichologinė pagalba
nuteistiesiems, į jų pareigas įeina ir pataisos įstaigų administracijos
konsultavimas (darbuotojų parinkimas tarnybai, darbuotojų psichologinių žinių
tobulinimas, darbo su atskiromis nuteistųjų kategorijomis formų ir metodų
mokymas, penitencinių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimai).
Daugelio šalių (pvz., Lenkijos) penitencinių sistemų patirtis rodo, kad
nuteistųjų reabilitacija neįmanoma, jei visi penitencinių įstaigų darbuotojai (ypač
socialiniai) neturi psichologijos žinių pagrindų, būtinų siekiant sėkmingos
nuteistųjų reabilitacijos ir kvalifikuotos psichologinės pagalbos nuteistiesiems [3:
298].
Sudarant nuteistųjų reabilitacijos programą visam bausmės atlikimo laikui
būtina gerai pažinti nuteistojo asmenybę. Psichologų konsultuojami darbuotojai
stebi nuteistuosius gyvenamojoje grupėje, stebi dirbančius ar besimokančius.
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Pagal resocializacijos planą, kuris sudaromas kiekvienam nuteistajam ir apima
visą bausmės atlikimo laiką, įvertinamas nuteistojo pavojingumas visuomenei. Šį
pavojingumą nustato psichologai ir socialiniai darbuotojai, kurie tiesiogiai
bendrauja su nuteistuoju per visą bausmės vyksmą. Psichologai pateikia
įvertinimą raštu, t. y. surašo psichologinę išvadą, ir tik tada sprendžiamas
nuteistojo priešlaikinio paleidimo klausimas.
Laisvės atėmimu nuteistųjų bendrasis lavinimas, profesinis parengimas ir
darbas
Lavinimas - viena iš nuteistųjų pataisos priemonių. Bendrasis lavinimas plečia
nuteistųjų laisvės atėmimu akiratį, kelia intelekto ir civilizuotumo lygmenį, taip
sukliudydamas nusikalstamos veikos recidyvui. „Kuo aukštesnis žmonių
bendrojo lavinimo lygis, tuo rečiau jie daro nusikalstamas veikas" [3: 315].
Besimokydami ir įgydami žinių, nuteistieji formuoja savo pažintinį, dorovinį ir
estetinį požiūrį į visuomenę. „Žinių kaupimas - tai savęs įtvirtinimas, tai savo
asmenybės socialinės vertės suvokimas, tai būtina sąlyga, kad galėtum gerbti
kitus žmones ir jų interesus" [3: 315].
Savęs įtvirtinimas, savo asmenybės vertės suvokimas - būtina pagarbos
kitiems žmonėms ir jų interesams sąlyga. Nuteistieji, kurie mokosi, lengviau
pasiduoda auklėjamajam poveikiui, aktyviai dalyvauja pataisos dorovinio ir
teisinio švietimo programose. Bendrojo lavinimo metu nuteistieji išmoksta siekti
užsibrėžto tikslo, nugalėti sunkumus ir nesėkmes, deramai organizuoti savo
laiką, būti atsakingesni už save.
Pagal Europos kalinimo įstaigų taisykles kiekvienoje pataisos įstaigoje
reikėtų sukurti šiuolaikinę švietimo programą, kuri leistų visiems nuteistiesiems
patenkinti individualius poreikius ir įgyvendinti siekius. Tokių programų tikslas
turėtų būti sėkmingos socialinės adaptacijos perspektyvų, nuteistųjų moralės,
pažiūrų ir savigarbos tobulinimas. Nuteistųjų Švietimas turėtų būti suderintas su
visos šalies Švietimo sistema; išėję į laisvę, jie be sunkumų galėtų tęsti mokslą.
Besimokantys nuteistieji privalo laikytis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos
bendrųjų nuostatų bei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.
Europos kalinimo įstaigų 82 taisyklė rekomenduoja pataisos įstaigai turėti
biblioteką, kuria galėtų naudotis visų kategorijų kaliniai. Jos fondas turi apimti
įvairias knygas - nuo pramoginių iki mokomųjų, kuriomis kalinius reikėtų
skatinti naudotis. Organizuojant kalinimo įstaigos biblioteką, reikėtų

bendradarbiauti su visuomeninių bibliotekų tarnybomis.
Didelę reikšmę nuteistųjų pataisai turi profesinis mokymas. LR bausmių
vykdymo kodekse nustatyta, kad profesinis mokymas (rengimas) yra viena iš
nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos priemonių. Specialybės
neturėjimas, užimtumo visuomenei naudinga darbine veikla stoka kriminogeninis veiksnys, dažnai stumiantis asmenis užsiimti nusikalstama
veikla. Jei nuteistieji įgyja specialybę ar kelia profesinę kvalifikaciją, tai
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vertinama kaip veiksminga priemonė nuo teisės pažeidimų bausmės atlikimo
metu ir paleidus iš laisvės atėmimo vietos. Nuteistųjų profesinis mokymas
gamyboje grindžiamas LR bausmių vykdymo kodekso nuostatomis ir profesijų
registru. Profesinio mokymo programas, jo trukmę ir periodiškumą pataisos
įstaigos administracija ir valstybės įmonės prie pataisos įstaigos vadovybė
nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į gamybos pataisos įstaigoje ar valstybės
įmonėje prie pataisos įstaigos pobūdį. Nuteistųjų, dirbančių gamybos įmonėje
pagal pataisos įstaigos ir kitų įmonių ar organizacijų sutartis dėl darbo jėgos
(nuteistųjų) suteikimo, profesinį mokymą organizuoja ir finansuoja ta įmonė ar
organizacija, kurios žinioje jie dirba,
Kai kuriose įkalinimo įstaigose veikia alternatyvios nuteistųjų parengimo
integracijai į darbo rinką programos (bendradarbiaujama su laisvėje
veikiančiomis darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybomis). Šiose
programose dalyvaujantys nuteistieji per specialius kursus įgyja paklausias
šiuolaikiškas specialybes, Išeidami į laisvę gauna atitinkamą kvalifikaciją
patvirtinančius diplomus. Kaip rodo statistiniai 2004 m. rugsėjo mėn. pateikti
ataskaitinių metų duomenys, Marijampolės pataisos namuose buvo 180
besimokančių asmenų, Aiytaus pataisos namuose 273, iš jų mokslo baigimo
pažymėjimus gavo atitinkamai 195 ir 181 asmuo.
Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, mokymas orientuotas į jų
perspektyvą ateityje susirasti darbą. Darbinių įgūdžių įtvirtinimas, naujų,
paklausių darbo rinkoje profesijų įsisavinimas - viena iŠ svarbiausių sėkmingos
nuteistųjų socialinės integracijos į visuomenę prielaidų. Deja, dėl sunkių
ekonominių sąlygų įkalinimo įstaigose ir prie jų įsteigtose valstybės įmonėse
nėra galimybių visus nuteistuosius aprūpinti darbu. Kaip rodo statistiniai 2004
m. spalio mėn. pateikti ataskaitinių metų duomenys, įdarbintų asmenų
Marijampolės pataisos namuose buvo 475 (41,1%), Alytaus pataisos namuose

308 (22,4%).
LR bausmių vykdymo kodeksas nurodo, kad darbas yra viena iš nuteistųjų
laisvės atėmimu pataisos priemonių. įtraukiant nuteistuosius laisvės atėmimu į
darbą, reikia žinoti, kad skirtingoms nuteistųjų kategorijoms darbas turi
nevienodą auklėjamąją ir socialinę reabilitacinę reikšmę: vieniems darbas yra
ankstesnės veiklos tęsinys, taigi pataisos įstaigos administracija turėtų išsaugoti
Šių nuteistųjų darbo įgūdžius; kitiems, kurie anksčiau nedirbo arba neturėjo
poreikio dirbti, įtraukimas į darbą padės įgyti darbo įgūdžių; tretiems, kurie
piktybiškai vengė darbo, parazitavo (ir dabar norėtų toliau gyventi iŠ
nusikalstamos veiklos pajamų), įtraukimas į darbą padės įgyti darbo įgūdžių, o
atlikus bausmę - susirasti pragyvenimo šaltinį [3: 213].
„Viena seniausių Jungtinių Tautų Konvencija dėl priverstinio darbo,
įsigaliojusi 1938 m., bausmės atveju darbo nelaiko priverstiniu, jei nuteistieji
dirba valstybės arba savivaldybių įmonėse, o jų darbą prižiūri ir kontroliuoja
valdžios atstovai" [12: 127]. LR Konstitucija skelbia: „Priverčiamasis darbas

77

draudžiamas", <...> „Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymų reguliuojamas
teismo nuteistųjų darbas" [Valstybės žinios, 1992, Nr. 33 - 1044].
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 4 str.
nustato, kad „Niekas negali būti verčiamas dirbti priverčiamąjį ar privalomąjį
darbą". Šioje konvencijoje „priverčiamuoju ar privalomuoju darbu" nelaikoma:
a) joks darbas, paprastai reikalaujamas atlikti, kai nuteistieji yra kalinami pagal
šios konvencijos nuostatas, arba darbas lygtinio paleidimo nuo tokio kalinimo
laikotarpio" [Valstybės žinios, 2000, Nr. 96 - 3016]. Anketinė apklausa
Marijampolės pataisos namuose rodo, ką kaliniai planuoja išėję į laisvę: 77 proc.
respondentų yra numatę susirasti darbą, 21 proc. — gyvenamąjį bustą, 10 proc. įgyti išmokslinimą, o jeigu reikės, netgi persikvalifikuoti, kad turėtų darbą ir
realias pragyvenimui reikalingas pajamas. 29 proc. nuteistųjų tikisi sukurti
šeimą. Kiti tikisi i5 esmės pakeisti savo gyvenseną: pasikeisti patys, kitaip žvelgti
į gyvenimą ir žmones, nori dorai gyventi su šeima. Tik 2 proc. respondentų
atrodo, kad gyvenimas privers grįžti prie nusikalstamos veiklos. Paklausti, kokį
darbą pasirinktų, jei turėtų galimybę, 34 proc. respondentų atsakė, kad
kvalifikuotą, reikalaujantį papildomo išsilavinimo, 33 proc. - nekvalifikuotą,
nereikalaujantį papildomo pasirengimo (pvz., sargo, budėtojo, kroviko), 21 proc.
tikisi sukurti savo verslą, 11 proc. ieškos laikino darbo; tik 1 kalinio tai iš vis
nedomino.
Darbas turi padėti laisvės atėmimo vietoje esančiam žmogui pasiruošti
gyvenimui laisvėje.
Nuteistųjų darbas turi auklėjamąją ir socialinę reabilitacinę reikšmę patiems
nuteistiesiems: dirbdamas nuteistasis įgyja norą dirbti, gerbti darbą ir savo darbo
rezultatą - jam ir visuomenei naudingą produktą (prekę arba paslaugą) ir pan.
Tik beprasmis, nenašus darbas neturi auklėjamosios ir socialinės reabilitacinės
reikšmės ir tampa laisvės atėmimo bausmės elementu, o darbas neturi būti
bausmės elementas. Nuteistasis turi būti suinteresuotas, sudomintas darbu ir jo
rezultatu. Darbas padeda nuteistajam išsiugdyti gamybinius įgūdžius, įgyti
specialybę, kelti gamybinę kvalifikaciją, kurių jam prireiks, kai bus atlikęs
bausmę. Nustatant nuteistųjų laisvės atėmimu įtraukimo į darbą ir darbo
organizavimo pagrindus, reikia atsižvelgti į šioje srityje galiojančius tarptautinius
teisės aktus.
Europos kalinimo įstaigų taisyklėse rekomenduojama darbą kalinimo
įstaigose vertinti kaip teigiamą ugdymo, mokymo bei įstaigos valdymo elementą,
todėl kaliniai (atsižvelgiant į gydytojo nustatytą jų fizinę ir dvasinę būseną)
turėtų dirbti. Darbo organizavimas, darbo pobūdis ir metodai pataisos įstaigose
turi atitikti anapus kalėjimo sienų esančius panašaus darbo principus, o darbo
metodai ir priemonės laisvės atėmimo įstaigose turi atitikti Šiuolaikines sąlygas.
Reikia siekti, kad įkalintas asmuo ne tik palaikytų esamus profesinius įgūdžius,
bet kartu įgytų naują darbo kvalifikaciją. Visomis šiomis priemonėmis siekiama
įkalintą asmenį įtraukti į socialinę tvarką ir užtikrinti jam galimybę laisvėje gauti
darbą, atitinkantį specialybę, sugebėjimus ir kvalifikaciją. Tai itin svarbu siekiant
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atitraukti žmogų nuo recidyvinio nusikalstamumo. Tiek bendrasis lavinimas, tiek
profesinis rengimas ar kitas mokymas, susijęs su žinių įgijimu ir darbu, turimos
darbo patirties tobulinimu, yra tarsi akstinas nuteistajam ateityje gyvenimo tikslų
siekti teisėtomis priemonėmis ir būdais.
Kitos pataisos programos
Socialinės reabilitacijos antrąją dalį sudaro individualus ir grupinis pataisos
procesas, kuris LR bausmių vykdymo kodekso 137 straipsnyje įvardytas kaip
pagrindinė socialinės reabilitacijos forma: „individualus ir grupinis darbas su
nuteistaisiais, kuriuo siekiama skatinti nuteistuosius keisti savo elgesį bei
išlaikyti šeimos ir kitus socialinius ryšius ir kuris dirbamas atsižvelgiant į
nuteistųjų asmenybę, amžių, lytį, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį,
išsilavinimą, elgesį bausmės atlikimo metu ir kitas aplinkybes".
Individualus ir grupinis pataisos procesas apima visas šio kodekso
straipsnyje išvardytas socialinės reabilitacijos formas: elgesio korekciją;
nuteistųjų socialinių, dvasinių ir kultūrinių poreikių tenkinimą; pagalbą
sprendžiant nuteistųjų problemas; kultūros, sporto ir kitus masinius renginius;
paskatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimą.
Pagrindiniai individualaus darbo, sprendžiant nuteistųjų problemas,
principai yra Šie: „konfidencialumas (slaptumas); draudžiama duoti patarimus, o
tik aptarti, kaip spręsti problemas, ir numatyti sprendimų pasekmes; ugdyti
savarankišką mąstymą; skatinti nuteistojo atsivėrimą, pasitikėjimą; vengti
tardymo; nevertinti, nekaltinti nuteistojo, o būti geru klausytoju (tai ypač
sumažina įtampą); skatinti išsakyti savo jausmus; būti empatiškam,
tolerantiškam, skatinti keisti savo elgesį; skatinti savarankiškai spręsti
problemas; pagarba nuteistajam (klientui)" [3: .275].
Užsienio šalyse (Kanadoje, Švedijoje ir kt.) įdiegta daug pataisos programų;
pavyzdžiui, kanadiečiai yra sukūrę gyvenimo įgūdžių programas, skirtas
formuoti nuteistųjų pažinimo įgūdžiams; valdyti pykčiui ir emocijoms;
integruotis į bendruomenę; koreguoti prievartos elgesiui; dirbti su nuteistaisiais,
turinčiais seksualinių, pripratimo prie alkoholio ir narkotikų problemų ir kt. Kai
kurios programos gana plačios ir visapusiškos. Recidyvas yra neišspręstų
socialinių ekonominių problemų pasekmė, o užsienio šalių nuteistųjų pataisos
procesas jas įstengia spręsti. Pavyzdžiui, Švedijos statistiniai duomenys rodo,
kad nuteistųjų, įsisavinusių kongnityvinių įgūdžių programą, recidyvas sudaro
tik2proc. [7].
Lietuvos pataisos įstaigos yra sukūrusios bendro pobūdžio ugdymo
programas: teisinio Švietimo, sveikos gyvensenos, kūrybinio ugdymo,
asmenybės korekcijos, dvasinio ugdymo ir kitas. Marijampolės pataisos namuose
įgyvendinamos kelios socialinės reabilitacijos programos. Nuteistųjų pataisos
programos pradedamos nuo individualaus plano. Atsižvelgiant į nuteistojo
pageidavimus, jis siunčiamas pasirinktinai į aštuonias socialinės reabilitacijos
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programas. Viena iŠ jų - asmenybės korekcijos ir savęs pažinimo programa. Jos
tikslas - išmokyti pažinti savo asmenybės ypatumus, skatinti asmenybės norą
keistis, išmokyti praktinių psichologinių asmenybės korekcijos būdų. Ši
programa apima paskaitų ciklą ir individualias konsultacijas.
Kita programa skirta kūrybiniam ugdymui. Ja siekiama meninės kūrybos
priemonėmis didinti nuteistųjų užimtumą, sudaryti jiems sąlygas įgyti praktinių
ir teorinių Žinių. Veikia dailės studija, vyksta parodos ir renginiai. 2005 m.
programoje dalyvavo 65 nuteistieji.
Sveikos gyvensenos programos tikslas - ugdyti valią, skatinti motyvaciją
gerinti fizinę ir psichinę sveikatą. Skaitomos paskaitos, rengiamos sporto
varžybos ir sveiko gyvenimo akcijos; per metus programoje dalyvauja apie 180
nuteistųjų.
Veikia ir dvasinio ugdymo programos, iš kurių vienai vadovauja kunigas,
kitai - Vilkaviškio vyskupijos „Caritas" atstovai. Šiomis programomis siekiama
padėti suvokti, kad dvasingumas - sudėtinė asmenybės dalis, ugdomas gebėjimas
įžvelgti prasmę dvasinio pobūdžio renginiuose ir apeigose. Religinėse apeigose
nuolat dalyvauja 30 nuteistųjų. Marijampolės krikščioniškosios misijos „Aušra"
atstovai, susitikdami su nuteistaisiais ir rodydami videofilmus, siekia pateikti
nuteistiesiems naują vertybių ir normų sistemą, grindžiamą biblija. Renginiuose
dalyvavo 55 nuteistieji.
Priklausomybių programomis rūpinasi dvi organizacijos. Visuomeninė
organizacija „Samarija" siekia, kad nuteistieji suprastų, jog priklausomybė nuo
alkoholio yra liga, ir išmoktų blaiviai gyventi. Šios programos grupiniuose
užsiėmimuose ir tyrime dalyvavo 51 asmuo. Viešosios įstaigos „Gyvybės
versmė" programa siekiama padėti įveikti priklausomybę nuo narkotikų rengiami grupiniai užsiėmimas, pokalbiai.
Teisinio švietimo programai vadovauja kompetentingi įvairių tarnybų
darbuotojai ir kviestiniai asmenys. Paskaitos transliuojamos per vietinės
kabelinės televizijos tinklą^ kad būtų prieinamos visiems. Teikiamos
individualios konsultacijos, aktuali informacija skelbiama stenduose.
Pataisos namuose veikia ir kompiuterinio raštingumo pradmenų programa.
Integracijos į visuomenę programa įgyvendinama likus ne mažiau kaip 3 mėn.
iki galimo paleidimo iŠ pataisos namų; joje aptariamos galimybės apsigyventi,
įsidarbinti laisvėje ir panašūs reikalai.
Nuteistųjų integracija j visuomenę: samprata, tikslai, formos
Integracija (lot. integratio - atnaujinimas, atstatymas) - dalių, elementų
jungimas(is) į visumą [14]. Socialinė integracija - tai asmens prisitaikymas prie
socialinės aplinkos, įsisąmoninimas jai būdingų taisyklių, normų, socialinių
pozicijų ir nuostatų, taip pat įgijimas įgūdžių, suteikiančių galimybę buvusiam
laisvės atėmimo vietoje asmeniui normaliai gyventi laisvų žmonių visuomenėje.
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Integracijos į visuomenę programos tikslas - sudaryti sąlygas nuteistiesiems,
atlikusiems bausmę, sėkmingai grįžti į visuomenę kartu mažinant pakartotinio
nusikalstamumo riziką. Nuteistiesiems, atliekantiems ilgas laisvės atėmimo baus
mes, turi būti sudarytos galimybės pradėti dalyvauti programoje anksčiau, laips
niškai įsisavinant jos turinį; nuteistieji supažindinami su teisės aktais, reglamen
tuojančiais jų teisinę padėtį ir socialinės paramos jiems teikimo tvarką; rengiant
nuteistuosius paleidimui, būtina aktyviai bendradarbiauti su socialiniais darbuo
tojais, savivaldybėmis, darbo biržomis, pataisos inspekcijomis, nuteistųjų gimi
naičiais; asmenys, atliekantys ilgą laisvės atėmimo bausmę, dažnai praranda nor
malaus visuomeninio bendravimo ir paprastus buitinius įgūdžius, tad jiems gali
būti sudaromos gyvenimo sąlygos, įgalinančios priprasti gyventi savarankiškai.
Laisvės atėmimas neišvengiamai yra susijęs su daugeliu neigiamų socialinių
padarinių tiek pačiam nuteistajam, tiek visuomenei. Vienas iš tokių padarinių nutrukę socialiai naudingi nuteistųjų ryšiai su šeima, giminaičiais, pažįstamais
asmenimis, buvusios darbovietės kolektyvu. Norint sumažinti nutrukusių ryšių
poveikį, bausmių vykdymo įstatymas numato kompensacinio pobūdžio
priemones ^ nuteistiesiems laisvės atėmimu neribojamas laiškų siuntimas ir
gavimas, pasimatymai. Vis dėlto šios priemonės visiškai pakeisti reguliaraus ar
nuolatinio bendravimo negali. Kitas neigiamas laisvės atėmimo padarinys - kitų
nusikaltėlių poveikis, kurį nuteistasis patiria apgyvendintas kartu su jais. Ši
problema spręstina kompromisu - pirmą kartą nuteisti asmenys atskiriami nuo
anksčiau šią bausmę atlikusių asmenų. Integraciją apsunkina ir tai, kad
atlikdamas laisvės atėmimo bausmę asmuo atpranta savarankiškai spręsti; visą
gyvenimo laisvės atėmimo vietoje tvarką lemia administracijos sprendimai —
nuteistieji neplanuoja savo biudžeto, neturi grynųjų pinigų, nesinaudoja
visuomeniniu transportu, nesirūpina gyvenamąja patalpa, drabužiais, maistu.
Nuteistieji tampa pasyvūs, jiems sunku tvarkyti buitinius reikalus, su kuriais
susiduria paleisti iš laisvės atėmimo vietų. Paklausti, ar jiems trūksta
informacijos, kur išėję į laisvę gali gauti pagalbą^ 44 proc. respondentų nurodė,
kad informacijos trūksta, 31 proc. - kad netrūksta, 20 proc. respondentų šiuo
metu tai nedomino, 5 proc. išsakė savo atskirą nuomonę arba jos neturėjo. Vieni
teigė: „informacijos netrūksta, tik tos pagalbos nieks nenori suteikt", dar kiti:
„tam kuris jos nori, užtektinai". Tie, kuriems informacijos reikia, jos randa tiek
būriuose, tiek per įvairius užsiėmimus, nuteistųjų bibliotekoje, ją teikia ir
socialinis darbuotojas; tad ieškantis tikrai suranda ir nesibodi ja pasidalyti su
likimo draugais. Paklausti, ką galvoja apie „Išeinančių į laisvę nuteistųjų teisinio
ir socialinio švietimo programą", - ar ji leidžia jiems tinkamai pasiruošti ir ar
suteikia Žinių apie tolimesnio gyvenimo galimybes, apie pagalbą, 76 proc.
respondentų atsakė teigiamai, 2 proc. - neigiamai, 18 proc. tai nedomino. Štai
keletas išsakytų nuteistųjų minčių: „pilnai pritariu ir maloniai laukiu
užsiėmimų"; „reikia ieškotis darbo vietos ir gyvenamosios vietos dar esant
pataisos namuose"; „programos reikalingos būtinai"; „manau kad realybėje daug
sudėtingiau, nes mūsų visuomenė nėra tam pasirengusi"; „programa reikalinga";
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„per daug gero niekada bebuna"; „susipažinęs išsakyčiau savo nuomonę"; „Ši
programa yra reikalinga". Kadangi esu pagrindinė Šios programos organizatorė,
tai mane Jabai pamalonino ir suteikė jėgų dar geriau, išsamiau pateikti
informaciją ir padėti nuteistiesiems lengviau integruotis į visuomenę atlikus
bausmę. \ klausimą, ar veiksmingos reintegracijos priemonės pataisos namuose,
69 proc. atsakė teigiamai, 31 proc. - neigiamai, o paklausti kodėl, nuteistieji
išsakė tokias mintis: „padės integruotis į visuomenę"; „nuteistasis gauna bent
minimalią informaciją"; „iš anksto suteikia žmogui šiokią tokią viltį"; „manau,
būtinas; „manau, daugiau padeda"; „vis dėlto žmonės daugiau sužino apie
asmenis ir įstaigas, galinčias suteikti paramą išėjus į laisvę". Dar kiti kaltino
visuomenę dėl neigiamo požiūrio į nuteistuosius, piktinosi, kad valdžios
nedomina prastuomenės bėdos.
Nacionalinės nusikaitimų prevencijos ir kontrolės programoje rašoma:
„Nemažą dalį nusikaltimų pakartotinai padaro asmenys, jau atlikę bausmę.
Teistumas turi kuo mažiau socialiai neigiamai paženklinti asmenį, o bausmės
atlikimas neturėtų būti veiksnys, ribojantis nuteistojo galimybes pasirinkti
socialiai priimtiną gyvenimo būdą. Siekiant sumažinti nusikaltimų recidyvą, turi
būti tobulinama teistų asmenų socialinės adaptacijos sistema, kuri užtikrintų
specializuotų socialinių paslaugų tokiems asmenims teikimą, padėtų prisitaikyti
prie gyvenimo visuomenėje, atkurti turėtą ar įgytą aukštesnę visuomeninę padėtį.
Baigiantiems atlikti bausmę, išeinantiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, ypač
praradusiems socialinius ryšius, minėtų įstaigų administracija, o šiems grįžus iš
įkalinimo įstaigų, - kitos atsakingos valstybės, apskričių, savivaldybių
institucijos turi užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų socialinių
paslaugų teikimą (informacijos apie socialinės paramos formas ir galimybes
suteikimo, laikino apgyvendinimo, materialinės, psichologinės, medicininės,
švietimo, konsultacinės paramos, mokymo, darbo paieškos ir kitų)".
Norint palengvinti asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinę
integraciją, numatyta specialių normų sistema, padedanti paleistiesiems
sutvarkyti būtinus reikalus, kurių jie patys dažniausiai tvarkyti neįstengia
(įsidarbinti, susirasti būstą)^ kita vertus, ji nustato socialinę kontrolę tų paleistųjų
iŠ laisvės atėmimo vietų, iš kurių galima laukti kokių nors antivisuomeninių
veiksmų, nusikalstamų veikų.
Nuteistieji, kurie laisvės atėmimo vietose praleido kartais ir ilgą laiką, buvo
izoliuoti nuo visuomenės, toli nuo šeimos, artimųjų, giminaičių, buvusios
darbovietės ir aplinkos, prie kurios jie buvo pripratę, turi vargų dėl socialinių ry
šių. Todėl nuteistųjų paleidimui pataisos įstaigų administracija rengiasi iš anksto.
Pagal Europos kalinimo įstaigų 88 taisyklę kalinių, kuriems buvo paskirtos
ilgos bausmės, atžvilgiu reikėtų imtis priemonių, užtikrinančių jų grįžimo į vi
suomenę laipsniškumą. Šį tikslą galima pasiekti organizuojant išankstinio pa
leidimo režimą toje pačioje arba kitoje atitinkamoje įstaigoje arba paleidimą de
rinti su tam tikra priežiūra, kartu teikti veiksmingą socialinę pagalbą. Nuteistieji
paleidimui į laisvę, t. y. integracijai, yra rengiami visą bausmės laiką. Atlikdami
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bausmę jie įgyja specialybę, jei mokosi profesinėje mokykloje, įgyja darbinių
(gūdžių, jei pataisos įstaigoje sudaromos sąlygos dirbti, kelia bendrojo lavinimo
lygį, t. y. nuteistajam turi būti sudaromos visos įmanomos sąlygos, kad paleng
vėtų jo grįžimas į visuomenę, lengviau rastų darbą, įstengtų sutvarkyti buitį.
Pasimatymai, laiškai, pokalbiai telefonu, pašto ir perduodami siuntiniai
padeda išsaugoti nuteistųjų ryšius su šeima ir kitais artimaisiais. Mūsų apklausos
duomenimis, prieš patekdami į pataisos įstaigą 34 proc. nuteistųjų gyveno
šeimoje, 17 proc. - ne šeimoje, 42 proc. gyveno su drauge (sugyventine), 7 proc.
atsakė įvairiai - vieni buvo visiški benamiai, kiti gyveno pas svetimus žmones,
dar kiti savo gyvenimo aplinkybių nenurodė. Paklausti, ar turėjo nuolatinę
gyvenamą vietą, net 80 proc. respondentų atsakė teigiamai ir tik 13 proc.
neturėjo kur gyventi, dar kiti gyveno nenuolatinėse vietose. Taigi dauguma
turėjo, kur gyventi, bet nusikalstamos veikos neišvengė. Kyla klausimas - kodėl,
nes 41 proc. respondentų dirbo, 25 proc. ieškojo darbo, 7 proc. mokėsi; nedirbo
tik 23 proc respondentų. Vienas nuteistasis nurodė, kad „už 7 litus per dieną
dirbdavau po 12 vai.", kitas nedirbo todėl, kad antros grupės invalidas, pora
žmonių neatsakė.
Svarbu, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę nuteistasis nenutrauktų
santuokos (žinoma, jog išyra kas trečia nuteistojo šeima); svarbu skatinti
nuteistųjų civilinių ir bažnytinių santuokų sudarymą įkalinimo įstaigose. Kas
mėnesį mūsų pataisos namuose sudaro santuokas ne mažiau kaip penki
nuteistieji. Tai stiprina jų socialinius ryšius ir palengvina integraciją į visuomenę.
Šeima sudaro geriausias sąlygas būti laimingiems, padeda išsaugoti žvalumą,
daro šeimos narių gyvenimą turiningą ir prasmingą.
Kalinių teisinio ir socialinio Švietimo programos bruožai
Ši programa parengta įgyvendinant Nuteistųjų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo
vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų
socialinės adaptacijos 2001-2004 m. programą, kurios tikslas - suteikti
asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinių ir
socialinių žinių, kad jie galėtų adaptuotis nuolat kintančioje visuomenėje ir
sugebėtų teisėtais būdais tenkinti savo socialinius poreikius. Šia programa
siekiama ugdyti nuteistųjų gyvenimo įgūdžius - gebėjimą prisitaikyti prie
visuomenės ir tinkamai elgtis, suteikti asmeniui brandaus savarankiško
gyvenimo pagrindus ir padėti jam tobulinti pozityvius gebėjimus.
2001 m. Lietuvos įkalinimo įstaigose atliktas tyrimas, kuriuo buvo siekiama
nustatyti nuteistų asmenų socialinių ir profesinių poreikių prioritetus. Apklausta
1500 per paskutinius merus bausmę atliekančių asmenų. Nustatyta, kad dauguma
nuteistųjų, grįžę iš įkalinimo įstaigų, norėtų sulaukti įvairios valstybės ir
savivaldybių institucijų paramos: piniginių išmokų (84%), pagalbos ieškant
darbo (57%), pagalbos tvarkant dokumentus (35%). IŠ atsakymų apie esamą
socialinės apsaugos sistemą (ar linkę ja naudotis) paaiškėjo, kad nemaža dalis
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apklaustųjų nesupranta konkrečios institucijos funkcijų, neįvertina jos galimybių,
arba priešingai, reikalauja daugiau, negu priklauso pagal įstatymus, tikisi
išskirtinių teisių ir lengvatų, realiai nesuvokia savo teisinio statuso. Tad išėjusių į
laisvę asmenų integracija į visuomenę yra kompleksinė problema. Integracijos
procesas turi prasidėti asmeniui vos tik patekus į laisvės atėmimo įstaigą ir tęstis
6-12 mėnesių (j^i reikia, ir ilgiau) jam išėjus į laisvę; kita vertus, kartu reikia
spręsti socialinės paramos, įdarbinimo bei kitus socialinius klausimus. Praktika
parodė, kad dauguma nuteistųjų atsainiai žiūri į galimybę dar laisvės atėmimo
vietoje susipažinti su adaptacijos pakitusioje visuomenėje sąlygomis ir
perspektyvomis. Ir tik išėję į laisvę tokie asmenys net dėl menkiausių sunkumų
ieško pagalbos įstaigose, dažnai ne tose, kurios galėtų padėti, kreipiasi ir į
Kalėjimų departamentą ar pataisos inspekcijas ir reižkia pretenzijas pataisos
įstaigų personalui dėl nesuteiktos teisinės ir socialinės informacijos. 2004 m.
rugsėjo mėn. Kalėjimų departamentui pateikti pataisos įstaigų duomenys apie
programos įgyvendinimą 2004 01 01 - 2004 09 30. Tuo laikotarpiu iš Kalėjimo
departamentui pavaldžių įstaigų programose dalyvavo 3560 nuteistųjų (apie
56%), 1615 (44%) nuteistųjų dalyvauti atsisakė. Todėl tikslinga ir toliau stiprinti
nuteistųjų, rengiamų paleisti iš pataisos įstaigų, motyvaciją dalyvauti
programoje, kad neiškiltų socialinių problemų, kai iSeis į laisvę. Tokie nuteistieji
bendrais bruožais supažindinami su LR teisine sistema ir išsamiai - su
galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, aktualiais paleistam iš laisvės
atėmimo vietos asmeniui, su institucijomis, realizuojančiomis minėtų teisės aktų
nuostatas. Be to, nuteistieji supažindinami su Baudžiamojo, Bausmių vykdymo,
Baudžiamojo proceso kodeksų, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nuos
tatomis, reglamentuojančiomis nuteistųjų paleidimą iŠ laisvės atėmimo vietų, jų
materialinį buitinį aprūpinimą. Nuteistieji supažindinami ir su įpareigojimais,
kurie gali būti nustatyti paleidžiamiems iš laisvės atėmimo vbtų asmenims, bei
jų nevykdymo pasekmėmis, administracinės atsakomybės taikymo tvarka,
bendrosiomis teisėmis ir pareigomis, taip pat tomis pareigomis, kurių vykdymas
užtikrina galimybę gauti tam tikrą socialinę paramą. Jiems pateikiamos žinios,
kaip ir kur galima gauti ir kur vienokią ar kitokią socialinę paramą, apie darbo
biržų siūlomas programas, sveikatos priežiūros įstaigas, apsirūpinimą būstu.
Visuomeninių organizacijų vaidmuo
Visuomeninės organizacijos - tai savanoriškos, nekomercinės, labdaringos
organizacijos, teikiančios paslaugas, ypatingą priežiūrą. Lietuvos jos steigiamos
ir veikia pagal 1995 m. priimtą LR visuomeninių organizacijų įstatymą
[Valstybės žinios, 1995, Nr. 18 - 400]. Nors yra nemažai įvairių visuomeninių
organizacijų, bet su nuteistais asmenimis dirba tik nedaugelis. Aktyviausiai šia
linkme dirba Lietuvos kalinių globos draugija, „Lietuvos Caritas", Lygtinai
išleistų asmenų priežiūros organizacija ir pan.
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Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtintose minimaliose stan
dartinėse priemonių, nesusijusių su laisvės atėmimu, taisyklėse nustatyta^ kad
visuomenės dalyvavimas turi būti vertinamas kaip proga prisidėti prie visuo
menės saugumo, visuomenė turėtų padėti teisės pažeidėjams plėtoti reikšmingus
socialinius ryšius, suprasti visuomenės interesą jų atžvilgiu ir plėsti jų galimybes
gauti paramą (Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1990 m. rezoliucija Nr.
45/110). Valstybėse, kurių bendruomenė aktyviai dalyvauja nuteistųjų asmenų
reabilitacijos vyksme, dažnai ir veiksmingai taikoma probacija. Pavyzdžiui,
Danijoje visuomeninės organizacijos teikia pagalbą išėjusiems iš įkalinimo
įstaigų asmenims nuo 1850 m., o probacijos darbas su kaliniais, išleistais tam
tikromis sąlygomis, dirbamas nuo 1905 m. Suomijoje privačios organizacijos
nuo 1970 m. dirba kalėjimuose, kur savanoriai padeda nuteistiesiems tinkamai

atlikti bausmę ir mėgina taisyti juos religiniu mokymu bei auklėjimu [15].
Dar 2001 m. LR Vyriausybė priėmė nutarimą dėl savanoriškų darbų
organizavimo patvirtinimo [Valstybės žinios, Nr. 106 - 380], kuriame apibrėžta
savanorių sąvoka. Savanoriai - tai asmenys, kurie laisva valia ir niekieno
neverčiami atlieka visuomenei naudingą darbą ir nesiekia gauti už jį atlygio.
Savanoriai, turintys skirtingą išsilavinimą, socialinę padėtį, bendravimo įgūdžius ir
gyvenimo patirtį, dirbdami kartu su pataisos inspekcijų pareigūnais padėtų jiems
daug geriau atlikti savo darbą - prižiūrėti nuteistuosius, kad šie perimtų
visuomenei priimtinas gyvenimo taisykles. Pavyzdžiui, užsienyje probacijos
pareigūnas kaupia apie prižiūrimuosius medžiagą, kurią perduoda savanoriams
probacijos tarnybos darbuotojams, o šie beveik kasdien aplanko prižiūrimuosius
[7; 8]. Pataisos inspekcijos pareigūnas kartu su savanoriais galėtų aptarti ir
konkrečius darbo tikslus bei veiksmų planą, kaip paveikti nuteistąjį, kad šis tikslų
siektų teisėtais būdais. Paklausti apie buvusius kalinius globojančias draugijas, 47
proc. respondentų atsakė, kad apie jas žino, 50 proc. nežinojo, 3 proc. neturėjo
nuomonės. 28 proc. apklaustųjų apie tokias draugijas sužinojo iš kitų kalinių, 10
proc. - iŠ šeimos narių, draugų, 18 proc. - iš žiniasklaidos, 37 proc. - iš pataisos
įstaigos darbuotojų. Vienas nuteistasis teigė: „Vienuolynas Šv. Jono Brolija; ši
organizacija man daug padėjo (Dievo apvaizdos, Motinos Teresės seserų
kongregacija, Šv. Stepono gatvė, Vilnius)", kiti teigė nežiną nė vienos organi
zacijos, kuri padėtų sugrįžti į normalų gyvenimą, dar kitų tai iš viso nedomino.
Teisės aktuose derėtų įtvirtinti, kad valstybė visokeriopai remtų ir skatintų
tinkamai motyvuotą visuomenės įsitraukimą į nuteistųjų integracijos bei

reabilitacijos priemonių taikymą bei tinkamo jų įgyvendinimo priežiūrą; derėtų
nustatyti ir šio proceso priemones ir būdus.
Pataisos inspekcijų vaidmuo ir veiklos perspektyvos
Vykstant baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos reformai, pataisos
vyksme vis labiau rūpinamasi ne nuteistųjų priežiūra ir elgesio kontrole, bet
socialine jų reabilitacija, pagalba jiems integruojantis į laisvą visuomenės
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gyvenimą. Ir pataisos inspekcijų darbuotojai vis dažniau kalba apie individualų
darbą, socialinės paramos teikimą. Bet vien to nepakanka, kad nuteistieji ateityje
savo tikslų siektų visuomenei priimtinais būdais, nepažeistų įstatymų. Todėl,
atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį nuteistųjų integracijos į visuomenę srityje,
Lietuvoje bausmės vykdymas, darbas su nuteistaisiais orientuojamas ne tik į
priežiūrą, elgesio kontrolę, kad nedarytų naujų pažeidimų, bet ir į programinį
darbą su nuteistaisiais; toks darbas nuteistųjų resocializacijos vyksme pamažu
turėtų tapti vienas iš svarbiausių.
Pavyzdžiui, Prancūzijos probacijos tarnybos ir Lietuvos pataisos inspekcijos
atlieka panašų darbą - vykdo bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu.
Prancūzijos probacijos tarnybos ir Lietuvos pataisos inspekcijų valdymas
organizuojamas panašiai, skiriasi tik mastai. Prancūzijoje yra viena centrinė
administracija, o Lietuvoje centrinė struktūra - Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos. Centriniams organams yra pavaldus regiono
(Lietuvoje) ir regioninės (Prancūzijoje) struktūros. Lietuvoje regiono pataisos
inspekcijos atsirado tik 2003 m. Apie darbo rezultatus kalbėti dar anksti, bet tai
teisingas Žingsnis, padėsiantis geriau organizuoti pataisos inspekcijos veiklą.
Prancūzijoje probacijos tarnybos darbuotojai padeda bausmių taikymo teisėjui.
Bausmių taikymo teisėjas nurodo probacijos tarnybos darbuotojui sudaryti
anketą apie tam tikrą asmenį. Teisėjas, priimdamas sprendimą, turi socialinių
darbuotojų parengtą anketą. Jis atsižvelgia į anketoje esančius duomenis ir tik
tada priima sprendimą dėl bausmės.
Žemiausio lygio probacijos tarnybos ir pataisos inspekcijos struktūra ir
veikla skiriasi. Pataisos inspekcijos veikla yra siauresnė nei probacijos tarnybos,
o Šiosios veikla skirstoma į du padalinius: pataisos įstaigose ir už jų ribų.
Prancūzijoje socialiniai darbuotojai tam tikras funkcijas atlieka pataisos įstaigose
^ su kaliniais dirba pačioje pataisos įstaigoje, kur jie kalinami; vėliau dirbama
jau su paleistais į laisvę, t. y. bausmės atlikimo laikotarpiu pataisos vyksmas
nenutrūksta. Lietuvoje pataisos inspekcija užsiima asmeniu, kai jis išeina į laisvę,
o pataisos įstaigoje dirba tik pagal asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės
atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programą (skaito paskaitas apie
asmenų, grįžusių iŠ laisvės atėmimo vietų, teises ir pareigas). Prancūzijoje
socialiniai darbuotojai gali stebėti visus asmens pokyčius, įkalinto ir jau paleisto
elgesį, turi daugiau žinių apie tą asmenį, o Lietuvoje pataisos inspekcija,
pradėdama dirbti su žmogumi, turi tik formalių duomenų apie jo elgesį ir
ypatumus. Prancūzijoje su asmeniu dirba nuolatinis socialinis darbuotojas,
galintis geriau pažinti asmenį nei probacijos darbuotojas Lietuvoje.
Prancūzijos probacijos tarnyba taiko elektroninę priežiūrą, t. y. naudoja
elektroninį prietaisą, dažniausiai dedamą ant kojos. Tai leidžia bet kuriuo paros
metu nustatyti, kur yra prižiūrimas asmuo. Tokia priemonė daug pigesnė nei
kalinimas pataisos įstaigoje. Lietuvoje būtina įvesti elektroninį stebėjimą - taip
sumažėtų pataisos įstaigose kalinamų asmenų, o nuteistieji geriau integruotųsi į
visuomenę. Prancūzijoje dideliuose miestuose vienam socialiniam darbuotojui
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tenka apie šimtą klientų, o pataisos inspekcijos darbuotojams dideliuose Lietuvos
miestuose - apie du šimtus klientų. Pataisos inspekcijų darbuotojai perkrauti

darbu, todėl būtina didinti jų skaičių. Dabartiniu metu kalbėti apie veiksmingą
pataisos inspekcijos darbą sunku, nes Šios tarnybos modelis naujas, dar tik
kuriamas. Be to, pataisos inspekcijoms skiriamas labai mažas finansavimas
(pvz., 2001 m. sausio 1 d. vienam asmeniui, esančiam pataisos inspekcijos
įskaitoje, tekdavo 0,52 Lt). Taigi galima teigti, kad Prancūzijos probacijos
tarnybą organizuota geriau nei Lietuvos pataisos inspekcija. Ir nenuostabu, nes
Lietuvos pataisos inspekcija - visai nauja institucija.
Užsienio Salių patirtis rengiant nuteistuosius integracijai j visuomenę
Užsienio valstybės senai suprato, kad vien tik bausdamos nusikaltėlius
nesumažins nusikalstamumo ir su juo susijusių bėdų. Žmogui, padariusiam
nusikalstamą veiką, reikia padėti įsitvirtinti visuomenėje, įtraukti į ją taip, kad
greičiau taptų įstatymus ir visuomenės normas gerbiančiu piliečiu ir nedarytų
naujų nusikaltimų. Neabejotina, kad Lietuva turės keisti savo baudžiamosios
politikos kryptį, todėl būtina studijuoti kitų valstybių reformas, pasiremti
teigiama jų patirtimi ir nekartoti klaidų.
Norvegijoje jau pačiuose įkalinimo įstaigų tiksluose nurodomas ne tik
bausmės vykdymas, bet ir laisvės atėmimo neigiamo poveikio mažinimas,
socialinė reabilitacija. Įkalinimo įstaigų režimas būna visoks - nuo griežtojo
uždaruose kalėjimuose iki laisvojo paleidžiamųjų bendrabučiuose. Kai kurie
nuteistieji bausmes atlieka įvairiuose visuomenės priežiūros centruose, kuriuose
dirba ir reabilitacijos programomis rūpinasi vietos sveikatos ir socialinės
pagalbos tarnybos. Svarbiausia paskata - galimybė gerinti kalėjimo sąlygas: iš
uždarųjų kalėjimų nuteistieji perkeliami į paleidžiamųjų bendrabučius. Kalėjimų
politika tokia: bausmė turi apriboti laisvę, o tarnybos tiksiąs - siūlyti ir

įgyvendinti programas, kurios padėtų kaliniui sėkmingai grįžti į visuomenę [7:
31-34]. Probacinėms tarnyboms priklauso bendrabučiai - jie skirti asmenims,
lygtinai atleistiems nuo bausmės, paleistiems davus pažadą, pažeidusiems
įstatymą dėl neatsargumo ir asmenims, kuriems būtina skiepyti socialinius

įgūdžius. Šioje įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai, kurie
juos prižiūri ir padeda pamažu integruotis į visuomenę; įkalinimo įstaigos
stengiasi naudotis visuomenės įstaigų paslaugomis. Švietimu rūpinasi valstybė.
Kalėjimų tarnybos nekuria savo Švietimo struktūrų, o patiki tai bendrajai
mokyklų sistemai. Profesinis reabilitavimas yra tam tikra pagalbos atmaina,
kurią teikia savivaldybės ir Darbo ministerija. Jos tikslas - surasti Žmogui darbo
vietą, kai jis išeis į laisvę. Ypač svarbi Kalėjimo probacįįos departamento veikla
kuriant ir diegiant konkrečias kalinių mokymo, darbo, rekreacijos, korekcijos
programas. Pagrindinės probacijų tarnybų funkcijos yra teikti atitinkamoms
tarnyboms informaciją, prižiūrėti nuteistuosius, dirbti socialinį darbą
kalėjimuose. Svarbi nuostata, įgyvendinama Norvegijos baudžiamosios politikos
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srityje: įkalinimas turi būti kraštutinė bausmės forma, taikoma tik tada, kai kitos
priemonės neduoda teigiamų rezultatų. Toks požiūris pagrįstas tuo, kad kalėjimai
brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams ir net geriausiame kalėjime sunku
išvengti žmogų žalojančio izoliacijos poveikio - prarandami socialiniai ir
praktiniai įgūdžiai, svarbūs asmeniniai ryžiai, atsakomybės jausmas, didėja
susvetimėjimas, priešiškumas visuomenei ir jos institucijoms, kaupiama
kriminogeninė patirtis. Norvegijos valstybės bausmių politika remiasi Europos
Tarybos rekomendacijomis. Nors jų laikytis neprivaloma, vis dėlto jos orientuoja
į nurodytus standartus, kadangi šie sudaro Europos kalėjimų sistemos pagrindus.
Kitoje valstybėje - Švedijoje 1986-1990 m. parlamentas gerokai pakeitė
baudžiamąjį kodeksą ir suformulavo pagrindinius baudžiamosios politikos
principus: bausme reikia siekti kuo mažesnės intervencijos į asmens gyvenimą,
todėl geriausia baudžiamojo poveikio priemonė yra probacija ir lygtinis
nuteisimas; atsisakyti plačiai taikyti laisvės atėmimo bausmę, nes ši bausmė
nepadaro nuteistųjų geresnių ir neišmoko jų gyventi laisvėje; praktiškai netaikyti
laisvės atėmimo bausmės asmenims nuo 15 iki 18 m. ir riboti jos taikymą
asmenims nuo 18 iki 21 m. [13]. Numatomas 3 metų bandomasis laikotarpis.
Galimi trys probacijos variantai: paprastas, sutartinis gydymas ir viešieji darbai.
Sutartinis gydymas - tai specifinė probacijos forma, taikoma narkomanams.
Savanoriškai besigydantiems nuo narkomanijos nuosprendis nevykdomas.
Viešieji darbai - naujausia probacijos forma, taikoma asmenims nuo 18 iki 25 m.
Nuteistasis turi per metus be atlyginimo laisvalaikiu atidirbti nustatytą valandų
skaičių. Su nuteistaisiais dirbamas auklėjamasis darbas, sudaromos sąlygos
mokytis, sportuoti, palaikyti ryšius su išoriniu pasauliu. Tiek kalėjimų, tiek
probacijos tarnyboms yra iškelti bendri tikslai, pagrindinės vertybės ir
uždaviniai. Tardymo izoliatorių, kalėjimų ir probacijos tarnybos pareigūnai
siekia paveikti nuteistuosius, kad šie bausmės atlikimo metu gyventų laiky
damiesi įstatymų. Visų pirma, siekiama, kad nuteistieji prisiimtų atsakomybę už
savo gyvenimą ir veiksmus. Per pastaruosius penkerius metus tikslai, uždaviniai
ir darbo metodai kiek pakito. Akcentuojamas pakartotinio nusikalstamumo
mažinimas, pagalbos ir paramos atskiriems nuteistiesiems teikimas, teismo skirto
nuosprendžio įvykdymas. Pradėtos taikyti ikiteisminės rekomendacijos, pagal
kurias daugiausia dėmesio kreipiama ne į nusikalstamą asmens istoriją, o į jo
ateities galimybes, taip siekiama padėti teismui parinkti sankciją. Dabar pagalba
ir parama nuteistiesiems siejama su reikalavimu, kad jie stengtųsi perveikti savo
nusikalstamą elgesį. Ypač svarbu parengti specifines asmenines keitimosi
programas konkrečioms nusikaltėlių kategorijoms. Vienas iŠ tų programų tikslų
- ugdyti nuteistojo gebėjimą užjausti ir suprasti nusikalstamų veikų aukas.
Siekiama išmokyti nuteistąjį gyventi visuomenėje ir gerbti įstatymus.
Danijoje pripažįstami panašūs principai formuojant baudžiamosios politikos
kryptis - įkalinama turi būti tik išimtinais atvejais, kai negelbsti kitos priemonės.
Kartu plečiama nesusijusių su laisvės atėmimu bausmių sistema - sąlyginiai
nuosprendžiai, bandomieji laikotarpiai, baudos, visuomeninės priemonės, kurios

savo ruožtu sudaro sėkmingos nuteistojo integracijos į visuomenę prielaidas.
Pačioje įkalinimo įstaigoje ugdomas nuteistųjų savarankiškumas, atsakomybės
jausmas - jie gali pirkti ir gamintis maistą, administracija suteikia būtinas
konsultacijas ir įrangą. Nuteistieji, atbuvę bausmės laiką, gali būti paleidžiami
pasitikint garbės žodžiu. Sukurta bandomojo laikotarpio ir priežiūros sistema,
apimanti beveik 30 rajonų ir vietinių tarnybų visoje šalyje [5]. Nuteistieji
prižiūrimi, jiems suteikiama teisinė, socialinė, ekonominė, kultūrinė, buitinė
pagalba ir bandoma kitaip pagelbėti, kad pamažu įsilietų į visuomenę.
JAV baudžiamosios politikos sferoje taip pat matyti panašios tendencijos
kaip ir Vakarų Europos valstybėse. Čia siekiama mažinti bausmes, susijusias su
laisvės atėmimu, ir taikyti jų pakaitą - probaciją ir baudą. Pagal JAV
galiojančius įstatymus probaciją skiriama tik tam tikrų asmenų kategorijai (kurie
padarė ne itin sunkius nusikaltimus). Per probacijos laikotarpį asmuo turi
nepadaryti naujo nusikaltimo ir laikytis teismo nustatytų sąlygų: atlyginti
nukentėjusiam žalą, sąžiningai dirbti, nesilankyti tam tikrose vietose,
savanoriškai gydytis nuo alkoholizmo ir pan. Taikomos ir įvairios programos,
kuriomis siekiama padėti nuteistiesiems sėkmingai integruotis į visuomenę.
Kanadoje nuteistųjų, paleistų iš kalinimo įstaigų, integracijos procese
aktyviai dalyvauja visuomeninės organizacijos. 1$ esmės tais reikalais užsiima
priešlaikinio paleidimo ir visuomeninių tarnybų organizacijos. Šis padalinys
pradeda veikti dar įkalinimo įstaigose prižiūrėdamas ir teikdamas pagalbą
kriminaliniams nusikaltėliams ir narkomanams. Svarbiausias priežiūros
uždavinys - apsaugoti visuomenę vadovaujant pažeidėjų perkėlimui iŠ
struktūrinės izoliacijos į visuomeninį gyvenimą. Norėdamas nustatyti tam tikrą
priežiūros lygį, parolio (lygtinio paleidimo) pareigūnas turi įvertinti kiekvieno
pažeidėjo poreikius ir riziką. Pagal įvertinimą nustatoma, ar dažnai pažeidėjas
turi registruotis, kokių sąlygų turi laikytis ir kokių paslaugų jam reikia. Paslaugos
apima siuntimą dirbti, advokato patarimus, piniginę paramą ir psichiatrinį
gydymą. Jei paleistas iš įkalinimo vietos asmuo pažeidžia priežiūros sąlygas ar
padaro naujas nusikalstamas veikas, padalinio personalas gali jį suimti, uždaryti į
karcerį (jei to reikia visuomenės saugumui). Priežiūros (parolio) junginiai
suskirstyti į keturis regionus, kuriems vadovauja regioniniai parolio
administratoriai, pavaldūs padalinio direktoriaus pavaduotojui. Personalas dirba
keturiose regioninėse būstinėse, apie 130 junginių išbarstyti po visą valstiją.
Štabo administracija prižiūri vadinamąsias lauko operacijas, t. y. tiesioginį
kontaktą su nuteistuoju, atsako už darbinius ryšius, faktų rinkimą ir analizę, už
ryšius su parolio valdžia, kitais padaliniais ir pan. Priešlaikinio paleidimo ir
visuomeninių tarnybų padalinio žinioje yra parolio ambulatorinės klinikos. Jos
teikia gydymo ir priežiūros paslaugas psichikos ligomis sergantiems
nuteistiesiems. Specialistai nustato diagnozę, skiria konsultacijas. Kanadoje
priešlaikinio paleidimo personalas rūpinasi visuomenės saugumu prižiūrėdamas
prieš laiką paleistus kriminalinius nusikaltėlius. Šioje valstijoje veikia parolio
bylų svarstymo padalinys, turįs įgyvendinti socialinės reintegracijos į visuomenę
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programas. Jo veikla skirta griežčiausiai nubaustiems kriminaliniams
nusikaltėliams. Šio padalinio uždaviniai - nustatyti parolio sąlygų ir terminų
taisykles; atšaukti priežiūrą blogai pasielgusiems nuteistiesiems, kuriems jau
pradėtas taikyti lygtinio paleidimo procesas; daryti parolio jurisdikcijos
sprendimus, t. y. išduoti orderį areštui, pratęsti arba atšaukti parolį. Kanadoje
probacijos tarnybų veikla gerai organizuota ir išplėtota. Čia aktyviai veikia ir
visuomeninės organizacijos. Šioje šalyje vyrauja nuomonė, kad probacija ir
paroiis sumažina kalinių skaičių ir padeda kurti saugesnę visuomenę, (kalinimas
turi būti taikomas tik tiems pažeidėjams, kurie kelia grėsmę visuomenei.
Kanadoje laikomasi nuomonės, kad visuomenė saugiausia tada, kai nuteistieji
laiku ir saugiai, esant tinkamai priežiūrai ir kontrolei, paleidžiami dalį jiems
paskirtos bausmės atlikti bendruomenėje. Šios valstijos pataisos sistema
pasižymi specialių programų gausumu (veikia asmenybės tobulėjimo, švietimo
programos, programos asmenims, padariusiems lytinius nusikaltimus,
programos, stabdančios smurtą šeimoje ir piktnaudžiavimą narkotinėmis
medžiagomis ir kt.). Veiksmingą įdarbinimo programa - CORCAN, pradedama
įkalinimo įstaigoje, apima penkias šakas: žemės ūkio, statybos, apdirbamosios ir
tekstilės pramonę ir paslaugas. Nuteistieji įgyja bendrų ir specifinių darbo
įgūdžių, būtinų gyventi ir dirbti visuomenėje, formuojamas požiūris į darbą,
didinama galimybė įsidarbinti laisvėje ir sėkmingai integruotis į visuomenę.
Verta dėmesio Palaipsnio paleidimo programa, kuria nustatoma, ar nuteistasis
jau gali būti paleistas iš laisvės atėmimo vietos, tokiam asmeniui suteikiama
reikalinga kontrolė ir parama. Kanadiečiai yra įsitikinę, kad visos programos turi
paveikti nuteistuosius, atitikti jų poreikius, siekius ir padėti jiems sėkmingiau
integruotis į visuomenę.
Anglijos baudžiamoji politika daug kuo primena JAV, nes čia numatytos
bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu - nuosprendžio atidėjimas, probacija,
paslaugų teikimas visuomenei. Nuosprendžio atidėjimas leidžia nusikaltėliui
parodyti, kad jis jau taisosi ir ėmėsi konkrečių priemonių sumažinti nusikaltimu
padarytą žalą. Nuteistiesiems taikoma probacija prižiūrint probacijos tarnybų
pareigūnams tam tikslui skirtuose pataisos bendrabučiuose. Tokie asmenys
privalo laikytis teismo nustatytų Įpareigojimų. Jei asmuo gerai elgiasi ir
pasižada, kad nepadarys naujo nusikaltimo per likus; bausmės laiką, jam gali būti
taikomas lygtinis paleidimas. Paslaugos visuomenei teikiamos tada, kai pats

nuteistasis sutinka jas teikti ir yra reikiamos sąlygos įvykdyti šį įsipareigojimą.
Šie darbai trunka vienus metus ir jei nuteistasis nesilaiko įsipareigojimų, teismas

jam gali paskirti kitą bausmę [ 9; 10].
Išvados
Remiantis šalies ir užsienio šalių patirtimi, reikėtų papildyti baudžiamajame
kodekse numatytą bausmių sąrašą - įtraukti tokias bausmes kaip probacija,
visuomenei naudingi darbai. Svarbu, kad šioms bausmėms atlikti būtų sudarytos
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tinkamos ekonominės, socialinės ir kultūrinės sąlygos. Būtina stengtis, kad kuo
mažiau žmonių būtų nuteisiama realia laisvės atėmimo bausme ir patirtų

žalojantį izoliacijos poveikį. Nagrinėjant užsienio šalių patirtį matyti, kad jose
atsisakoma plačiai taikyti laisvės atėmimo bausmę - pripažįstama, kad ši bausmė
neveikia nusikalstamumo, nepataiso nuteistųjų ir neišmoko jų gyventi laisvėje.
Tad ten siekiama kuo mažesnės intervencijos į asmens gyvenimą, o geriausia
baudžiamojo poveikio priemone laikoma probacija. Norint padėti asmenims,
sugrįžusiems iŠ laisvės atėmimo vietų, ne mažiau svarbus ir pataisos įstaigų bei
visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas.
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KALINIŲ VERTYBINĖS NUOSTATOS
Įvairių socialinės atskirties grupių tyrimų duomenys akivaizdžiai rodo ne tik
joms priskiriamų asmenų gyvensenos išskirtinumą, bet ir ypatingą marginalioje
aplinkoje formuojamą vertybių hierarchiją. Vertybinis aspektas sociologijoje yra
labai svarbus apibrėžiant pačią marginalumo esmę: kai asmuo ar asmenų grupė
atsiduria visuomenės pakraštyje, ilgainiui jiems nepriimtinos tampa ir tos
visuomenės propaguojamos vertybės [3: 232]. Kadangi teistuosius, tiek
atliekančius, tiek jau atlikusius bausmę įkalinimo įstaigose, viešoji nuomonė
dažniausiai vienaip ar kitaip linkusi sieti su atskirties grupėmis, galima tikėtis ir
prieštaringų, bendras visuomenės marginalizacijos tendencijas atspindinčių teistų
asmenų vertybinių orientacijų. Šiuo atveju gal net tikslinga kelti hipotezę, kad
vertybinio pobūdžio prieštaravimai yra gilesni ir visuomenės raidai kelia didesnę
grėsmę nei kitų marginalių grupių ar pavienių varguolių nuostatų ypatumai.
Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. Lietuvoje nužudyti 293

Žmonės [8]. Išaiškėjo, kad pagal šį rodiklį (100 tūkst. gyventojų tenkantį
nužudymų skaičių) Lietuva kartu su Latvija Europos Sąjungoje užėmė antrą
vietą, mus aplenkė tik Estija (taip pranešta Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai*'
2005 m. gruodžio 15 d.). 2005 m. padėtis toliau blogėjo: per aštuonis mėnesius
nužudyta beveik tiek pat žmonių, o kaimo vietovėse smurto aukų buvo net 43
proc. daugiau nei pernai [9]. Daugeliu atvejų ypač didelę nuostabą kėlė
nusikaltėlių, dažniausiai neseniai išėjusių iš kalinimo įstaigų, nemotyvuotas
elgesys. Jokios materialinės ar kitokios naudos smurtas jiems suteikti negalėjo,
jokių asmeninių nesutarimų su smurto aukomis anksčiau nebuvo. Antra vertus,
stebino ir aplinkinių Žmonių, kaimo bendruomenės reakcija. Neretai
nukentėjusio žmogaus kaimynai teisingai spėdavo, kas įvykdė nusikaltimą,
nujausdavo, kad tai anksčiau ar vėliau įvyks, bet nieko nedarė ar buvo bejėgiai
užkirsti nelaimei kelią.
Nemotyvuotas elgesys tiesiogiai parodo vertybinių orientacijų nebrandumą,
kai asmuo ar asmenų grupė negali išskirti savo vertybinių prioritetų, nurodyti
esminių gyvenimo vertybių, lemiančių jų tikslus, siekius ir artimiausius planus.
Kita nusikalstamumo, kaip socialinio reiškinio, pusė - pasyvi ir įsibaiminusi
bendruomenė, aplinka, kurtoje bręsta nusikaltimai, stiprėja marginalizacijos
tendencijos, vis rečiau akcentuojamos svarbiausios vertybės, o jas atitinkančių
vertybinių nuostatų ugdymo keliai vis mažiau aiškūs. Šis prieštaravimas
apibūdina teistų asmenų vertybinių orientacijų formavimą kaip šalies,
visuomenės problemą.
Vertybinės orientacijos labiau siejamos su morale, sąmonės socialine
psichologine sfera. Nusikalstamumo sociologija nusikalstamo elgesio Šaltiniu
laiko objektyvius visuomenės vystymosi prieštaravimus, ypač nuolat
egzistuojančius žmonių poreikių ir jų patenkinimo galimybių prieštaravimus.
Tačiau nusikaltimo motyvas gali būti tiesiogiai nesiejamas su konkretaus
poreikio tenkinimu, gali reikštis kaip neįsisąmonintas protestas prieš neva
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neteisingą visuomenės tvarką [7: 52-54]. Pastebima, kad socialiniai sukrėtimai,
kuriuos kelia visos esminės santvarkos reformos, gerokai silpnina racionalaus
mąstymo vaidmenį, žmonės sunkiai supranta teorinius postulatus. Vis dažniau
visuomenės gyvenimo reguliavimas grindžiamas emocijomis. Tipiškas tokio
sąmyšio pavyzdys, anot rusų sociologo V. Sokolovo, galėtų būti 1990-ųjų
Rusija: radikaliai keičiantis šalies ekonomikai ir politinei situacijai, mažėjo
visuomenės pakantumas, keitėsi moralinių vertinimų kriterijai ir jų socialinė
reikšmė [13: 86]. Šio autoriaus pastebėjimai iš dalies atspindi ir tuo laiku
įsibėgėjusius Lietuvos valstybės atkūrimo procesus, kai naujų socialinių grupių
bei sluoksnių formavimasis lėmė vertybinių prioritetų pokyčius, neretai
pasireiškiančius nevaldomais emocijų protrūkiais, savotiška moralės ir teisėtumo
samprata. Emocijų reikšmę akcentuoja ir lenkų teisės sociologijos mokyklos
atstovai, vadindami jas impulsu - svarbiausia savo koncepcijos sąvoka. Šios
krypties pradininkas L. Petražickis dar XX a. pradžioje išskyrė intuityvią ir
pozityvią teisę. Intuityvi teisė suprantama kaip teisinė emocija, ky^anti be jokių
autoritetų. Tai seniausia, pirminė teisės apraiška, veikianti visose visuomenėse.
Pozityvi teisė grindžiama tam tikrais autoritetais - normomis, kurias nustato
valdžia, religija ar socialinė grupė, sluoksnis [12: 42].
Remiantis šiais teiginiais galima spėti, kad esminiai visuomenės raidos
pokyčiai neigiamai veikia kognityvinį, racionalųjį vertybinės orientacijos
aspektą, kuris formuojasi įgyjant žinių apie svarbiausias gyvenimo vertybes
kryptingos, dažniausiai valstybės institutų reguliuojamos pažintinės veiklos
metu. Taip individas susipažįsta su visuomenės ir ją sudarančių bendruomenių
vertybėmis, supranta jų reikšmę, net jei tos propaguojamos vertybės jam
asmeniškai atrodytų nepatrauklios. Būtent vienų ar kitų vertybių patrauklumas
atspindi emocinį vertybinės orientacijos aspektą, kai iš svarbių dalykų gausybės
išskiriami individui įdomiausi ir maloniausi. Susiformavusi vertybinė orientacija
turi aiškius abu aspektus, jie ir lemia žmogaus elgseną. Kuris iš jų - kognityvinis
ar emocinis - daro didesnę įtaką, priklauso nuo konkrečios situacijos. Gal būtų
netikslu socialinių permainų laikotarpį Lietuvoje sieti su anomija, t. y. socialinių
normų ribų nykimu (pagal Durkheimo apibrėžimą), tačiau gėrio ir blogio
sąvokos tuo metu tapo itin lanksčios ir sąlygiškos. Iš esmės tuo siekta kilnių
tikslų, mėginta ugdyti pakantumą kitokiai nuomonei ir kitokiam gyvenimo
stiliui, padėti žmogui būti pačiam savimi laužant tradicinėje aplinkoje esamus
tabu. Deja, neatsižvelgta į vieną aplinkybę, kurią A. Giddensas laiko esminiu
modernybės, t. y. potradicinės tvarkos, požymiu, - visi tabu jau seniai peržengti.
Ankstyvosios psichoanalizės žmogų labiau trikdė jo saviraišką varžantys
draudimai, o modernybės epochoje, A. Giddenso nuomone, labiau kankina

klausimas, kuo tikėti ir kuo turi ar gali tapti [4: 92]. Tai reiškia, kad individas turi
labai gerai pažinti pats save ir teisingai įvertinti savo galimybes. Kaip sako
senovės išmintis, reikia žinoti, ką gali gyvenime pakeisti, ko pakeisti niekaip
negali ir kaip tuos du dalykus atpažinti, atskirti vieną nuo kito. Kitaip tariant,

93

renkantis gyvenimo kelią būtina suderinti norus ir realias galimybes. Taip
formuojasi hierarchinė vertybių struktūra, išryškėja gyvenimo prasmės samprata.
Taigi kuo tikėti ir ką rinktis, jei nesusiformavęs kognityvinis vertybinės
nuostatos lygmuo, trūksta žinių apie esmines socialinę raišką lemiančias
konkrečios žmonių bendruomenės ar platesnio civilizuoto pasaulio vertybes?
Tikėtina, kad dalis visuomenės, ypač žemesnieji, mažiau išsilavinę sluoksniai
suvokia tik emocinį gyvenimo vertybių aspektą: jei gerai man, tai ir visiems
gerai. Tokią prielaidą patvirtina kalinių reabilitacijos specialistai, dirbantys su į
laisvę išėjusiais ir naujoje aplinkoje nepritampančiais kriminalinę praeitį
turinčiais asmenimis. Jų nuomone, ne vieną kartą teisti žmonės dažnai visiškai
neįstengia suprasti kitų žmonių interesų, mąstysenos ypatumų [2: 21]. Apskritai
teistų žmonių vertybines orientacijas tirti labai sunku, nes, kaip teigia
kriminologai, kiekvienas iš jų įgyvendina savo interesus ir šiuos interesus,
elgesio tikslus bei motyvus dažniausiai slepia nuo aplinkinių. Nusikalstamumas
- tai tipiškas stichinis procesas, kai nusikaltimus darančių Žmonių nevienija nei
bendri tikslai, nei tų tikslų įgyvendinimo priemonės. Vienintelis kriterijus, kuris,
kriminologo J.Bluvšteino nuomone, leidžia atskirti nusikalstamą reiškinį nuo
nenusikalstamo, yra baudžiamasis įstatymas. Šis kriterijus taip pat yra
vertinamasis, t. y. gana sąlygiškas ir lankstus [7: 37]. Vertybinį nusikaltimo
aspektą taip pat akcentuoja V. Justickis, išryškindamas vieną svarbiausių
nusikaltėlio asmenybės socialinių-kultūrinių požymių - jam svetimos
visuomenės vertybės. Šis kriminologas nurodo, kad tokie žmonės dažniausiai
neišsilavinę, jokių mokslų nebaigę, jų dalia - visuomenėje prestižo neturintis
,Juodas" darbas. Todėl jie laiko save neteisingos sistemos auka, siekia revanšo
per „nusikaltėlio karjerą" [7: 84],
Remiantis Šiais kriminologijos teoriniais teiginiais galima tvirtinti, kad
vertybių konfliktas iš dalies nusako nusikalstamumo kaip socialinio reiškinio
esmę. [statymas yra vertinamojo pobūdžio, nes grindžiamas visuomenei
priimtinomis, saugų visų piliečių bendrabūvį užtikrinančiomis vertybėmis.
V.Šlapkauskas, formuluodamas sociologinį teisės apibrėžimą, apskritai linkęs
tapatinti teisę ir vertybes. Teisė, šio mokslininko tvirtinimu, yra socialinės grupės
vertybės ir interesai, jos paversti visuotinai privalomo elgesio normomis,
skirtomis reglamentuoti grupei priklausančių individų santykius. V. Šlapkauskas
valstybę traktuoja kaip didelę socialinę grupę, kurios teisės sampratą sudaro trys
elementai: grupės (t. y. valstybės) valia, iŠ kurios kyla normos; šių normų
privalomumas; šių normų kintamumas. Teisė - tai tiesioginis žmonių gyvenimas,

kuriame ji suaugusi su jų buitimi, lūkesčiais, poreikiais aistromis ir svajonėmis
[10: 336-343].
Apibendrinant aptartus sociologų, teisininkų ir kriminologų teorinius
teiginius galima įžvelgti kalinių (marginalinės grupės) ir valstybės (didžiausios
socialinės grupės) vertybių konflikto esmę. Įstatymas pažeidžiamas, kai
nepaisoma svarbiausių visuomenės vertybių, ilgainiui tapusių visiems piliečiams
privalomomis elgesio normomis, kai nusikaltimą lemia kitokios, dažnai plačiajai
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visuomenei nežinomos, sunkiai suvokiamos vertybės. Tokios miglotos vertybės
ilgainiui tampa individo elgesio motyvais: poreikiais, interesais, tikslais ir

aspiracijomis. Visuomenei priimtinų vertybių ugdymas, nusikaltėlių vertybinių
nuostatų korekcijos procesas tampa vis sudėtingesnis, nes nuolat kinta privalomų
normų samprata. Kita vertus, kaip pažymi Londono ekonomikos ir politikos
mokslų mokyklos atstovas D. Heldas, demokratiją reikia suvokti kaip
privilegijuotą politinio gėrio sampratą, nes tik demokratija siūlo - bent jau
teoriškai - gyvenimo formą, kuri turi sąžiningų ir teisingų bodų derėtis ir

ginčytis dėl vertybių [5: 340].
Kadangi individo interesus ir tikslus pirmiausiai lemia jo vertybinės
nuostatos, būtina išsiaiškinti bent paprasčiausius dalykus: kas kriminalinę praeitį
turintiems žmonėms gyvenime patrauklu ir kas juos labiausiai žeidžia. Tyrimo
duomenų analizę tikslinga pradėti nuo respondentų - laisvės atėmimo įstaigų
kalinių - požiūrio į artimiausią aplinką, aplinkinius žmones. Mėginsime nušviesti
ir kalinių požiūrį į Lietuvos valstybę ir jos žymius žmones, atskleisti gyvenimo
prasmės ir sėkmės sampratos ypatumus.
Požiūris į žmones
Teisės sociologija itin akcentuoja pasitikėjimo sąvoką. V. Šlapkauskas
pasitikėjimą apibrėžia kaip žmonių santykių saugumo ir patogumo jausmą, kuris
būtinas kuriant gerovę ir saugumą. Pasitikėjimą, šio autoriaus nuomone, galima
priskirti prie tų bazinių poreikių, kurie yra bendri visai žmonijai ir todėl yra
bendros vertybės. Pati vertinimų sistema (kas yra gerai, kas blogai) kūrėsi
socialinio gyvenimo raidoje siekiant išvengti pavojų ir didinant tarpusavio

pasitikėjimą [10: 390-392].
Europos vertybių tyrimo duomenimis (1999), pokomunistinėse
visuomenėse bendrojo pasitikėjimo lygis yra žymiai mažesnis nei ilgametes
demokratijos tradicijas turinčiose ES Šalyse. Rytų ir Centrinės Europos Šalyse
maždaug ketvirtadalis piliečių manė, kad dauguma žmonių galima pasitikėti
(Lietuvoje - 26 proc), ES senbuvėse - trečdalis (Danijoje, Švedijoje ir
Olandijoje - du trečdaliai). Įsidėmėtina tendencija, kad pasitikėjimo lygis ES
nekito, pokomunistinėse šalyse net sumažėjo [1: 118-119].
Šiuo atžvilgiu kaliniai pasireiškė kaip tipiška pokomunistinės visuomenės
marginali grupė, t. y. nelinkusi pasitikėti kitais žmonėmis. Lyginant jų
vertinimus su 2003 m. atlikto socialinės atskirties grupių (benamių, valkatų ir
kt.) tyrimų rezultatais išryškėjo panašios tendencijos: respondentai greitai ir
noriai išvardindavo, kokių žmonių nemėgsta, tačiau labai sunkiai išskirdavo
teigiamas asmenybės savybes. Dažniausiai gerbtini būdo bruožai buvo siejami su
bendravimo ypatumais (nuoširdumu, draugiškumu), o labiausiai visi marginalai,
tarp jų ir kaliniai, nemėgo melagių [11: 103]. Bendra Šioms marginalioms
grupėms buvo ir tai, kad respondentai tiksliau suvokė ir apibrėžė neigiamas
žmonių savybes, o apie gėrį Žmonių tarpusavio santykiuose kalbėjo nenoriai.
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Išgirdę tokį klausimą tiek kaliniai, tiek anksčiau apklausti „visuomenės dugno"
atstovai dažniausiai sutrikdavo ir atsakydavo paprastai: „Ką aš žinau". Atkakliai
siekiant gauti tikslesnę informaciją išaiškėdavo tik tiek, kad marginalams
labiausiai patinka žmonės, „kurie yra geri". Toliau bandant konkretinti Šią gėrio
sampratą išryškėjo nežymūs kalinių ir vargetų vertybinių nuostatų skirtumai (gal
teisingiau būtų juos vadinti niuansais). Apklaustieji benamiai ir kiti vargstantys,
bet įstatymų nepažeidę asmenys gerumą dažniausiai siejo su atlaidumu jų ydoms,
gyvenimo būdui, gebėjimu besąlygiškai priimti žmones tokius, kokie Šie yra. O
kaliniai neretai, nors ir netiesiogiai, akcentavo paklusnumą, kai žmogus savo
vietoje, neišsišoka, neperša savo nuomonės. Galima spėti, kad nusikaltimą
įvykdę asmenys patys labiau linkę dominuoti, todėl jiems nepriimtini į juos
panašūs, dėl aplinkinių dėmesio konkuruojantys žmonės.
Lyginant abiejų marginalinių grupių tyrimų rezultatus iš esmės pasitvirtino
anksčiau minėta prielaida apie emocinį vertybinių orientacijų formavimo
pagrindą. Apgailėtina, kad šį procesą labiau lemia patiriamos neigiamos, o ne
teigiamos emocijos. Antra vertus, kalbant apie kalinių nuostatas, galima įžvelgti
ir tam tikrus ypatumus, teigiamą kai kurių socialinių demografinių veiksnių
vaidmenį. Kalinių nuostatas nemažai lėmė lytis (moterys apklaustos Panevėžio
kalėjime), skyrėsi Lukiškių, Marijampolės, ypač Pravieniškių kalinių nuomonės
apie vieną ar kitą Žmonių būdo bruožą (žr. 1 ir 2 lenteles). 2003 m. apklaustų
vargetų požiūris į žmones buvo labiau susijęs su jų amžiumi, gyvenamąja vieta,
0vyrų ir moterų nuostatos mažai skyrėsi.
1lentelė. Kokias žmonių savybes labiausiai vertina vyrai ir moterys (proc;
prašyta nurodyti tris svarbiausias savybes, lentelėje - tik dažniausiai respondentų

išskirtos savybės)
Teigiamos savybės

Vyrai

Moterys

NuoSirdumas, draugiškumas

43
28
18
5
10

58
45
15

Teisingumas, sąžiningumas
Valia, savarankiškumas
Mandagumas, tolerancija
Supratimas, atjauta

18

9

Vertindamos žmonių tarpasmeninius santykius kalinčios moterys labiau nei
vyrai buvo linkusios akcentuoti teigiamus asmenybės bruožus. Ypač skyrėsi
kalinių požiūris į sąžiningumo, tolerancijos, mandagumo (t. y. tiesiog gražaus
elgesio) vaidmenį gyvenime: bausmę atliekančios moterys geriau suvokė šių
savybių vertę, o kalintys vyrai dažniausiai nurodydavo tik vieną teigiamą bruožą
~ nuoširdumą ar draugiškumą. Kaip jau buvo minėta, taip mėginta paaiškinti
genimo sąvoką, tačiau abejotina, ar patiems respondentams ji tapo aiškesnė.
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Remiantis aptartais tyrimo duomenimis galima spėti, kad moterys buvo
sukaupusios daugiau žinių apie visuomenės propaguojamas vertybes, tad galėjo
formuotis ne tik emocinis, bet ir kognityvinis jų vertybinių orientacijų lygmuo. O
kalinčių vyrų požiūris į žmones net emociniu aspektu atrodo skurdokai. Antra
vertus, moterys sudarė nedidelę apklaustųjų dalį (maždaug ketvirtadalį), todėl
būtų netikslu išryškėjusius skirtumus laikyti bendresnėmis tendencijomis. Juo
labiau kad iš esmės sutapo apklausoje dalyvavusių vyrų ir moterų požiūris į
neigiamas žmonių savybes. Gal vyrai Šiek tiek labiau nemėgo pasipūtusių,
aukštesnio statuso turtingųjų^ o moterys, kaip ir buvo galima tikėtis, - vagių ir
^iaip grubių žmonių, chuliganų, bet labiausiai visi kaliniai nekentė melagių,
nesilaikančių duoto žodžio apgavikų. Absoliučią nusikaltimus darančių asmenų
daugumą sudaro vyrai, jų daugiausia ir apklausta (apie 70 proc). Tikėtina, kad
moterų nuostatos neatspindi bendros nuteistųjų nuostatų formavimosi
tendencijos, veikiau tam tikrą išimtį. Todėl būtų tikslinga išsamiau panagrinėti
vyrų nuostatų ypatumus, išryškinti juos lemiančius veiksnius.
Vienas iš tokių veiksnių - įkalinimo įstaigos tipas (kalėjimas, pataisos
namai), dažniausiai siejamas su padaryto nusikaltimo pobūdžiu. Tyrimo
duomenų analizė atskleidė ryškesnius neigiamų nuostatų skirtumus, o vertinant
teigiamas žmonių savybes respondentų nuomonės dažniau sutapdavo. Tik vienu
atveju Šiek tiek labiau išsiskyrė Pravieniškėse apklaustų žmonių požiūris: jiems
beveik nerūpėjo daugeliui kalinių svarbi valia, gebėjimas ryžtingai veikti ir
savarankiškai apsispręsti (tai akcentavo 6 proc. apklaustųjų, Lukiškėse - 27
proc). Tokią poziciją galėjo lemti palyginti jaunas šios įstaigos kalinių amžius.
Antra vertus, Lukiškių kalėjime apklausti sunkius nusikaltimus įvykdę įkalinimo
įstaigų senbuviai, labiau linkę vadovauti nei paklusti kitų valiai.
Tikėtina, kad neigiama patirtis lėmė ir „negero žmogaus" įvaizdžio
formavimąsi. Štai nemaža dalis Lukiškių kalinių tvirtino, kad labiausiai
nemėgsta niekšų (žr. 2 lentelę). Paprašyti nurodyti konkrečius niekšybės
požymius, jie dažniausiai pasikliaudavo klausiančiojo supratingumu: „Niekšas
yra niekšas, jūs tą puikiai žinote, visi žino". Pravieniškėse apklausti respondentai
jokios niekšo sampratos neturėjo ar apskritai nebuvo linkę taip vertinti žmonių,
nejautė jiems tokios didelės neapykantos. Galima spėti, kad jaunesnis kalinių
amžius ir palyginti nedidelė kriminalinė patirtis lėmė nuosaikesnius žmonių būdo
bruožų vertinimus. Pravieniškių kaliniai dažniau akcentavo buitinius
nesusipratimus (kišimąsi į kitų žmonių gyvenimą, chuliganiškus tvarkos
pažeidimus), o ne kokį visuotinį blogį, niekšybę, apgavystę. Šiuo požiūriu
Marijampolės masyvas užėmė tarpinę padėtį, t. y. daugiau ar mažiau atitiko
bendras tendencijas. Gal tik melagius ir visus kitus apgavikus čia labiau smerkė
nei Lukiškių ir Pravieniškių įkalinimo įstaigose.
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2 lentelė. Kokių žmonių labiausiai nemėgsta skirtingose vietose kalintys
respondentai (proc.; prašyta nurodyti tris neigiamus bruožus, lentelėje - tik
dažniausiai respondentų išskirtos savybės)
Nemėgstami žmonės

Lukiškės

Marijampolė

Pravieniškės

Mela^iai

48
24
13
17

55
17
14
6

36
9
6

3
13

3
8

3

9
3

12
6
9
3
12

Egoistai, pasipūtėliai
Pataikūnai
Niekšai,
piktadariai
Tvarkantys kitų gyvenimus
Išsišokėliai
Vagys
Girtuokliai, narkomanai
Chuliganai

Tad jaunas amžius gali teikti tam tikrų vilčių siekiant keisti neigiamas
nusikaltusių asmenų gyvenimo nuostatas, formuojant palankesnį požiūrį į
žmones apskritai. Tyrimo duomenys parodė ryškius skirtingo amžiaus
respondentų nuostatų skirtumus, tačiau iš jų gana sunku spręsti apie šio veiksnio
įtakos pobūdį. Akivaizdu, kad didesnę gyvenimo patirtį turintiems vyresnio
amžiaus kaliniams (41-50 m.) vis svarbesnės tampa tokios žmonių savybės kaip
teisingumas, sąžiningumas.
Jas akcentavo 42 proc. šios grupės respondentų, o jauniausių
(dvidešimtmečių) respondentų grupėje - tik 26 proc.). Tačiau brandesnio
amžiaus kaliniai sąžiningumo bei teisingumo, matyt, nesiejo su kitokių žmonių ir
kitokių nuomonių tolerancija, apskritai ignoravo šį asmenybės bruožą, nesuprato
tolerancijos vaidmens siekiant taisyti ir tobulinti žmonių tarpusavio santykius.
Pakantumas, kaip vertybė, nebuvo populiarus ir tarp jaunesnių kalinių: 21-30 m.
grupėje toleranciją minėjo 4 proc. respondentų, 31-40 m. grupėje šiek tiek
daugiau - maždaug dešimtadalis. Jauniems nusikaltėliams daug aktualesnė buvo
savarankiškumo, stiprios valios problema: 23 proc. dvidešimtmečių šias savybes
vertino palankiausiai (keturiasdešimtmečių - 13 proc.).
Nors skirtingo amžiaus kaliniai akcentavo ne tas pačias teigiamas žmonių
savybes, vis dėlto galima įžvelgti bendrą vertinimą pagrindą - egocentrizmą,
siekį įsitvirtinti, dominuoti savo aplinkoje (dažnai nepaisant aplinkinių žmonių
nuomonių ir interesų). Galbūt todėl jaunesni kaliniai labiau nei vyresnieji
nemėgo išsišokėlių, aiškiai reiškiančių savo nuomonę ir taip bandančių ją
primesti kitiems žmonėms, tvarkyti jų gyvenimus. Tai trukdo jaunuoliams
įtvirtinti savo valią, daryti savo sprendimus, kurie dvidešimtmečiams, matyt, yra
savaime suprantama, jokių abejonių nekelianti vertybė. Vidutinio amžiaus
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kaliniai itin nemėgo melagių (70 proc, kitų amžiaus grupių - apie 50 proc.). nes
jų apgavystės, netesėti pažadai trukdytų jau ne savarankiškiems sprendimams, o
konkretiems veiksmams. Tikėtina, kad dalis tų veiksmų gali būti susiję su

įstatymų pažeidimu.
Prielaida, kad Žmonių savybių vertinimai susiję su nusikaltimą įvykdžiusių
asmenų noru vienaip ar kitaip vyrauti savo aplinkoje, skatina įdėmiau pažvelgti į
tą artimiausią aplinką, išsiaiškinti respondentų gyvenamosios vietos ypatumus
(kur jie gyveno būdami laisvi).
3 lentelė. Labiausiai vertinamos žmonių savybės pagal respondentų gyvenamąją
vietą (proc; prašyta nurodyti tris svarbiausias savybes, lentelėje - tik dažniausiai
respondentų akcentuotos)
Teigiamos savybės

Kaimas

Rajono centras,
miestelis

Didmiestis

Nuoširdumas

55
20
16
10
6

39
30
14
5
17

44
40
19
7
8

Teisingumas, sąžinė
Valia, savarankiškumas
Tolerancija
Atjauta

4 lentelė. Labiausiai nemėgstami žmonės pagal respondentų gyvenamąją vietą
(proc; prašyta nurodyti tris neigiamas savybes, lentelėje - tik dažniausiai
minėtos)
Nemėgstami žmonės

Kaimas

Rajono centras,
miestelis

Melagiai

58
13
16
6
7

47
17
7
7

53
13
12
6
7

12

15
2

Egoistai, pasipūtėliai
Pataikūnai
Niekšai, piktadariai
Tvarkantys kitų gyvenimus,
pareigūnai
ISsiSokėliai
Plevėsos

14

Didmiestis

Tyrimo duomenų analizė parodė, kad gyvenvietės tipas gali pasireikšti kaip
savarankiškas vertybines nuostatas lemiantis veiksnys: kaime, mažame mieste ar
didmiestyje gyvenę respondentai buvo panašaus išsimokslinimo, maždaug
vienodai pasiskirstę tiriamose įkalinimo įstaigose. Kalbant apie Šio veiksnio
ypatumą galima su tam tikra išlyga, t. y. labai atsargiai, išskirti mažo miestelio,
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rajono centro fenomeną. Paradoksalu, bet kaimuose gyvenusių kalinių požiūris į
Žmones ir jų tarpusavio santykius dažniau sutapdavo su didžiųjų Lietuvos
miestų, o ne su miestelių, rajonų centrų gyventojų nuomone (žr. 3 ir 4 lenteles).
Pastarieji laikomi Lietuvos provincijos atstovais. Kaimas taip pat dažnai
vadinamas provincija, bet šis pavadinimas, matyt, neatspindi išskirtinių
gyvenimo kaime bruožų. Gyvenimas mažame miestelyje reiškia ne tik tam tikrą
geografinį nuotolį nuo šalies centrų, bet ir dažnai nesėkmingas, beprasmes
pastangas atitolti nuo kaimo. Tikėtina, kad toks dvilypumas atspindi provincijos
kaip socialinio reiškinio esmę ir gali lemti žmonių vertybinių nuostatų ypatumus.
Kalintys miestelių gyventojai palyginti rečiau akcentavo nuoširdumo
reikšmę ir buvo atlaidesni melagiams bei pataikūnams. Iš lentelėse pateiktų
duomenų galima spėti, kad daliai šios grupės respondentų labiau reikėjo atjautos,
pagyrimo (tegul ir nepelnyto, bet padrąsinančio), tiesiog gero žodžio, o ne
lygiaverčio nuoširdaus bendravimo. Griežtesnės nuostatos būdingos apklausoje
dalyvavusiems kaimiečiams: jie ne tik labiau smerkė visas nenuoširdumo
apraiškas (melagystes, pataikavimą), bet ir nemėgo lengvabūdžių, tik šia diena
gyvenančių neatsakingų žmonių. Be abejo, tai tik vertybės - atsakingumo, rimto
požiūrio į gyvenimą - deklaravimas, vargu ar atitinkantis realų respondentų

elgesį laisvėje. Tačiau tokia kalinių pozicija gali liudyti tam tikrą per ilgą laiką
susiformavusios kaimo bendruomenės įtaką. Miestelėnų bendruomenės tradicijos
Lietuvoje, kaip žinia, nėra tokios senos ir tvirtos. Dideliuose miestuose gyvenę
apklaustieji išsiskyrė tik tuo, kad itin pabrėžė sąžiningumą ir teisingumą, Šiems
žmonių bruožams teikiama reikšmė prilygo nuoširdumo bei draugiškumo
vertinimams. Reikia priminti, kad sąžinę ir teisybės jausmą svarbiausia vertybe
dažniausiai laikė vyresni - keturiasdešimtmečiai kaliniai. Taigi didmiesčių
nusikaltėlių patirtis galėjo būti didesnė, o kaimuose nusikalsti turbūt labiau
linkęs jaunimas.
Vertybinių prioritetų pokyčius ypač lemia išsimokslinimas, kuris tarsi
jungia į visumą daugelį svarbių veiksnių: žinias, profesiją, artimiausią aplinką,
gyvenimo patirtį ir amžių. Tačiau sunku šiuo atžvilgiu kalbėti apie poveikį
kalinių vertybinėms orientacijoms, nes nuteistųjų išsilavinimas buvo itin menkas.
Vos vienas kitas apklausoje dalyvavęs asmuo turėjo aukštąjį ar nebaigtą aukštąjį
išsilavinimą, nemažai respondentų nebaigė net vidurinės mokyklos, didesnė dalis
turėjo tik vidurinį išsimokslinimą. Antra vertus, išryškėjo teigiama profesinio
išsilavinimo įtaka. Kaliniai, įgiję vidurinį išsilavinimą profesinėse technikos
mokyklose ar technikumuose, labiau vertino nuoširdumą (52 proc, kitose
grupėse - apie 40 proc), sąžiningumą (atitinkamai 43, 34 ir 20 proc),
savarankiškumą (atitinkamai 21 ir 11 proc). Profesinės veiklos patirtį turintys
respondentai labiau nei kiti nemėgo melagių, chuliganų ir kitokių triukšmadarių,
bet šiek tiek atlaidesni buvo arogantiškiems turčiams. Gal geriau žinojo to turto

įgijimo kainą? O gal profesiniai įgūdžiai ir žinios šiek tiek koregavo kalinių
mąstyseną, leido įžvelgti įvairesnes turtėjimo galimybes? Tokios prielaidos, iš
esmės numatančios kognityvinio vertybinės orientacijos lygmens užuomazgą,
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atrodytų abejotinos, perdėtai optimistinės. Tačiau bauginanti kriminalinių įvykių
kronika, statistiniai nusikalstamumo duomenys neturėtų tapti vieninteliu
vertybinių tyrimų kriterijumi. Norint atskleisti marginalių grupių vertybines
nuostatas tenka rinktis kokybinį, nedidelės apimties tyrimą, taigi interpretuojant
apklausos rezultatus beveik neįmanoma išvengti subjektyvumo, autoriaus
sukauptos patirties įtakos.
Gyvenimo sėkmės ir prasmės samprata
Vertybinis požiūris į žmones, jų būdo bruožus iš esmės atspindi artimiausią
respondentų aplinką, pradinį bendresnės orientacijos, platesnio požiūrio į supantį
pasaulį formavimosi etapą. Bendriausia vertybinio darinio forma išreiškia
asmenybės kryptingumą, jos tikslų, siekių ir prioritetinių veiklos būdų visumą.
Gyvenime tokia orientacija veikia kaip individo motyvaciją reguliuojantis
socialinis psichologinis mechanizmas ir taip lemia jo elgsenos ypatumus.
Mokslinėje literatūroje šis vertybinis darinys gali būti įvardijamas įvairiais
terminais, tačiau visos interpretuojamos sąvokos vienaip ar kitaip susijusios su
gyvenimo prasmės klausimu: kas gyvenime svarbiausia, dėl ko ir kaip verta
gyventi? Gebėjimas iSskirti svarbiausią gyvenimo vertybę rodo didesnį
asmenybės brandumą: žmogus žino, ko nori, kaip tuos siekius įgyvendinti. Kitaip
tariant, jis žino saviraiškos sritis ir ribas.
Gyvenimo sėkmės samprata taip pat susijusi su asmenybės saviraiška.
Išskiriami svarbiausi sėkmę lemiantys dalykai ir taip netiesiogiai nurodoma, ko
gyvenime labiausiai pasigendama, kas sunkina respondentų saviraišką, trukdo
tapti tuo, kuo jie norėtų būti.
Suminiai kalinių apklausos duomenys išryškino respondentų pasitikėjimą
žmogaus galiomis, jo aktyvumu sėkmingai įgyvendinant asmeninius tikslus, taip
pat gyvenimo teigimą. Tik 3 proc. apklausos dalyvių manė, kad gyvenimas
beprasmis, gyventi neverta, 13 proc. negalėjo atsakyti į šį klausimą. Tokie
rezultatai, jei palyginsime juos su respektabilesnių socialinių grupių tyrimų
duomenimis, kai savo gyvenimo prasmės negalėdavo apibrėžti ar akcentuodavo
beprasmybę maždaug trečdalis apklaustų miestiečių, rodytų kalinčių asmenų

optimizmą [6: 10]. Didelė apklaustų kalinių dalis (27 proc.) tvirtino, kad
gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas, kuris, nepaisant neteisybės ir nesėkmių,
žmogui yra graži dovana. Beveik tiek pat respondentų svarbiausiomis gyvenimą
įprasminančiomis vertybėmis laikė šeimą ir vaikus (atitinkamai 29 ir 31 proc.).
Svarbiausiu sėkmės laidu daugelis respondentų laikė ne tik minėtą žmogaus
aktyvumą, tvirtą valią (29 proc), bet ir darbą (20 proc), darnią šeimą (15 proc),
gebėjimą bendrauti, prisitaikyti P"^ aplinkos (12 proc), materialinę padėtį,
pinigus (11 proc). Taigi apklaustųjų sąmonėje galima įžvelgti tam tikrą
gyvenimą įprasminančių vertybių ir sėkmės sampratos sąsają. Kita vertus, šių
vertybinių darinių ypatumus daugiau ar mažiau lėmė svarbiausieji socialiniai
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demografiniai veiksniai (Žr. lenteles). Siekiant išsiaiškinti nusikalsti linkusių

asmenų vertybinių orientacijų formavimosi aplinkybes tikslinga įdėmiau
pažvelgti į koreliacinės duomenų analizės išryškintus respondentų nuomonių bei
platesnių požiūrių skirtumus.
5 lentelė. Gyvenimo sėkmės samprata pagal respondentų lytį ir įkalinimo vietą
(proc; prašyta nurodyti tris svarbiausius dalykus, lentelėje - tik dažniausiai

nurodyti)
Kas lemia sėkmę

Vyrai

Moterys

Lukiškės

Marijampolė

Pravieniškės

Pats žmogus

26
10
11
19
U
11
6
4
3

30
9
12
18
15

54
6
10
13
13
11

6
16
9
24
20
n
11
3
12

18
9
18
21
6
U
6
6

Dievas, likimas
Bendravimas
Darbas
Šeima
Pinigai
Protas
Dora, sąžinė
Išsilavinimas

3
9
4

3
6

6 lentelė. Gyvenimo prasmės samprata pagal respondentų lytį ir įkalinimo vietą
(proc; kartais respondentai nurodydavo kelias gyvenimą įprasminančias
vertybes)
Dė! ko verta gyventi

Vyrai

Moterys

LukiSkes

Nežino, neats.

14
3
27

9
3
24
61
18

10
7
38
16
17
12

Neverta
Gyvenimas — dovana
Vaikai
Šeima
Kita

21

33
2
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Mari
jampole

19
22
24
22
13

Pravieniškės

12
3
24
18

39
4

7 lentelė. Gyvenimo prasmės samprata pagal respondentų gyvenamąją vietą ir
išsimokslinimą (proc; kai kurie responsentai nurodė kelias vertybes)

Dėl ko
verta
gyventi

Didieji

Miesteliai

Kaimai

miestai

Vidu
rinis

Profesinis
vidurinis

13

4

20

14
18

35

30

20

58

32

25

48

27

36

34

29

26

Nežino

16

12

7

Pats gy
venimas

34

34

Vaikai

25

Šeima

29

Kita

Nebaigtas
vidurinis

2

7

Tyrimo duomenys parodė^ kad iš visų respondentų labiausiai skyrėsi
LukiSkių kalėjime apklaustų asmenų vertybinės nuostatos, ypač jų gyvenimo
sėkmės samprata. Šie kaliniai gyvenimo sėkmę itin dažnai siejo su paties
žmogaus aktyvumu, ryžtingais sprendimais ir valios pastangomis. Išryškėję
skirtumai stebina: tvirtą asmenybės poziciją akcentavo 54 proc. Lukiškėse, 18
proc. Pravieniškėse ir tik 6 proc. Marijampolėje apklaustų kalinių. Lukiškėse
apklausti asmenys apskritai pasižymėjo drąsesniu požiūriu į gyvenimą, labiau
pasitikėjo savimi. Jie dažniau nei kiti respondentai tvirtino, kad vienintelė
gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas, kad tai didžiausia žmogui suteikta
dovana, kurios nereikia bijoti ar ieškoti kokios ypatingos prasmės. Reikia tiesiog
savarankiškai gyventi pilnakraujį gyvenimą ir tuo džiaugtis. Pareikšta
optimistinė pozicija turėtų džiuginti, jei nekreiptume dėmesio į respondentų
bausmės atlikimo vietą, nusikaltimo pobūdį. Lukiškių kalėjime apklausti sunkius
nusikaltimus, žmogžudystes įvykdę vyrai, dauguma jauni, dar nesulaukę keturių
dešimčių. Jie nebuvo linkę sureikšminti bendravimo, gebėjimo prisitaikyti prie
aplinkos kaip gyvenimo sėkmės laido (žr. 5 lentelę). Šiuo atveju aktyvumo ir
drąsos gyventi akcentavimas gali būti susijęs su kitų žmonių interesų nepaisymu
ir visišku jų nesupratimu, kai svarbi atrodo tik sava nauda, sveikata, gyvybė.
Tokią prielaidą patvirtintų ir gana atsainus Lukiškėse apklaustų asmenų požiūris
į šeimą ir vaikus - tas gyvenimo sferas, kurios daugumai respondentų turėjo itin
didelę reikšmę ir buvo jų vertybiniai prioritetai (Žr. 6 lentelę).
Išsamesnė kalinių samprotavimų apie šeimą ir vaikus analizė atskleidė, kad
gyvenimo prasmės sampratą labiausiai lėmė lytis. Moterys gyvenimo prasmę
dažniausiai siejo su vaikais, su viltimi, kad bent jie bus laimingi (61 proc, taip
manė tik 21 proc. vyrų). Bausmę atliekantiems vyrams akivaizdžiai svarbesnė
vertybė buvo šeima apskritai: tik šeimoje prasmę ir laimę įžvelgė trečdalis tyrime
dalyvavusių vyrų ir tik 18 proc. moterų. Nedaugelis kalinių nurodė, kokią šeimą
jie taip brangino: jau sukurtą ar tik įsivaizduojamą ir idealizuojamą, o gal turėjo
galvoje tėvus, artimiausius gimines. Galima spėti, kad nelaisvė, bendravimo su
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artimais žmonėmis stoka atitinkamai koregavo respondentų vertybes, sustiprino
jų orientaciją į šeimą. Tačiau daugelis kalinčių moterų, matyt, turėjo skaudesnę
nei vyrai šeimyninio gyvenimo patirtį, buvo labiau nusivylusios, netikėjo
laimingos šeimos perspektyva. Tikėtina, kad vaikų jos visai nesiejo su Šeima,
nors dažniausiai traktavo juos kaip esminę vertybę, galimybę įkūnyti savo viltis
ir lūkesčius. Sprendžiant iš tyrimo duomenų (žr. 5 lentelę) kalinčių moterų
gyvenimo sėkmės samprata visai nesusijusi su pinigais ar kitomis materialinėmis
vertybėmis. Gal nuo vaikų atskirtos jaunos moterys noriau pripažįsta dvasinių
vertybių reikšmę ir ateities planus sieja su meile, gražiais tarpusavio santykiais,
turiningu bendravimu? Tokiu atveju galima kalbėti apie kognityvinio vertybinės
orientacijos lygmens formavimąsi.
Taigi duomenų koreliacinė analizė išryškino du labiausiai kalinių gyvenimo
prasmės ir sėkmės sampratą lėmusius veiksnius - įkalinimo įstaigą ir
respondentų lytį. Kitų socialinių demografinių charakteristikų - gyvenamosios
vietos ir išsimokslinimo - poveikis Šioms vertybinėms orientacijoms mažesnis.
Šiek tiek labiau skyrėsi iš kaimo kilusių kalinių gyvenimo sėkmės samprata:
labiau akcentuota pinigų ir šeimos paramos reikšmė, mažiau pasitikėta paties
žmogaus galiomis įgyvendinant užsibrėžtus tikslus, sėkmė visai nesieta su meile,
jausmais. Kita vertus, kaimiečiai, sprendžiant iš 7 lentelėje pateiktų duomenų,
labai brangino savo vaikus ir jų laimingoje ateityje dažniausiai įžvelgė gyvenimo
prasmę. Tokia nuostata iš esmės sutampa su Panevėžio kalėjime apklaustų
moterų požiūriu į svarbiausias gyvenimą įprasminančias vertybes. Tačiau
nedidelė tyrimo apimtis neleidžia kategoriškai tvirtinti, kad daugelis nusikaltimą
įvykdžiusių moterų gyveno kaime. Tą patį galima pasakyti ir apie labiau
išsimokslinusių, vidurinę profesinę mokyklą baigusių respondentų grupę. Šie
kaliniai labiau nei kiti apklaustieji pasikliovė Dievo valia ar likimo galia, taip pat
dažniau sėkmę siejo su gebėjimu bendrauti, prisitaikyti prie kintančių gyvenimo
aplinkybių, o gyvenimo prasmę - su vaikų laime ir užtikrinta ateitimi. Bet iš
tokių duomenų apie bendresnės tendencijos formavimąsi spręsti sunku, nes viso
kalinių kontingento išsimokslinimas gana Žemas.
Apibendrinant būtina atkreipti dėmesį į gyvenimo prasmės bei sėkmės
sampratos ir nusikaltimo pobūdžio ryšį, nes remiantis vien kokybinio
sociologinio tyrimo rezultatais jį visapusiškai atskleisti sunku. Duomenų
koreliacinė analizė išryškino sunkiausių nusikaltimų įtaką šiems vertybiniams
dariniams, tačiau lieka neaiški Marijampolėje ir Pravieniškėse bausmę atlie
kančių kalinių motyvacija akcentuojant vienas ar kitas vertybes. Kodėl Mari
jampolės įkalinimo įstaigoje apklausti asmenys visiškai netikėjo žmogaus
galiomis siekiant gyvenimo tikslų? Kodėl Pravieniškių kaliniai rečiau sėkmę
siejo su Šeimos palaikymu, nors dauguma jų šeimą laikė svarbiausia gyvenimą
įprasminančia vertybe? Atsakymai į šiuos klausimus galimi tik plėtojant ir
gilinant įvairių marginalių grupių socialinius psichologinius tyrimus. Tačiau tai,
kad teistiems ir neretai asocialioje aplinkoje užaugusiems žmonėms teko
susimąstyti apie bendresnius dalykus - dėl ko ir kaip verta gyventi, - daugeliui
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respondentų tapo įsidėmėtinu įvykiu. Galbūt šie netikėtai iškelti klausimai
paskatins daug laisvo laiko turinčius kalinius domėtis vertybių problema,

atitinkamai plėsti akiratį ir formuoti brandesnę kognityvinio lygmens vertybinę
orientaciją. O tuo tarpu būtina išsiaiškinti tas veiklos sritis, tuos dalykus, kurie
respondentams buvo patraukliausi, t. y. lėmė emocinį vertybinės orientacijos
lygmenį.
Mėgstami užsiėmimai: kas labiausiai žavi ir teikia malonumą
Reikia pripažinti, kad disciplinos visuomenė, kalinio kasdienybės monotonija
neskatina nei teigiamų emocijų, nei jas atitinkan^ių vertybinių nuostatų
formavimosi. Sprendžiant iš apklausos duomenų daugelis respondentų jokios
atgaivos įkalinimo įstaigoje nematė, o laisvėje jų išgyventi džiaugsmai sparčiai
blėso. Beveik trečdalis tyrimo dalyvių negalėjo prisiminti jokio malonumą
teikiančio ar susižavėjimą keliančio dalyko arba tiesiog pareikšdavo, kad niekas
jų nežavi, nedomina, viskas vienodai pilka ir nuobodu. Todėl nestebina dalies
respondentų akcentuotas laisvės jausmas, kuris, jų nuomone, kalėjime veikia
kaip adrenalinas ir tampa vienintele palaikančia vertybe. Tokią nuostatą
deklaravo apie 14 proc. apklaustų kalinių, o dažniausiai atgaivą, teigiamas
emocijas jie siejo su artimais žmonėmis, gražiais santykiais šeimoje (19 proc),
gamta (17 proc), taip pat su meile ir seksu (10 proc). Tačiau prisiminimai apie
gyvenimą laisvėje, laisvės, kaip vertybės, akcentavimas įsidėmėtinas tuo, kad
išryškino nekritišką įkalintų žmonių požiūrį į savo praeitį. Štai apklausos metu
ne kartą teistas, ne vienoje Lietuvos ir Rusijos bausmės atlikimo vietoje kalėjęs
respondentas pareiškė, kad jo laisvės troškimą palaiko tik nuolat puoselėjamas
keršto jausmas. Išėjęs į laisvę jis bandys atsiskaityti su visais jam kenkusiais
žmonėmis ir kitais sutiktais „niekšais" ( pasakė būtent tą žodį). Kitam brandaus
amžiaus kaliniui, įkalinimo įstaigose praleidusiam gerokai daugiau laiko nei
laisvėje, didžiausią malonumą teikė baudžiamojo kodekso ir įvairių žmogaus
teises užtikrinančių dokumentų studijavimas bei skundų atitinkamoms
instancijoms rašymas. Šis žmogus tvirtino, kad tokią veiklą jis tapatina su laisve,
nors iš tikrųjų jau neįsivaizduoja savo ateities už kalėjimo sienų. „Aš tikrai
būdamas laisvėje nenoriu veltis į jokią nusikalstamą veiklą, tai nusikaltimas pats
mane susiranda", - sakė fatališkai nusiteikęs ir su likimu susitaikęs kalėjimo
senbuvis.
Apskritai amžiaus, kartu ir kriminalinės patirties veiksnys lėmė depresija
paženklintas respondentų nuostatas: kuo vyresni buvo tyrime dalyvavę kalimai,
tuo dažniau negalėjo nurodyti jiems malonių, jausmus gaivinančių dalykų.
Gyvenimo žavesio samprata buvo labiau susijusi su respondentų lytimi ir
gyvenamąja vieta: moteris ir kaimiečius itin džiugino galimybė būti su artimais
žmonėmis, šeima. Bendravimo su vaikais, vaikaičiais teikiamą atgaivą moterys ir

iš kaimo kilę kaliniai pabrėžė bent tris kartus dažniau nei kalintys vyrai ar
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miesteliuose gyvenę asmenys. Tokie vertinimai iš esmės atitinka Šiose pagal
demografinius požymius išskirtose grupėse vyraujančią gyvenimo prasmės
sampratą. Remiantis šiais duomenimis galima spėti, kad šiuo atveju sutapo
kognityvinio ir emocinio vertybinės orientacijos aspektų kryptis, t. y. formuojasi
brandesnė, vientisesnė vertybinė orientacija.
Koreliacinė duomenų analizė taip pat atskleidė tam tikrą gyvenimo žavesio
sampratos ir respondentų išsimokslinimo ryšį, tačiau pastarojo veiksnio įtaka
susijusi ne su šeima, o su gamtos, tikros draugystės, nuoširdaus bendravimo,
pažintinės veiklos teikiamų malonumų vertinimais. Šie dalykai patrauklesni buvo
labiau išsimokslinusiems, profesiją turintiems kaliniams. Laisvės troškimas ar

prisiminimai apie ją vidurinį išsilavinimą kartu su specialybe įgijusių
respondentų, matyt, per daug nesvaigino: nė vienas iš jų to neminėjo, apie
adrenalino poreikį nekalbėjo. Neišsilavinę, tik nebaigtą vidurinį išsimokslinimą
turintys kaliniai akcentavo kuklesnius, bet nelaisvės sąlygomis itin aktualius
gyvenimo malonumus: skaniai ir sočiai pavalgyti, gerai išsimiegoti ir pan.
Samprotavimi;s apie gyvenimo žavesį^ teigiamas emocijas keliančius
dalykus papildė respondentų nurodyti mėgstami laisvalaikio užsiėmimai. Tačiau
daugelis apklaustųjų sakė, kad įkalinimo įstaigoje laisvo laiko labai daug, o
pasirinkti, kaip jį praleisti, beveik neįmanoma. Populiariausias užsiėmimas sportas (Žinoma, sportuojama tiek, kiek leidžia galimybės). Be abejo, kaliniai
daug skaitė, žiūrėjo televizijos laidas, klausė radijo (ypač domėjosi politinėmis
diskusijomis ir gyvenimo būdo laidomis). Šie užsiėmimai jiems buvo gana
prieinami, niekas nesiskundė informacijos stoka. Priešingai, apklausos metu
neretai bandyta diskutuoti šalies ekonomikos ir valdymo temomis, kritikuoti
valdžios sprendimus, Seimo priimamus įstatymus ir atskirus politikus. Tikėtina,
kad įkalinimo įstaigoje tai tampa vienu iš nedaugelio galimų malonumų. Bet apie

kalinių vertybinį požiūrį į šalį ir jos valdžią būtina kalbėti atskirai.
Požiūris į Salį, kurioje gyvena
Teistų žmonių požiūrį į šalį, kurioje gyvena, taip pat galima laikyti bendresnės
vertybinės orientacijos išraiška, vienaip ar kitaip atspindinčia respondentų žinias
(kognityvinį lygmenį) ir emocinį nusiteikimą. Kaip Lietuvos valstybę vertino
įvairios apklausoje dalyvavusių kalinių grupės, parodo 8 ir 9 lentelėse pateikti
duomenys.
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8 lentelė. Šalies vertinimai pagal respondentų lytį ir įkalinimo vietą (proc.)

Vertinimai

Vyrai

Moterys

Lukiškės

Marijampolė

Pravieni^kės

Didžiuojasi įa

19

30

17

14

24

Neabejingas
Šalis nerūpi

46
4
18

45
3
9

38
7
17

50
6
22

46
3
12

13

13

21

8

15

Nekenčia, nori
gyventi kitur
Kita, neatsakė

Palankiausiai Lietuvos valstybę vertino kalinčios moterys. Beveik trečdalis
jų didžiavosi savo Šalimi, o tai geresnis rodiklis nei kai kurių dalingesnių
visuomenės grupių. Šalies vertinimo skirtumus įkalinimo įstaigose galėjo lemti
kontingento sudėties ypatumai, kalinių amžiaus skirtumai- Apskritai kalinių
socialinė grupė, palyginti su visos šalies demografiniais rodikliais, yra labai
jauna. Tai turėtų kelti nemažą pavojų tolimesnei šalies raidai ir piliečių
saugumui. Kaip rodo žemiau pateikti duomenys, jauniausieji respondentai (2130 m.) buvo itin nepatenkinti gimtąja Salimi, penktadalis jų tiesiog nekentė ir
buvo linkę pirmai progai pasitaikius emigruoti. Bet ir vyresni kaliniai mąstė
panašiai, tik 31^40 m. amžiaus grupės nuotaikos buvo palankesnės. Kadangi tai
aktyviausias žmogaus gyvenimo amžiaus tarpsnis, belieka džiaugtis nors tokia
kuklia prošvaiste.
9 lentelė. Šalies vertinimai pagal respondentų gyvenamąją vietą, amžių,
išsilavinimą (proc.)
Respondentų
demografinės
charakteristikos

Didžiuoja
si savo
galimi

Nesididžiuo
ja, bet nėra
abejingi

39
39
49
50
41

3
6
6
4
2

13
20
6
21
21

22
17
13
12
13

15

56

8

15

6

22

48

9

21

Turintys vidurinį
išsilavinimą
Turintys profesiją

jaunimas iki 30m.
31^l0m.
41-50m.
Nebaigę vidurinės
mokyklos

Kita,
neatsa

10

23
18
26
13
23

Gyvena kaime

Nekenčia Šios
Šalies, norėtų
gyventi kitur

kė
U
8

54
42

Gyvena mieste
lyje, rajono centre

visai
nerūpi

11
20

24
20

Gyvena mieste

Ši Šalis

107

Lietuvos valstybe labiausiai nusivylę respondentai, gyvenantys mažuose
miesteliuose. Didmiesčių ir kaimo gyventojų nuomonės apie gimtąją šalį beveik
sutapo, gal tik abejingų, visai šalies įvykiais nesidominčių tarp miestiečių buvo
mažiau. Tikėtina, kad tikroji provincijos nykuma labiau jaučiama rajono centre
ar kitokioje miesto tipo gyvenvietėje, o ne aplinkiniuose kaimuose, kur natūraliai
atsiranda įvairios su žemės ūkiu susijusios veiklos. Nemažą įtaką respondentų
vertybinėms nuostatoms darė ir įgytas išsilavinimas, nors apskritai apklaustų
kalinių išsimokslinimas daugiau negu kuklus, tik keli asmenys buvo baigę
aukštąją mokyklą ar kelis jos kursus. Tačiau apibendrinti Šiuos duomenis gana
sunku. Štai mažiausiai išsimokslinę, net vidurinės mokyklos nebaigę asmenys
labiausiai didžiavosi savo šalimi, tačiau ir nusivylusių, norinčių gyventi kitur
tarp jų buvo bene daugiausia. Gal išsilavinimo stoka lemia polinkį daryti
kategoriškas išvadas, visus socialinius reiškinius vertinti vienpusiškai? Tokias
išvadas daryti turbūt gerokai per anksti, labiau pagrįstiems apibendrinimams
būtini nuodugnesni ir didesnės apimties tyrimai. Antra vertus, ir šioje
kalėjimuose atliktoje teistų asmenų apklausoje išryškėjo tiriamo kontingento
savitumas, savotiškas požiūris į žmones ir svarbiausias visuomenės vertybes.
Absoliuti dauguma apklaustų kalinių negalėjo nurodyti žymaus Lietuvos
žmogaus, kuris jiems būtų autoritetas: 29 proc. respondentų tiesiog neatsakė į
klausimą, tiek pat tvirtino nematantys Lietuvoje jokių pagarbos vertų veikėjų.
Kritiškais vertinimais labiausiai išsiskyrė jauniausi (iki 30 m.), sunkiausius

nusikaltimus padariusieji (apklausti Lukiškių kalėjime), nebaigtą vidurinį
išsimokslinimą teturintys kaliniai. Nurodžiusieji konkretų pasitikėjimą pelniusį
asmenį dažniausiai minėjo politikus: prezidentą V. Adamkų (10 proc. visų
apklaustųjų), V. Uspaskichą (7 proc), A. Brazauską (5 proc). Tik vienas kitas
apklaustas kalinys paminėjo A. Sabonį ar kitus sportininkus. Požiūrį į Lietuvos
visuomenėje pasižymėjusias asmenybes labiau nei kiti demografiniai veiksniai
lėmė respondentų lytis. Panevėžio kalėjime apklaustų moterų simpatijas pelnė A.
Paulauskas (15 proc), bet nė vienas iŠ tyrime dalyvavusių vyrų šio politiko
pavardės neminėjo. Galima spėti, kad moterys buvo labiau linkusios vertinti
žinomo Žmogaus malonią išvaizdą, mandagų elgesį, o vyrai - griežtą elgseną,
tvirtą, kompromisų nepripažįstančią poziciją.
Išvados

Apibendrinant kalinių vertybinių nuostatų tyrimo medžiagą būtina atkreipti
dėmesį į kalėjimo aplinkos poveikį. Ilgalaikis laisvės atėmimas iš esmės lėmė
nuteistųjų vertybinių nuostatų skurdumą. Socialinė atskirtis, ryšių su artimaisiais
stoka, namų ilgesys verčia žmones ypač sureikšminti laisvę, šeimą ir vaikus kaip
gyvenimą įprasminančias vertybes. Dauguma respondentų tuo apsiribojo,
neketino labiau domėtis pasaulio ir šalies visuomenės gyvenimo įvairove, plėsti
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pažinimo ribas. Darnios šeimos kaip svarbiausios vertybės iškėlimas - be abejo,
labai pageidautinas reiškinys. Tačiau gerai žinoma, kad daugelis tokią nuostatą
deklaravusių kalinių niekada nepuoselėjo šeimos vertybių, nesirūpino savo
vaikais. Dažnai jie patys, ypač vyrai, netikėjo, kad išėję į laisvę gyvens kitaip,
sukurs gražią Šeimą, palaikys Šiltus santykius su artimiausiais žmonėmis, Kita
vertus, kaip jie galėtų to pasiekti, kaip bendrautų su vaikais? Juk nieko gerai
neišmano, nesidomi. Svarbiausia socialinė nusikalsti linkusių žmonių problema mokslo, žinių vertės nesuvokimas, paprasto smalsumo stoka, nenoras ištrūkti iŠ
ydingos aplinkos, keisti įprastą gyvenseną, atrasti savo išskirtinę vertybių
hierarchiją.
Galbūt Šis nepasitikėjimas savimi, savotiška laisvės baimė skatino kalinčius
vyrus kurti idealią, realiame gyvenime retai sutinkamą Šeimyninės laimės viziją:
būsimoji gyvenimo draugė turėtų būti nepriekaištinga gražuolė manekenė,
ištikima, pasiryžusi laukti mylimo žmogaus visą gyvenimą, ne išsišokanti, visada
paisanti vyro nuomonės. Visuomenės požiūriu tokia nuostata abejotina ne tiek
dėl puoselėjamų vilčių nerealumo, kiek dėl to, kad iŠ esmės prieštarauja kalinčių
moterų gyvenimo prasmės sampratai. Kalinės dažniausiai gana skeptiškai vertino
Šeimyninio gyvenimo, santuokos perspektyvas, daugumos jų nuomone, tik
vaikai, geresnė vaikų ir anūkų ateitis galėtų suteikti gyvenimui prasmės.
Skirtingas kalinčių vyrų ir moterų požiūris į Šeimą, matyt, neskatina tarpusavio
pasitikėjimo ir supratimo, verčia abejoti pačia darnios šeimos galimybe
kriminogeninėje aplinkoje.
Kita susirūpinimą kelianti kalinių vertybinių nuostatų formavimo ypatybė neigiamas emocinis santykis su aplinka, kai emocinis vertybinio darinio lygmuo
dažniausiai grindžiamas neigiamais žmonių bei reiškinių vertinimais. Todėl
veikiau formuojasi ne vertybinė orientacija, o savotiška antivertybių sistema,
realiai pasireiškianti asocialia elgsena, priešiškumu saugios visuomenės
interesams. Kaip įveikti tokį totalų priešiškumą, pamatinių žmonių bendrabūvio
taisyklių neigimą? Artimiausia nusikalsti linkusių žmonių aplinka, deja, didelių
vilčių neteikia, kalbėti apie pastangas ją tobulinti, diegti gėrio ir grožio idėjas
būtų gana naivu. Susidarius tokiai nepalankiai situacijai daugiausia dėmesio
tikslinga skirti jaunosios kartos socializacijai, probleminėse Šeimose augantiems
vaikams. Belieka kliautis Švietimo veiksmingumu, visuomenei svarbių vertybių
ugdymo sistema. Kita vertus, siekiant išvengti sparčios visuomenės
marginaiizacijos, nusikalstamumo plėtros būtina tobulinti pamatinių visuomenės
vertybių propagandą, nuolat akcentuoti tai, kas žmones jungia, o ne skiria.
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TEISTŲ ŽMONIŲ BŪDO BRUOŽAI
Teisti žmonės (atliekantys bausmę ir jau išėję į laisvę) - marginalios visuomenės
grupės: jos palyginti negausios, laikosi nuošaly nuo visuomenės gyvenimo ir
nedaro poveikio svarbiems tos visuomenės sprendimams. Nemažos dalies
išėjusių į laisvę kalinių padėtis panaši į varguomenės - ir vienų, ir kitų
materialios gyvenimo sąlygos itin prastos, o socialiniai ryšiai bemaž nutrūkę.
Tos aplinkybės lemia vidinio asmenybės potencialo svarbą, mat taikydamiesi
prie tikrovės, jie gali pasikliauti daugiausia savo pačių gabumais, įgūdžiais, būdo
bruožais. Bendriausiu požiūriu varguomenei svarbiausia - palaikyti gyvastį,
patenkinti elementarius poreikius, teistiems žmonėms - resocializuotis ir vėl
įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Neturintys vietos visuomenėje Žmonės plečia
užribio sluoksnį, vertybių sampratą, elgesį, gyvenseną prieSina visuomenės
normoms ir interesams. Apskritai tarp vargšų ir buvusių kalinių grupių nėra
griežtos ribos, kadangi vyksta abipusis judėjimas: vargšai dėl savo gyvensenos
kartkarčiais susiduria su teisėsauga, o išėję į laisvę kaliniai dažnai neturi kur
gyventi, neturi darbo, pajamų, taigi atsiduria tarp benamių ir panašių vargšų.
Didesnę grėsmę visuomenei kelia, be abejo, išėję į laisvę kaliniai. Kadangi
nelinkę paklusti visuomenės tvarkai, prie tikrovės taikosi darydami naujus
nusikaltimus. Nemažai žmonių teisti ne vieną, o kelis kartus. 1995-1999 m.
pakartotinai nuteistų buvo apie 23 proc. visų asmenų, laikomų laisvės atėmimo
vietose f 19]. 2000-2002 m. pakartotinai kaltinami nusikaltimais buvo 27-30
proc, 2003 m. - 21, 2004 m. - 15 proc. [16: 21]. Duomenų svyravimą
veikiausiai lemia nuo 2003 m. pasikeitusi nusikaltimų registravimo ir apskaitos
tvarka. Pakartotinius nusikaltimus padariusius asmenis apibūdina ir konkretesni
duomenys: Vilniaus antruosiuose pataisos namuose, kur 2005 m. už įvairius
nusikaltimus 2005 m. kalėjo 641 ne pirmą kartą teistas žmogus (kai kurie teisti
5-6 kartus), „grįžtamumas yra 78 proc." [15: 19^21]. Taigi daliai teistų žmonių
nusikaltimai ir kalėjimas darosi įprasta gyvensena. Tai didina išėjusių į laisvę
žmonių resociatizacijos, kiek ši įmanoma, būtinybę. Iš užribio sugrįžti į
visuomenę buvusiems kaliniams trukdo ne tik tai, kad suirę jų socialiniai ryšiai,
dažnas neturi būsto, kvalifikuoto darbo įgūdžių, paklausios specialybės.
Integruotis jiems trukdo ir tam tikros asmenybės savybės, ir neigiamas
visuomenės požiūris, kuriuo apibendrinama nepriimtinos buvusių kriminalinių
kalinių asmenybės savybės (būdo bruožai, intelekto, socialinio elgesio ypatumai
ir kitos ydos), visuomenės sąmonėje neatsiejamos nuo kalėjimo sąvokos. IS
priskiriamų savybių ar būdo bruožų sprendžiama apie galimą elgesį. Daugelis
tyrėjų ir specialistų mano, kad nėra tokių konkrečių bruožų, kurie butų būdingi
vien nusikaltėliams ir išskirtų juos i5 visos visuomenės. Nusikaltimą lemia
pirmiausia žmogaus vertybių sistema, o jau paskui kitos asmenybės savybės ir
aplinkybės [14: 51, 67^69]. Tvirtinama, kad nusikaltimą lemia asmenybės
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bruožų ir situacijos sąveika [11], Kokia būdo bruožų reikšmė šioje sąveikoje? Jei
laužantys sambūvio taisykles žmonės būdo bruožais nė kiek nesiskirtų nuo kitų,
t. y. jei visų elgesio poreiškiai būtų vienodi, turėtume pripažinti, kad visi yra
potencialūs nusikaltėliai - visi vienodai, pasitaikius progai, galėtų sulaužyti tas
taisykles. Todėl nuosekliai reikėtų pripažinti, kad jei žmogaus prigimtis
disonuoja su sambūvio taisyklėmis, tai jos klaidingos arba klaidingai taikomos.
Galbūt iš dalies taip ir yra; kita vertus, tas taisykles smarkiai klibina visuomenės
gyvenimo sąlygos; po santvarkos lūžio neartėjantis prie teigiamų rezultatų
demokratėjimas ir ekonomikos sukrėtimai. Tad nors dėl daugelio priežasčių
griežtos ribos tarp teistų ir neteistų žmonių būdo bruožų ir nėra, teistieji turėtų
turėti tam tikrų bruožų, kurie galėtų lengvai sąveikauti su situacija: būti
nenuolankūs, nepaklusnūs, turėti tam tikros drąsos, būti savanaudžiai (savo
interesus laikyti svarbesniais negu kitų), turėti polinkį priešintis, polinkį į
agresyvumą. Tiems bruožams būdingi jėgos, energijos, agresyvumo dėmenys.
Kita vertus, mums svarbu ne tiek žmogaus bruožai, lemiantys nusikaltimą, kiek
tai, kad specifinės kalėjimo sąlygos įtvirtina tam tikrus neigiamus bruožus ir
pakreipia asmenybės plėtrą tokia kryptimi, kad individas nepalūžta kalėjime, bet
jam sunku prisitaikyti prie taikios tikrovės, prie gyvenimo laisvėje.
Vilniaus buvusių kalinių reabilitacijos centro darbuotojų duomenimis,
baigiantiems kalimąjį laiką žmonėms būdingi tokie bruožai: būdo savybės impulsyvumas, egocentriškumas, savanaudiškumas, mąstymo ypatumai konkretumas, nelankstumas, nelogiškumas, nesavikritišk urnas, negebėjimas
numatyti priežasties ir pasekmės [2]. Šiuos bruožus galime įžvelgti ir savo
įprastoje aplinkoje, bet kalinių būde jie išsiskiria dideliu intensyvumu ir
poreiškių dažniu. Jie perima visą elgesį ir derindamiesi vienas su kitu lemia
sunkias pasekmes, pirmiausia resocializacijos keblumus. Negalėjimas prisitaikyti
dar labiau kursto priešiškumą aplinkai. Priešiškumą aplinkai ir tarpusavio

pagarbos trūkumą, įprastą kalėjimo sąlygomis, pabrėžia ir kiti disciplinos
visuomenės specialistai. Tuos dalykus lemiančios kalinių subkultūros vertybės ir
elgesio normos - pagal jas fizinė jėga, galimybė palaužti ir palenkti savo valiai
kitus lemia „pranašumą, autoritetą kitų kalinių ir kai kurių darbuotojų"[l]. Kiti
tyrinėtojai, dažniausiai teismo psichiatrijos ir teismo ekspertizės specialistai,
nurodo labiausiai paplitusius tarp kalinių asmenybės sutrikimus: emocinį
nestabilumą, asocialumą ir histrioninius bruožus. Apskritai sutrikusios

asmenybės įstatymų pažeidėjų daugėja - valstybinės teismo psichiatrijos
tarnybos duomenimis, 1994 m. jų diagnozuota 220, o 1998 m. - 60 proc. daugiau
- 3138 asmenys [13: 141]. Tą faktą galima traktuoti dvejopai; a) pagerėjo
ekspertų darbas, b) sutrikimai ėmė labiau reikštis dėl ekonominio nuosmukio,
pasunkėjusio gyvenimo, didėjančio nedarbo ir kitų ilgalaikių psichiką
traumuojančių aplinkybių. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Laisvės atėmimo ligoninės Psichiatrijos skyriaus vadovo
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A. Makejevo duomenimis, 25 proc. patekusių į skyrių Žmonių turi asmenybės
sutrikimų, besireiškiančių nelanksčiais ir tvariais elgesio būdais, kurie kenkia
socialinei žmogaus veiksenai ir sunkina prisitaikymą prie tikrovės. Tai
dažniausiai asocialūs arba stokojantys emocinės pusiausvyros žmonės. Būdingi
jų asmenybės bruožai; a) nepakankama socializacija, nesugebama tinkamai
reaguoti į aplinką ir laikytis socialinių normų, b) impulsyvumas [12: 138-147],
Neišlcistina iŠ akių, kad šie teistų žmonių asmenybės ypatumai nustatyti daugiau
ar mažiau nuodugniais psichologiniais ir psichiatriniais tyrimais. Sociologinio
tyrimo galimybės kitokios, kur kas kuklesnės. Todėl mus domina ne teisto
žmogaus asmenybės ypatumai, o teistųjų grupės būdo bruožai. Remdamiesi
suminėtais tyrimais, galime teigti, kad tam tikrus nepalankius (prisitaikymo
požiūriu) bruožus dauguma teistų asmenų jau turi; neigiamą bruožų raidą
sustiprina kalėjimo sąlygos. Kalėjimo sąlygos lyg nusviedžia žmogų atgal į
primityvų būvį, kur veikia griežtos elgesio taisyklės, prievarta, žmogus netenka
individualumo (bent taip traktuojamas), kur vertinamos tos jo savybės, kurios
padeda ištverti, nepalūžti, pajungti sau kitus, ir tik stiprus kitų akimis žmogus,
matyt, gali turėti ir reikšti daugiau laisvesnių, įvairesnių, nereglamentuotų
bruožų. Kalėjimo sąlygos neigiamus bruožus sustiprina, apskritai visą asmenybę

pakreipia neigiama linkme. Todėl išėjus į laisvę reikia lyg iš naujo prisiderinti
prie visuomenės reikalavimų, kitoniško įprasto ritmo.
Tad kokie būdo bruožai būdingi kaliniams ir išėjusiems į laisvę žmonėms?
Formulavome prielaidas: 1) teisti žmonės turi daugiau stipriųjų ir impulsyvumo
bruožų, palyginti su kita marginalia grupe - varguomene, 2) bruožų deriniai tu
rėtų būti nepalankūs prisiderinti prie įprastų visuomenės gyvenimo sąlygų, 3)
įkalinimas sustiprina būdo bruožų kitimą neigiama linkme.
Tyrime apklausta 214 teistų Žmonių: 131 nuteistasis, atliekantis bausmę
laisvės atėmimo vietose (Lukiškių kalėjime, Pravieniškių antruosiuose,
Marijampolės ir Panevėžio pataisos namuose), ir 83 buvę kaliniai, kurie išėję į
laisvę sudarė marginalia grupę, bemaž prilygstančią anksčiau tirtai varguomenei,
kadangi neturi nuolatinio būsto, tvirtų pajamų ir pan. Duomenis papildė
išsamesni pokalbiai su kai kuriais respondentais. Be to, tyrime taikyta
dokumentų - nuteistųjų kūrybos konkurso leidinio ,.Laiškai į laisvę 2000" ir Z.
Čepaitės dokumentinės prozos (išsamūs pokalbiai su vienuolika nuteistų moterų,
atliekančių bausmę Panevėžio pataisos namuose) turinio analizė.
Apklaustųjų bado bruožų struktūra
Bruožų struktūrą sudaro trys viena kitą papildančios dalys, išskirtos pagal tai,
kaip apklaustieji vertino bruožų raiškos dažnį ir naudingumą: svarbesnieji,
naudingi (padedantys gyvenime) ir trukdantys bruožai. Atlikta respondentų
atsakymų turinio analizė. Vienetas - atskiras bruožas (svarbesniųjų suskaičiuota
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133, naudingų 131, trukdančių 91). Sudarytos aštuonios bruožų grupės. Toliau
kalbėsime tik apie gausesnes ir labiau išryškinančias teistų žmonių ir
lyginamosios (varguomenės) grupių skirtumus [plačiau apie varguomenės
bruožų tyrimą-20: 81-99].
Pirmąją bruožų grupę sudaro stiprieji, arba smogiamieji, bruožai. Jie turi
jėgos, energijos ir agresyvumo dėmenų, todėl padeda varžytis su kitais
žmonėmis rinkos ekonomikos sąlygomis dėl vietos visuomenėje, darbo rinkoje ir
kitur. Tai ryžtingumas, atkaklumas, optimizmas, drąsa, ambicingumas ir pan.
Antroji grupė - silpnieji bruožai. Jiems trūksta tų suminėtų dėmenų. Jie trejopi:

1) stipriųjų bruožų priešybės, 2) apibūdinami tam tikro bruožo trūkumu, 3) iš
viso nesuderinami su konkurencija. Šie bruožai, kartais visai neblogi ir vertingi,
nepadeda arba netgi trukdo varžytis rinkos ekonomikos sąlygomis. Trečiąją
grupę sudaro abipusiai bruožai. Prisitaikymo prie rinkos požiūriu jie įgyja
prasmę tik derindamiesi su kitais bruožais. Impulsyvumo bruožai - ūmumas,
karštakošiškumas, negebėjimas protingai nuspręsti svarbiais momentais, staigus
pyktis, nesitvardymas ir pan.
Teistų žmonių ir varguomenės svarbesniųjų bruožų struktūra matyti 1 pav.
1 pav. Teistų žmonių ir varguomenės svarbesnių bruožų struktūra (proc.)
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Teistų žmonių - ir esamų, ir buvusių kalinių bruožų struktūroje daugiausia

(apie trečdalį) abipusių bruožų. Taigi svarbu, kokius derinius jie sudaro su kitais
bruožais. Pirmiausia - su stipriaisiais. Stiprieji kalinių ir buvusių kalinių bruožų
struktūroje irgi sudaro gana didelę dalį - nuo ketvirtadalio iki trečdalio. Silpnųjų
bruožų maždaug dvigubai mažiau. Stipriuosius bruožus teisti žmonės ypač
vertina - jie sudaro pusę naudingų bruožų (2 pav.).
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2 pav. Teistų žmonių ir varguomenės naudingų bruožų struktūra (proc.)

m Varguomen^
• Kaliniai
D Buvę kaliniai

Silpnieji bruožai teistiems žmonėms (ir dabartiniams, ir buvusiems
kaliniams), kaip matyti 2 pav., mažai tepadeda - jie sudaro vos daugiau kaip
dešimtadalį naudingų bruožų. Maža to, silpnuosius bruožus teisti žmonės
dažniausiai traktuoja kaip žalingus, trukdančius veikti, nešančius nesėkmes silpnieji sudaro daugiau kaip pusę dabartinių kalinių ir mažiau kaip pusę buvusių
kalinių trukdančių bruožų (3 pav.).
Teistų žmonių būdo bruožų savitumas atsiskleidžia lyginant juos su
varguomene. Šios abi grupės labiausiai skiriasi stipriųjų ir silpnųjų bruožų
proporcijomis. Varguomenės bruožai tarsi sukeisti vietomis: daugiausia yra
silpnųjų bruožų^ o stipriųjų mažai. Silpnieji bruožai sudaro maždaug trečdalį visų
svarbesniųjų (miesto varguomenė jų turi dar daugiau). Stiprieji tesudaro apie
dešimtadalį. Taigi stiprieji bruožai būdingesni teistiems žmonėms, silpnieji varguomenei. Vargšai, atrodo, patenkinti savo silpnaisiais bruožais - nemėgina
jų atsikratyti, nors suvokia, kad šie ne padeda gyventi, o trukdo. Teisti žmonės
norėtų būti stiprios asmenybės, bet dažnai nepasiseka.
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3 pav. Teistų žmonių ir varguomenės trukdančių bruožų struktūra (proc.)
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Kokie tie stiprieji bruožai? Dažniausiai atliekantys bausmę žmonės nurodė
užsispyrimą, arba polinkį nenusileisti, tikslo siekimą (jo sudedamosios - ryžtas,
atkaklumas, veiklumas ir kt. stiprieji), ištvermingumą, egoizmą, savikliovą.
Egoizmas ir egocentrizmas ypač būdingas Lukiškių kaliniams - šie dažniau negu
kiti apklaustieji sakėsi gyveną vien dėl savęs, motyvuodami tuo, kad ryšiai su
artimaisiais nutrūkę, o kadangi kalės ilgą laiką, tai itin svarbu rūpintis savimi,

kad išėję į laisvę dar turėtų sveikatos ir jėgų. Kiti be jokių paaiškinimų teigė esą
savanaudžiai (Lukiškių kalinys: „Esu savanaudis, bet stengiuosi tai slėpti".)
Galimas dalykas, kad kalinčių žmonių valingumas, tikslo siekimas skirti (bent iš
dalies) tam, kad nepalūžę išgyventų įkalinimą. Trukdančius, nenaudingus
bruožus jie, atrodo, dažniau sieja su nesėkmėmis, iš kurių didžiausią žymi laisvės
atėmimas. Dažnesni žalingi bruožai ^ patiklumas, pasitikėjimas žmonėmis (t. y.
negebėjimas perprasti arba teisingai vertinti kitų žmonių), naivumas, polinkis
pasiduoti aplinkos įtakai - ir impulsyvumas, sietinas su agresyvumu.
Elgesį, jei nekalbėsime apie situaciją ir aplinkybes, lemia mastas, kuriuo
bruožai reiškiasi, ir jų deriniai su kitais bruožais. Vieni kalinių bruožai verčia
niekais kitų vertę, ypač turint omeny, kad baigę kalėti turės taikytis prie
gyvenimo laisvėje. Pavyzdžiui, 45 m. Lukiškių recidyvisto, 26 metus kalėjusio,
dabar atliekančio 18 metų bausmę, svarbus bruožai - savikliova ir ištvermė, bet
trukdo jam „silpnas charakteris" (valios trūkumas, perdėtas dirglumas ir dar tos
savybės, kurios kalėjime bevertės); 44 m. Lukiškių kalinys, 6 kartus teistas
(„daugiau kaip metus laisvėj nepabūdavau") - sumanus, jautrus, užjaučiąs kitus,
linkęs apgalvoti ankstesnę patirtį, bet kartu impulsyvus ginčininkas,
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nenusileidžiąs gindamas savo tiesą, mėgstąs linksmybes ir laisvėje turėjęs
polinkį į alkoholį („reikia išsikrauti").
Buvusių kalinių bruožai, kaip matyti 1 ir 2 pav., mažiau skiriasi nuo kalinių
negu nuo varguomenės. Palyginti su atliekančiais bausmę žmonėmis, buvę
kaliniai turi kiek daugiau ir stipriųjų, ir abipusių bruožų. Pirmųjų todėl, kad kur
kas dažniau nurodo optimizmą - šį bruožą skatina laisvė, dar nespėjusi virsti
įprastu dalyku. Abipusių bruožų gausumas aiškintinas pastangomis prisitaikyti
prie taikios, nedisciplininės tikrovės. Čia nebūtina taip nuožmiai ginti savo
egzistencijos, todėl jei resocializacijos procesas daugmaž sėkmingas ir jei
asmenybė dar nėra suirusi, abipusiai bruožai (darbštumas, kantrybė ir pan.)
darosi svarbesni negu stiprieji, nors stiprieji neišnyksta. Tie elgesio būdai, kurių
išmokta kalėjime, laikinai netaikomi, bet kas išmokta - nepranyksta. Pavyzdžiui,
polinkis agresyviai reaguoti. Sėkmingai prisitaikyti prie tikrovės buvusiems
kaliniams labai trukdo nepalankūs bruožų deriniai, t. y. stipriųjų ir abipusių
bruožų deriniai su silpnaisiais bruožais ir perdėtu impulsyvumu. Silpnaisiais
bruožais išėjusieji į laisvę kaliniai skiriasi nuo dar atliekančių bausmę: jiems

tikslų siekti kur kas dažniau trukdo polinkis į alkoholį, kurio raišką kalėjimo
sąlygos buvo suvaržiusios. Be to, prisitaikyti trukdo impulsyvumas ir pykčio
reakcijos („pyktis dėl mažo atlyginimo", „polinkis į muštynes", „piktumas dėl
visko"). Bruožų deriniai, kaip ir kalinių, prieštaringi. Kartais teisti žmonės
išvardydavo tiek savo gerų bruožų, kad kildavo klausimas, kaip tokie teigiami
veikėjai atsidūrė nakvynės namuose. Matyt, apskritai geros savybės,
susiplakusios su kitomis, apsunkinančiomis funkcionavimą normalioje
visuomenėje, netenka vertės. Pavyzdžiui, kryptingai siekiąs tikslo, ryžtingas,
sumanus, veiklus, bet nesugebąs baigti pradėtų darbų ir turįs polinkį į alkoholį taip save apibūdino pekiasdešimtmetis buvęs kalinys, teistas už painų narkotikų
reikalą. Kitas abejotino prisitaikymo prie tikrovės pavyzdys: tikėjimas Dievu
(svarbiausias bruožas) ir polinkis į alkoholį. Nepalankūs bruožų deriniai
sumažina prisitaikomąją ir stipriųjų, ir abipusių bruožų vertę.
Silpnųjų bruožų gausa lemia pasyvų varguomenės prisitaikymą prie aplinkos
(bemaž tolygų degradavimui) - tų bruožų rinkos visuomenės sąlygomis vos
užtenka gyvybinėms jėgoms palaikyti. Stiprieji bruožai, teistų žmonių savastis,
reiškia aktyvią sąveiką su tikrove, iš dalies ir „susidūrimus su teisėtvarka".
Kadangi nusikaltimą lemia asmenybės vertybių, bruožų ir aplinkybių sąveika, tai
negalime tvirtinti, kad Šie stiprieji bruožai lemia polinkį į nusikalstamą veiklą.
Juo labiau kad nusikaltimų yra didžiulė įvairovė, teistų ir neteistų žmonių bruožų
palyginti negalima, kadangi tokių empirinių tyrimų nėra, o ir niuansų būtų
visokių - dėl teisinio nihilizmo, nebaudžiamumo, nelygybės prieš įstatymus,
galop dėl to, kad įstatymai ir normos priklauso nuo gyvenamo laiko - kas vienu
metu baudžiama, tas kitu skatinama ar bent toleruojama. Todėl riba tarp teistų ir
neteistų įstatymo pažeidėjų, nusikaltėlių ir kitų piliečių tėra neryški.
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Bet galime teigti, kad stiprieji bruožai padeda prisitaikyti kalėjimo
sąlygomis, o kalėjimo sąlygos įtvirtina ir ugdo juos neigiama linkme. Tą lemia
dvi aplinkybės. Pirma, kalėjime itin vertinama stipri asmenybė - ir fiziškai, ir
dvasiškai. Čia „stipri asmenybė" neturi įprastos teigiamos prasmės. Stipri - tai
nepalūžtanti kalėjimo sąlygomis, galinti pasipriešinti kitų kalinių smurtui ir
apginti savo egzistenciją. „Svarbu neleisti užiipti ant galvos, - pasak
septyniasdešimtmečio respondento, kalėjusio trumpą laiką už „įstatymų
nežinojimą", - o jei kas bando užlipti, - reikia kaipmat nulaipinti". Taigi
neturinčiam stipriųjų bruožų reikia arba apsimesti, kad jų turi, arba išsiugdyti.
Tos savybės būtinos prisitaikyti prie kalėjimo egzistencijos. Neturinčius tų
bruožų, negalinčius apsiginti kalėjimas sužlugdo „morališkai", kaip tvirtino
neseniai išėjęs į laisvę 28 m. respondentas, „geriau būti žemiausiu ubagu, negu
patekti į kalėjimą".
Impulsyvumas
Tai antras dažniausias bruožas ir teistų žmonių, ir varguomenės trukdančių,
žalingų bruožų struktūroje (pirmauja silpnieji bruožai, žr, 3 pav.). Impulsyvumas
sudaro ketvirtadalį kalinių, penktadalį buvusių kalinių ir dar kiek mažiau
varguomenės žalingų bruožų. Perdėtą impulsyvumą kaip būdingą daliai kalinių
nurodo ir nusikaltėlių asmenybės bei agresyvumo tyrinėtojai [4; 17].
Impulsyvumo savybė, sumišusi su rigidiškumu, pasak A. Makejevo, „darosi
nekintama ir totali": impulsyvus tipas nuolat konfliktuoja su aplinka, prisitaikyti
jam vis sunkiau, jis daro „naujus neteisėtus veiksmus" [12: 138-147].
Aplinkiniams žmonėms pavojingiausi agresyvūs „neteisėti veiksmai". Štai kaip
nusikaltėlio bruožus - impulsyvumą ir agresyvumą - apibūdina A. Lekavičius:
„Jaunystėje labai agresyvus buvo ir Henrikas Daktaras, profesinės technikos
mokyklos auklėtinis, plytelių klojimo specialistas. Be jokios priežasties jis galėjo
sumušti niekuo dėtą žmogų. <...> [Motina] apie Henriką kalbėdavo kaip apie
labai impulsyvų, agresyvų, silpnai save valdantį, bet greitai atsileidžiantį,
gailestingo charakterio žmogų" [10: 251]. Impulsyvumas nepadeda nė tada, kai
reikia apgalvotai nuspręsti arba ilgesnį laiką kryptingai veikti. Jis trukdo
asmenybei reikštis, siekti tikslų - tai nurodė maždaug perpus mažiau vargšų
negu teistų žmonių. Šis bruožas, kaip įsitikinsime kitame poskyryje, būdingesnis
sunkius nusikaltimus padariusiems kaliniams. Jis palengvina ir nusikaltimo
padarymą. Kita vertus, nenormalios gyvenimo sąlygos, ir kalėjimo, ir apskritai
tikrovės, sustiprina jo raišką - elgesio, atitinkančio tą bruožą, išmokstama,
bruožas įtvirtinamas. Todėl buvusių kalinių būdo struktūroje jis užima nemažą
vietą, veik nesiskiriančią nuo kalinių. Per ilgą kalinimo laiką psichika, pasak E.
Kalėdos, visai ižgenda ir elgsenoje įsivyrauja impulsyvumas podraug su
agresyvumu. Iliustruodamas tą mintį E. Kalėda apmeta iškalbingą devynerius
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metus kalėjusio veikėjo eskizą: „...išvis negalėjo įsigyventi laisvėje. Tai kas ne
taip pažiūrėjo, ne tokį žodį pasakė, tuoj traukia peilį - ateik čia. Žodžiu, ką
blogiausia zona galėjo duoti, tą jis kaip kempinė sugėrė" [8: 120]. Buvusių
kalinių impulsyvumas, koreliuodamas su agresyvumu ir kitais panašiais bruožais
bei su kai kuriais silpnaisiais, lemia prastą resociaiizaciją arba visišką negalėjimą
gyventi normaliomis sąlygomis.
Teistų žmonių bruožų skirtumai
Skirtingose vietose bausmę atliekančių žmonių stipriųjų ir kitų bruožų santykis
skiriasi. Bausmės vietos (kalėjimas, pataisos namai) turi savo specifiką. Tyrimo
požiūriu ją išreiškia teistų žmonių nusikaltimų sunkumas ir recidyvų faktai, t. y.
tie rodikliai, kurie didėdami turėtų vis labiau atskirti nuteistuosius nuo kitų
visuomenės narių. Galėtume manyti, kad vieną kartą teistas asmuo, ypač už
nesunkų nusikaltimą, galbūt tapo atsitiktinumo auka, ir jo asmenybės savybės
nesiskiria nuo neteistų piliečių, bet turbūt neabejosime, kad kelis kartus už
sunkius nusikaltimus teisto asmens savybės skiriasi. Kalėjimų departamento
duomenimis, Marijampolės pataisos namuose atlieka bausmę „pilnamečiai vyrai,
anksčiau atlikę laisvės atėmimo bausmę, bei pavojingi recidyvistai, kuriems
teismas nustatė atlikti bausmę pataisos namuose", Pravieniškių antruosiuose
pataisos namuose - „vyrai, nuteisti pirmą kartą laisvės atėmimu už tyčinius ir
labai sunkius nusikaltimus, kuriems teismas nustatė atlikti bausmę pataisos
namuose, taip pat nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos, apylinkės teismo
nutartimi perkelti iŠ kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą", Lukiškių
kalėjime - „nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos, nuteistieji, kuriems
teismas nustatė bausmę atlikti kalėjime, nuteistieji, perkelti į pataisos namų
kamerų tipo patalpas ir Kalėjimų departamento direktoriaus pasiųsti šią
nuobaudą atlikti kalėjime". Panevėžio pataisos namuose - „pilnametės ir
nepilnametės moterys, kurioms už nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą
teismas nustatė atlikti bausmę pataisos namuose" [21], Atsakiusių apklaustųjų
suteikti duomenys patikslina mus dominančius rodiklius. (Už ką buvo nuteisti,
neatsakė 10-20 proc. kalinčių vyrų ir trečdalis moterų. Apie pakartotinius
nusikaltimus daugiausia duomenų pavyko surinkti iš Lukiškių kalinių.)
Lukiškėse apklausta daugiausia nuteistųjų už sunkiausius nusikaltimus -

žmogžudystes ir sunkius kūno sužalojimus (trys ketvirtadaliai apklaustųjų), iš jų
kas antras anksčiau jau buvo teistas iki 4-6 kartų, du kaliniai - daugiau kaip 6
kartus (nuteisti iki gyvos galvos į imtį nepateko). Už tokius sunkius nusikaltimus
Panevėžio pataisos namuose kalėjo kas antra apklausta moteris, Pravieniškių
antruosiuose - kas ketvirtas. Tarp Marijampolės apklaustųjų už panašius sunkius
nusikaltimus atliko bausmę mažiausiai - dešimtadalis apklaustųjų, dauguma - už
vagystes ir plėšimus (61 proc, 19 žmonių). Jei tarsime, kad bausmės atlikimo
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vieta apibendrina mums rūpimus rodiklius, taigi atitinka nusikalstamą elgseną, o
šia savo ruožtu reiškiasi bruožai, tai aišku, kad labiausiai nuo kitų turėtų skirtis
Marijampolės pataisos namų nuteistųjų (lengvesni nusikaltimai, nors
pakartotiniai) bruožų struktūra.
Už palyginti lengvesnius nusikaltimus kalinčių asmenų bruožų struktūra
užima tarpinę padėtį tarp kalinių ir varguomenės. Stipriųjų bruožų joje nėra daug
(tiek pat, kiek varguomenės bruožų struktūroje), bet nevyrauja nė silpnieji (4
pav.). Daugiausia (trečdalis) abipusių bruožų. Silpnieji ryškiai išsiskiria
trukdančių bruožų struktūroje - čia jie sudaro du trečdalius, t. y. dukart daugiau
negu kitų įkalinimo vietų apklaustųjų ir tiek pat, kiek varguomenės žalingi
bruožai.
Taigi už lengvesnius nusikaltimus atliekančių bausmę žmonių bruožų
struktūra užima tarsi tarpinę padėtį. O ryškiausiai teistų žmonių būdo savitumas
matyti už sunkiausius nusikaltimus kalinamų Lukiškių kalėjimo ir Panevėžio
moterų pataisos namų apklaustųjų bruožų struktūroje: stipriųjų svarbesniųjų
bruožų Šie žmonės turi itin daug (abu masyvai po ketvirtadalį), stiprieji naudingi
(padedantys gyvenime) sudaro daugiau kaip po pusę atitinkamos struktūros.
4 pav. Svarbesnių bruožų struktūra pagal bausmės atlikimo vietą (proc.)

Pagal kanoninę vyriškų ir moteriškų bruožų sampratą stiprieji bruožai yra
vyriški. Vyrams paprastai priskiriamas ryžtingumas, atkaklumas, agresyvumas,
veiklumas ir pan. Tad ar Panevėžio pataisos namų moterys suvyriškėjusios, ar tie
bruožai būdingi nusikalstamo elgesio asmenims, ar tai rinkos visuomenėje
besikeičiančių lyčių vaidmenų padarinys? Nuteistų moterų stipriųjų bruožų
gausą paaiškina Z. Čepaitės įžvalgos. Iš jos pokalbių su tomis moterimis aiškėja,
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kad šios sąmoningai siekia atskleisti tokius stiprius bruožus, kurių reikalauja
nerašytos kalėjimo taisyklės, o dažnai ir ta aplinka., kurioje jos gyvena laisvėje.
Tos taisyklės reikalauja stipriųjų, smogiamųjų bruožų: „Neišsiduoti, kad sunku,
neparodyti, kad reikia pagalbos. <...> Jei tavęs neliečia - nesikišk, bet jei ant
tavęs lipa - nenusileisk" [3: 25]; „...jei geras, durniaus vietoje laiko. Tokia
sistema" [3: 26]. Moterys turbūt buvo perpratusios „sistemos" reikalavimus, nes
nė viena tyrime apklausta nuteistoji nesisakė esanti gera, o vyrai^ ypač pirmąsyk
teisti, bent kartais pripažindavo turį Šį silpnąjį bruožą. Panašias taisykles
perteikia ir advokato patarimai, kaip senyvai moteriai elgtis kalėjime: „...būti
savo vietoje, nematyti, negirdėti, nesikišti, nesiduoti skriaudžiamai, išmokti
apsiginti" [3: 128]. Kalėjimiški, anot Z. Čepaitės, „kovos už save" būdai grobuoniškumas, neapykanta, pataikavimas stipresniam ir silpnesniojo
niekinimas [3: 184], Jie taikomi ir visoje taikioje visuomenėje, bet uždaroje
aplinkoje fizinis ir dvasinis jų poveikis nepalyginti stipresnis, nes nėra kur
pasitraukti. Per ilgesnį laiką jie įtvirtina tam tikrą elgesį - taip skatina bruožus
plėtotis atitinkama linkme. Todėl stipriųjų bruožų gausa aiškintina ne tik tuo, kad
jie būdingesni visuomenės sambūvio taisyklių laužytojams, bet ir tuo, kad
moterys, jausdamos aplinkos spaudimą, sąmoningai, netgi perdėdamos
akcentavo kai kuriuos savo bruožus kaip svarbesnius, nors Šie ir nebuvo jų
savastis. Kalėjimo sąlygos, be abejo, galėjo juos įtvirtinti. Vis dėlto dažnesni
stiprieji moterų nurodyti bruožai lankstesni ir perspektyvesni negu kalinių vyrų.
Tai atkaklumas (užsispyrimą, itin dažną vyrų bruožą, moterys mini kiek rečiau),
optimizmas, valingumas.
Už sunkius nusikaltimus kalintys asmenys, palyginti su kitais kaliniais,
išsiskiria ir impulsyvumu - nenaudingų, trukdančių bruožų struktūroje jis
pasitaiko bent dvigubai dažniau.
5 pav. Impulsyvumas, kaip trukdantis bruožas, pagal įkalinimo vietą (proc.)
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Panevėžys

Šie duomenys patvirtina, kad impulsyvumas - tam tikra nusikaltimo
prielaida.

Panevėžio pataisos namų nuteistųjų bruožai mažiau panėši į varguomenės
moterų bruožus negu į kalinių vyrų. Abi moterų grupes kiek suartina tik
svarbesniųjų abipusių bruožų daugis (varguomenės moterų 35, vyrų 22 proc,
kalinių moterų 39, vyrų 27 proc.)- Matyt, abipusiai bruožai (darbštumas,
kantrybė, ištikimybė ir pan.), patys vieni nelemiantys nei gero, nei prasto
prisitaikymo prie rinkos sąlygų, apskritai būdingesni moterims. Galimas dalykas,
kad dėl abipusių bruožų moterys geriau ištveria nepalankias sąlygas - lyg
užkonservuoja atviresnę asmenybės raišką, taip pritapdamos prie grupės. Užtat
kalinės turi mažiau silpnųjų bruožų, o varguomenės moterys - kiek mažiau
stipriųjų bruožų negu atitinkamų grupių vyrai, t. y. tų bruožų^ kurie veik
nebudingi aptariamoms grupėms. Taigi būdo bruožais jos panašesnės į tas
marginalias grupes, kurioms priklauso, o ne į bendrą moterų grupę. Abi moterų
grupės skiriasi ne tik bruožų struktūros sudedamųjų santykiu. Skirtingi ir jų
konkretūs, pavyzdžiui, silpnieji bruožai. Varguomenės moterys dažniau
sakydavosi esančios nuolaidžios, nuolankios, nesavanaudiškai rūpinosi kitais.
Kalinės - patiklios, linkusios į alkoholį. Vos viena kita nuteista moteris nurodė
gailestį ir užuojautą, ir tai kaip trukdančius bruožus. Tad būdo bruožų savitumas
sietinas ne tiek su lytimi, kiek su priklausymu tam tikrai marginaliai grupei.
Kalėjimas ir neapykanta
Bruožus neigiama linkme ugdo disciplinos visuomenėje įprastos emocinės
būsenos. Dažniausiai kalėjime išgyvenami jausmai, virstantys emocinėmis
būsenomis - neapykanta ir pyktis. Jie savo ruožtu akina agresyvumo ir žiaurumo
bruožus. Kokios aplinkybės skatina neapykantą?
M. Foucault tvirtina, kad kalėjimų veiklos istorinę kritiką „galima perteikti

keletu teiginių, kurie ir šiandien kartojami bemaž nepakitę (tik skaičiai kiti)" [5:
313] ir pabrėžia neigiamą administracijos savivalės poveikį kaliniams
cituodamas F. Bigot: „Neteisybės jausmas, kurį patiria kalinys, gali būti viena iš
jo nevaldomo būdo priežasčių. Patyręs įstatymo nepaskirtas ir net nenumatytas
kančias, jis pasiduoda įprastiniam įsiūčiui prieš visa, kas jį supa; visuose valdžios
atstovuose jis mato budelius; nebetiki savi kaltumu; pats apkaltina teisingumą"
[5: 313 (cit.: F. Bigot. Prėameneu. Rapport au conseil gėneral de la sociėtė des
prisons, 1918)].
Nors nuo XIX a. kalėjimų ir bausmių sistema evoliucionavo, ši įžvalga tinka
ir dabarčiai. Štai kaip priešiškumą aplinkai „Užrašuose iš pasmerktųjų namų"
aiškina S. Stoma, dėstydamas paties patirtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus
realijas: <...> rūsio gyventojai buvo šventai įsitikinę, kad jie yra sistemos aukos.
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Negirdėjau nė vieno, kuris būtų pripažinęs padaręs sunkų nusikaltimą ir todėl
pelnytai patekęs į „padvalą". Aukomis jautėsi netgi tie, kurie nesigynė padarę
baisiausią nusikaltimą... <...> Aukos jausena yra būdinga represinės valstybės
tikriems ar tariamiems nusikaltėliams. Čia nebelieka skirtumo, ar tu iš tikrųjų esi
padaręs nusikaltimą, ar ne - vis tiek est traiškomas antihumaniškos teisėtvarkos
sistemos. Ta sistema yra taip akivaizdžiai neteisinga ir nežmoniška, kad

nusikaltėliui nepalieka atgailos ir susitaikymo su pasauliu galimybės"[18: 108].
Neapykanta teisėtvarkos pareigūnams, įstatymams ir kitkam neužsidegama, jei
laikomasi procedūrinio teisingumo, t. y., pasak V. Justickio, jei pareigūnai
įstengia konfliktinėse situacijose elgtis taip, kad piliečiams tai atrodytų teisinga
[7: 384]. Kitaip sakant, negana, kad pareigūnai neperžengtų įstatymu numatytų
elgesio ribų, -jų veiksmuose turi būti ir kitiems suprantamo Žmoniškumo.
„Neteisinga ir nežmoniška" sistema reiškia itin prastas fizines egzistavimo
sąlygas, administracijos piktnaudžiavimą valdžia, teismų ir teisėtvarkos kliaudas
(laikymą kalėjime be teismo, bausmės ir nusikaltimo sunkumo neatitikimą,
piliečių nelygybę prieš įstatymus). Kartu su fizine laisve kalintai praranda ir
nepriklausomo žmogaus teises.
Galima būtų prieštarauti: nuteistieji, privertę fiziškai ar dvasiškai kentėti
aukas (ar netgi atėmę gyvybę), ignoravo ir griovė visuomenės sambūvio
taisykles, todėl negali reikalauti, kad dabar jiems patiems tos taisyklės būtų
taikomos. Bet kita vertus, neišleistini iš akių ir tarsi aiškūs dalykai: visi nu
teistieji nematuotini vienu matu (nevienodi nusikaltimai, motyvai, nusikaltimo
aplinkybės), antra, neaiškus „neteisybės", skriaudos, „sistemos antihumaniškumo" mastas - kiek jis pranoksta padarytą nusikaltimą. Pabandysime bent
iš dalies atsakyti į tuos klausimus.
Šiame tyrime neapykanta ir apskritai neigiamos emocinės būsenos fiksuotos
analizuojant apklaustų dabartinių ir buvusių kalinių suteiktus duomenis ir jau
minėtus leidinius, kuriuose skelbiami kalinių rašiniai apie save, savo
nusikaltimus, bei išsamūs Z. Čepaitės pokalbiai su nuteistomis Panevėžio
pataisos namų moterimis.
Neapykantai kalinių rašiniuose skiriama daug vietos. Ji iSkyla kaip būtinas
disciplinos visuomenės atributas. Rašiniuose neapykantos pavidalas gan
struktūruotas: nubrėžiama chronologija (nuo radimosi iki aiškiausio
išgyvenimo), apibūdinami jos objektai, išdėstomos palaikomosios ir skatinančios
aplinkybės, formuluojami neapykantos padariniai. Neapykanta užsimezga
vaikystėje ir paauglystėje: šeimoje (despotiškoje [9: 220-235] ar smurtingoje tėvas „auklėdamas" bandė neva pakarti, įseserė suspardė) [3: 93-94], vaikų
namuose [9: 116]; internate, pasak rašinio autoriaus, „Mušdavo visi, kas
netingėjo, pradedant nuo klasės auklėtojos, baigiant pačiu internato
direktoriumi" [9: 239]. Vaikų namus ir prieglaudas M. Foucault priskiria
pirmajai prievartos visuomenės grandžiai [5], ir iš kalinių rašinių atrodo, kad tos
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įstaigos lig šiol išlaikė stipresniojo teisės ir smurto bruožų. Galėtume suabejoti,
ar kaliniai rašiniuose perteikia tikrus, neutriruotus faktus. Kita vertus, stiprus
priešiškumas vaikų namams neatsirado be dingsties. Vis dėlto griežtai, be išlygų
neapibendriname globos namų poveikio priešiškumo plėtotei - kai kurie
apklausti buvę kaliniai, tų įstaigų auklėtiniai, apie juos atsiliepdavo palankiai.
Šiaip ar taip, daug sunkios vaikystės patirties teko Lukiškių kaliniams (kas
penktas neturėjo tėvo), bet daugiausia - Marijampolės pataisos namų
apklaustiesiems: kas trečias augo be motinos, kas penktas - be tėvo, taigi dažnas
- vaikų namuose; šių žmonių gyvenseną ir būdo bruožus, matyt, pradėjusius
formuotis sunkioje vaikystėje, apibūdina pakartotiniai nusikaltimai.
Neapykanta toliau tarpsta nepilnamečių kolonijose [3: 250; 9: 242];
suaugusio žmogaus metais - kalėjime [9: 15]. Neapykantos objektų daug - nuo
artimiausių žmonių ir tiesioginės aplinkos iki oficialių įstaigų pareigūnų: nesama
motina, palikusi gimusį kalėjime vaiką [9: 238], motina girtuoklė, marinusi
vaikus badu [9: 309]; kalėjimo administracija (už nežmoniškas ir neracionalias,

kalinių supratimu, bausmes)[9: 246]; kiti sužvėrėję kaliniai [9: 236-237);
laisvėje gyvenantys žmonės, irgi laužantys įstatymus, bet išvengia atsakomybės
[9: 15]; nekenčiamas ir „tas nusikaltimas", t. y. visa tikrovės situacija,
neišskiriant nė savęs paties, mat nusikaltimo pasakotojas neįstengė nei paveikti
situacijos, nei suvaldyti savo paties reakcijos (buvęs priverstas vogti, „nes man
tuo laikotarpiu kitos išeities nebuvo" [9: 309]). Dažnai priešiškumą ar pykčio
pliūpsnius sukelia tam tikri kitų žmonių poelgiai - melagystės, apgavystės ir
pan., bet nuolatines neigiamas emocines būsenas lemia dvi aplinkybės. Pirma,
ilgą laiką žeminamas žmogaus orumas, savigarba: „Per ilgą laiką (kalėjime - aut.
past.) Žmogus sužvėrėja, jam visam laikui lieka pyktis už patirtas nuoskaudas,
pažeminimus [9: 14]. Ir tyrime neapykantą pabrėždavo būtent ilgą laiką kalėję
apklaustieji. Antra, neapykantą stiprina bejėgiškumas prieš tikrovės amoralumą,
t. y. nesugebėjimas suvaldyti išorės sąlygų, arba to, kas nuo Žmogaus
nepriklauso, ir elgtis pagal sąžinę. Tai iš esmės pakerta savęs vertinimą,
savigarbą (pasakotojas kalinys, būdamas vaikas, o vėliau suvaržytas kartą jau
teisto žmogaus padėties, neįstengė pasipriešinti išorės aplinkybėms, nors suvokė
jų neteisingumą, skriaudą, blogį) [9: 309-318]. Taigi neapykanta ir pyktis eina
kartu su nenutrūkstama frustracija.
Neapykantos padariniai - kerštas, savigriovos elgsena, naujas nusikaltimas.
Tie padariniai supuola į daiktą ir lemia naują įkalinimą: „Išėjęs į laisvę lygtinai,
aS, pilnas pykčio ir Žiaurumo, ėjau keršyti buvusiam mokytojui (vaiko
prievartautojui - aut. past.) už sugadintą mano gyvenimą, išlaužiau jo buto duris^
o jis parašė policijai pareiškimą ir vėl mane pasodino jau trejiems metams LR
PDK" [9: 116]; kito rašinio autorius keršija („sąmoningai nebeprotavau")
apkaltintas nepadarytu nusikaltimu: „<...> iŠ neapykantos aš daug nevogiau, tik
sunaikinau visokio turto, viską suverčiau į vieną krūvą ir sugadinau daug prekių,
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dar to man nepakako, pamačiau prie kelio stovintį automobilį, 7-os klasės
„Žiguli", sėdau ir nuvažiavau, pasivažinėjęs kelias valandas, aš jį palikau ir, kiek
pasivaikščiojęs, pamačiau jau kitame rajone motociklą Java-350. Nieko
negalvodamas nuvariau ir ją... <...> Aš tardytojui iš karto viską išklojau ir
nebandžiau vilkinti bylos, nes norėjau, kad mane greičiau nuteistų ir
nebekankintų" [9: 313].
Iš apklaustųjų atsakymų toks aiškus, scheminis neapykantos pavidalas
neiškyla. Iškyla neapykantos nuotrupos. Galbūt kai kurie teisti žmonės, ypač
trumpiau kalėję, jos nepersiėmė. Tai fiziškai ir dvasiškai atsparesni, sąmoningai
stengęsi nepasiduoti asmenybę žalojančioms jėgoms. Skirtinga ir teistų žmonių
patirtis - anksčiau išgyventos emocinės traumos sustiprina smurto ir žeminimo
elementų emocinį suvokimą ir perdėtą reagavimą - tai lemia žmogaus smegenų
ir nervinės veiklos ypatumai [6: 237-241]. Todėl vieni apie neapykantą nė
neužsimena, o kitų patirtį ji taip persmelkusi, kad ryškėja dažname atsakyme: ko
išmoko kalėjime? - „Neapykantos, žiaurumo, agresyvumo" (po 10 metų
įkalinimo išėjęs į laisvę penkiasdešimtmetis); „Žiaurumo, bjauriai galvoti apie
žmones", „Nekęsti", „Nekęsti sistemos" (Lukiškių kaliniai); kaip kalėjime
pasikeitė supratimas apie gyvenimą? - „Įsitikinau, kad niekas kalinių nelaiko
žmonėmis ir žemina dėl niekų" (Pravieniškių antrųjų pataisos namų nuteistasis).
Pasak buvusio 28 m. kalinio, ir kalėjime, ir kai kuriose visuomenės sferose
veikia principas: „Žmogaus reikia nekęsti, o ne jį mylėti", ir išėjus į laisvę būtina
iš naujo pratintis prie normalių savitarpio santykių, „ir tai ne visada".
Stiprūs jausmai turėtų sukelti atoveiksmį. Vis dėlto neapykantos ir pykčio
įkvėptą keršto troškimą sociologams atskleidė tik nedaugelis. 7 kl. baigęs 27 m.
Marijampolės pataisos namų kalinys: „Gryžes kas mane apkaltino apipilsiu veidą
sieros rukšti" (teigė, kad „išžaginimo nepadarė"). Lukiškių kaliniai: „Tik kerštas
mane palaiko"; „Atseikėsiu išėjęs". Tam tikrą atoveiksmį rodo kalinių nuostata
visuomenės atžvilgiu. Kalėjime didesniais „visuomenės priešais", negu buvo,
teigė tapę mažuma (tik po du) Panevėžio ir Pravieniškių antrųjų pataisos namų
kalinių, bet palyginti daug - kas ketvirtas - Lukiškių kalėjimo ir Marijampolės
pataisos namų nuteistųjų. Šių žmonių priešiškumo nuostata aiškintina tuo, kad
recidyvistai per laiką, praleistą įkalinimo vietose, ir neapykantos prikaupė
daugiau, o kita vertus, jie dažniau negu kitų pataisos namų žmonės nurodė
nukenčia nuo prievartos.
Prievartos faktai - vienas iš neapykantą didinančių veiksnių. Kalinių suteikti
duomenys apie prievartos faktus matyti lentelėje.
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1 lentelė. Kalinių nurodyti prievartos faktai pagal kalinimo vietą
Ar patyrėte
prievartą
(kalinių,
prižiūrėtojų,
ir vienų,

LukiSkių k.

Marijam
polės p. n.

PravicniSkių 11 p. n.

p. n.
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16

13

6
27

29

11
23
2
36

18
82

100

30
64
6
100

100

33

21
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3
100

7
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1
33

31
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3
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ii kitų)?
Taip
Ne
Neatsakė
Iš viso

Prievartą nurodė trečdalis apklaustųjų^ iš jų dažniausiai - Lukiškių kalėjimo
(kas antras) ir Marijampolės pataisos namų kaliniai (kas trečias). Rečiau Pravienižkių antrųjų ir Panevėžio pataisos namų (kas penktas). Nors ir
neišleidžiame iŠ akių reliatyvaus duomenų patikimumo, vis dėlto galime daryti
prielaidą, kad dalies įkalintų žmonių neigiamas emocines būsenas prievarta tik
sustiprino, ir daugiausia tokių žmonių buvo Lukiškių kalėjime.
Tyrimo duomenys leidžia išskirti ir kitą priešiškumo veiksnį - apklaustųjų
įsitikinimą savo nekaltumu. Pasak disciplinos visuomenės tyrėjų, dauguma
kalinių nepripažįsta kaltės [2]. Šio tyrimo duomenimis, neigė kaltę tik
penktadalis kalinių. Kita tiek pripažino tik iš dalies. Dažniau neigė kaltę

Lukiškių kalėjimo ir Pravieniškių antrųjų pataisos namų kaliniai (kas ketvirtas).
Samprotavimus apie pripažįstamą kaltę galima traktuoti įvairiai: galbūt
nuteistasis nepripažįsta kaltės dėl savo asmenybės savybių, nekritiško požiūrio į
save patį^ galbūt gynybos sumetimais, o gal suklydo teismas. Ar pagrįstai, ar
nepagrįstai nepripažįstama kaltė - nuteistųjų įsitikinimas savo nekaltumu kelia
priešiškumą ir visai teisėtvarkai, ir atskiriems asmenims.
Šie duomenys (prievartos faktų, kaltės neigimo ir priešiškumo visuomenei
konstatavimo) rodo, kad daugiausia priešiškumo dingsčių gali turėti Lukiškių
nuteistieji. Tai savo ruožtu turėtų paveikti jų stipriuosius bruožus ir
impulsyvumą. Kadangi tų bruožų turi daugiausia, tai galimas dalykas, kad čia
užčiuopėme ryšį tarp neigiamų būsenų ir bruožų plėtojimosi neigiama linkme sunkinančia prisitaikymą prie visuomenės. Tai patvirtinti galėtų tik išsamesnis
tyrimas. Teistų žmonių, kuriems nusikaltimai ir bausmės atlikimas dar netapo

įprasta gyvensena, resocializacįjos galimybę galėtų padidinti žmoniškesnės
kalėjimo sąlygos, užkertančios, kiek įmanoma, neigiamą asmenybės bruožų
plėtrą. Turėtų keistis darbuotojų požiūris į etiką, kad neperžengtų įstatymų
numatyto poveikio nuteistiesiems ribų. Reikėtų bandyti paveikti (nors atrodo
sunkiai įmanoma) kalinių tarpusavio santykius: įtraukti juos į darbo ir mokymo
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programas, agresyvius ir asocialius asmenis atskirti nuo kitų, nenuleisti pro
pirštus tvarkos pažeidimų ir stengtis juos valdyti.
Išvados
Teistų žmonių būdo bruožų struktūroje daug stipriųjų bruožų, turinčių jėgos,
energijos ir agresyvumo dėmenų, ir mažai silpnųjų. Daugiausia stipriųjų bruožų
turi už sunkius nusikaltimus kalintys žmonės. Stiprieji būdo bruožai būdingi
visoms tirtoms marginaiioms grupėms, susijusioms su disciplinos visuomene:
teistų moterų bruožų savitumą lemia ne tiek lytis, kiek priklausymas disciplinos
visuomenės grupei; buvusių kalinių bruožai labiau panėši į atliekančių bausmę
žmonių, o ne varguomenės būdą. Varguomenės būdo bruožų santykis atvirkščias
- daug silpnųjų, o stipriųjų mažai. Todėl apskritai galima sakyti, kad vargšams
būdingas pasyvus prisitaikymas prie aplinkos (bemaž tolygus degradavimui), o
atliekantiems bausmę žmonėms - aktyvesnis: stiprieji bruožai padeda gyventi
kalėjimo sąlygomis.
Impulsyvumas, kaip trukdantis bruožas, užima gan svarbią vietą teistų už
sunkius nusikaltimus vyrų ir moterų bruožų struktūroje. Galimas daiktas, kad šis
bruožas palengvina ir nusikaltimo padarymą, kita vertus, nenormalios sąlygos, ir
kalėjimo, ir apskritai tikrovės, sustiprina jo raišką.
Neigiama linkme bruožus ugdo neigiamos kalinių emocinės būsenos, kurias
sukelia ir palaiko smurtas, žmogaus orumo ir savigarbos žeminimas,
neteisingumo suvokimas.
Išėjusiems į laisvę žmonėms prisitaikyti prie tikrovės trukdo nepalankūs
bruožų deriniai - stipriųjų ir abipusių bruožų deriniai su silpnaisiais ir perdėtu
impulsyvumu. Teistų žmonių, kuriems nusikaltimai ir kalėjimas dar netapo
įprasta gyvensena, resocializacijos galimybę galėtų padidinti žmoniškesnės
kalėjimo sąlygos, užkertančios, kiek įmanoma, neigiamų asmenybės bruožų
raidą. Taisytina, kiek įmanoma, nuteistųjų ir kalėjimo darbuotojų bei pačių
nuteistųjų tarpusavio santykių sistema.
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THE INMATES OF PRISONS: EXPECTATIONS OF SOCIETY
Summary
The study presents an analysis of the discipline society, focusing attention on
prisoners. In the first parl "Signs of disciplinary society" of the collective
monograph the features of the disciplinary society are analysed. The meanings of
security/danger as significant ones are currently becoming involved in the sočiai
consciousness, and in the system of cultural signs. The idea of the statė and
society security was importam since the old times; it is reflected in the works of
the philosophic and political thought. The basic purpose of national security is to
ensure the survival of the nation and its deveiopment. Growing pluralism in postsocialist Lithuania is connected with the process of democratization, national
freedom, economic, sočiai and cultural reforms and new reality. But internal
threats to national security can arise because of poverty, sočiai diseases,
undevelopment. In modern Lithuania as in the risk society there are revealing
some forces as the threats for country (floods, migration, acts of terrorism, sočiai
maladies). As the most dangerous the Lithuanians recognized delinquency, drug
consumption, and alcoholism.
Delinquency and imprisonment constitute the significant danger for
society's security. Security is a matter of real or perceived threats and the ability
to take action to counter or overcome them. Critical security as a concept is
closely linked to particular understandings of other key sočiai concepts, such as
justice, order, and community. The article analyses some aspects of the
prisoners' subculture - the meanings of their feelings, conditions, and
communication in the disciplinary society. In the paper as the forms of
disciplinary (control) society are different forms of camps (Gulag, concentration
and death, refugee camps, prisons) as the places of exclusion discussed.
As Hobbes (1651) yet noted, the imprisonment is when a man is deprived of
liberty by public authorities. A prison is the place where discipline, surveillance
and control are dominating. Because mobility today is becoming a determining
factor of sočiai change and sočiai stratification, the prisoners as sedentary (in the
geographical and sočiai sense) people have little opportunities to develop their
personali ties. As Z. Bauman and others researchers noted, prison in modern
society have failed to achieve the goals of reforming and reintegrating offenders.
On contrarily, the young confinements became more consummate in destructive
work against society because they are integrated in the delinquency subculture.
Therefore in many cases prison (as the indispensable pillar of contemporary
sočiai order, as the traditional institutional form for punishment) is not so
effective as community custody. In the paper the narratives of prisoners are
presented: by means of language their thoughts and feelings, features of their
daily life and communicational behaviour are unclosed. The authoress speaks for
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the community custody as a new way to control and punish offenders (without
incarceration).
The article is based on scientific literatūra, the qualitative sociological
research (carried out by the Institute for Sočiai Research) where the features of
the prisoner's subculture were analysed; existential approach, the M. Foucault
theory were applied in it.
The part of the book "Imprisonment: institutions of coercion, punishment,
adaptation" deals with prisoners' adaptation in the 3rf penitentiary of
Pravieniškės. Its main objective is to explore the factors of adaptation in the
aforementioned institution on the basis of the empirical data and theoretical
approach. The material tests two hypotheses implying that the main factors
determining prisoners* adaptation in the penitentiary are sočiai ties with inmates
and the time-span of their imprisonment. It consists of parts that primarily survey
the concept of carceral society, then, discusses the interdisciplinary conception of
adaptation and, fmally, explores prisoners' adaptation in the penitentiary.
The first part provides with the concept of carceral society. The emphasis is
on the significance of discipline in both the totai institutions and society itself. It
is suggested that the carceral system of prison is achieved through the
architecture of buildings, rigid internal regulations, and the staff. Discipline is
the precondition of stability in a society and aid while rehabilitating the ones that
have violated the law. It has been only one hundred years ago that the most
severe penalties were executed. Public torment was the device to demonstrate the
triumph of justice and to diminish delinąuency. Eventually, new system of
execution has been developed. Its main objective is to control human mind so
that a person finally retakes the "right" path. Fnrthermore, in prison, criminals
embody a sočiai system that has the following features: 'prisoners' code and
sočiai roles established according to internal hierarchies and argot.
The paper introduces also with the interdisciplinary concept of adaptation.
Psychologists emphasize the aspects of human brain development and evolution;
sociologists, on the other hand, are more concerned with sočiai problems.
However, adaptation in prison has a unique nature, for this institution totally
obliterates human identity. Therefore, it depends only on a concrete individual
whether he will endeavour to adapt to a new system, and, if so, what adaptation
models he will decide to apply. The author explores prisoners' adaptation in the
3"1 penitentiary of Pravieniškės too; she provides with the analysis of the
research data collected on 3-6 December 2004. The focus is on the individuals
that are imprisoned for the first time. The empirical findings support the
abovementioned hypotheses: the factors that determine prisoners' adaptation are
sočiai ties with inmates, and the time-span of their imprisonment.
In the third chapter - 'The problems of convicts' integration" the authoress
analyses the preparation process for the integration into society of the convicts
that serve their sentences in the penitentiary, its effectiveness, as well as the
perspectives of its development. The analysis of the legislation and of the
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practica! process of integration has established that the sočiai rehabilitation,
being implemented by the convicts serving their sentences in the penitentiary, is
not effective enough. Consequently, the process demands measures that would
increase the efficiency of the convicts' preparation for the integration into
society. The present research considers the concept of sočiai rehabilitation of the
convicts and the role of the convicts in case of successful integration into
society. The problem of sočiai integration is also touched upon in the paper. The
drawbacks occur in the institutions that deal with the preparation of the convicts
serving their sentences in the penitentiary for the integration into society. The
range of the correction programines also appears to be too narrovv. In comparison
with the experience of foreign countries, our correction process needs to be
improved by applying foreign experience to the correction process, especially to
the integration stage of the convicts both serving their sentences in the
penitentiary and after the penalty execution. The present research done on a very
live issue of today might be beneficial for students and in practice.
In the fourth part "Value attitudes of prisoners" of the book the main
problems of prisoners' life are connected with their integration into society in
future. In prison they cannot take an active part in society's life, don't want to
accept general values of society and can't exert a positive influence on its
development. On the other hand, a lot of people's security problems are
connected with the indefinite values of former prisoners and other marginai
groups. In real life such indistinctness manifests itself in different forms of
unmotivated cruel actions.
In order to integrate the prisoners it is necessary to know the peculiarities of
their value attitudes and to statė the factors determining them. The purpose is to
reveal the influence of demographic characteristics of respondents (the place of
residence, sex, age, education) on the hierarchy of their values: the most
appreciated human values, the idea of the meaning of life and success, the
altitude towards the native country and its most distinguished personalities and
different ideas on pleasures that life provides.
The article "Disposition traits of convicts and returned convicts" deals with
disposition traits of convicts and returned convicts. The distinctiveness of
disposition traits of these groups becomes evident as compared with another
marginai group - the poor. The groups of returned convicts and the poor are
bound up with each other. Some their members pass from one group to another:
returned convicts who cannot find their place in society join the poor, and the
poor often have contacts with law and order. Hovvever the structure of
disposition traits in these groups is different as it is related with the way of
adaptation to reality.
There are many striking traits (including the components of strength, energy
and aggressiveness) and little weak traits (lacking these components) in the trait
structure of convicts and returned convicts. Striking traits are mostly
characteristic of the convicts who have committed serious and very serious

131

crimes. The reverse relation of these traits is evident in the trait structure of the
poor: there are many weak traits and very littlc striking traits. Therefore passive
adaptation (which is nearly equal to degradation) to reality, to the market
economy conditions is characteristic of the poor. Striking traits help the convicts
to live through hard conditions of imprisonment. It may be assumed that convicts
already possess some striking traits; other traits are Consolidated or learned in
prison. Hovvever the unfavourable combinations of traits make hardly possible
their adaptation to reality in freedom.
Impulsiveness describes another group of traits that takes a sizeable place in
the disposition structure of men and women convicted of serious and very
serious crimes. Convicts treat impulsiveness mostly as a harmful trait. It is
possible that this trait facilitates the commitment of crimes. On the other hand,
abnormal conditions in prison (and in reality as well) strengthen its expression.
The belonging to the marginai groups of disciplinary society determines the
main features of disposition traits of convicted women and returned convicts.
Convicted women's trait structure resembles the disposition of convicted men
rather than the disposition of the poor women. Similarly the returned convicts in
their trait proportions more resemble incarcerated convicts than the poor men.
Negative emotional statės (induced by hatred and anger) experienced in
prison give an incentive to the evolution of traits in a negative direction. The
expression of hatred in the disciplinary society is examined in the article, as well
as the circumstances inducing hatred in prison.
To some convicts crimes and imprisonment have not turned to their way of
life yet. The possibility of their resocialization can be increased by the
implementation of more human conditions of incarceration in order to stop the
negative evoJution of personality disposition.
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dr. Anelė Vosyliūtė, dr. Gražina Maniukaitė, Vida Kasparavičienė, Kristina
Šiurkutė, Vaida BrusokienėA Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos
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