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Mieli skaitytojai!

Valstybės, visuomenės ir verslo interesas – mokslo žinių ir technologijų sklaida apie kurių sąveiką kalbama jau ne 
vienerius metus. Būtina suvokti, kad šios sklaidos sėkmė priklauso nuo esamų paramos mechanizmų valstybėje ir jos 
regionuose. Nuo žinių kokybės, technologinio išsivystymo bei inovatyvumo lygio priklauso ekonominė ir socialinė plėtra, 
jų augimas ir gyventojų gerovė. Žinios ir technologijos yra priemonė siekiant valstybės ir regiono strateginių tikslų.

Jūsų rankose Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys HOMO - SOCIETAS - TECHNO-
LOGIAE. Šiame leidinyje rasite naują požiūrį į mokėjimo ir mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo ir kryptingo 
mokymosi studijų procese prielaidas. Ši kompetencija aukštojo mokslo institucijos kontekste tampa socialinės ir eko-
nominės pažangos varomoji jėga. 

Pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas nacionalinei regioninei politikai, kuri yra viešosios politikos dalis, 
valstybės institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei 
ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus pa-
čiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą. Tad itin svarbu išsikeliant regiono strate-
ginius tikslus, įsivertinti ir kitų šalių gerąją patirtį ir mokslines įžvalgas. Šiame leidinyje yra pristatomos užsienio šalių 
mokslininkų įžvalgos. Pirmajame straipsnyje pateikiamas metodologinis požiūris siekiant įvertinti regionų išteklių 
plėtros potencialą atsižvelgiant į bendrojo vidurinio ugdymo raidos modelį, kuriame pristatomi išteklių potencialaus 
nacionalinės ekonomikos vertinimo kriterijai. Antrajame straipsnyje nagrinėjami įmonių verslo kultūros formavimo 
šaltiniai mašinų gamybos įmonėse, taip pat įmonės kultūros formavimo procesas.

Leidinyje rasite Lietuvai ir Sūduvos regionui aktualias socialines ir teisines įžvalgas dėl perėjimo nuo institucinės 
globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje iššūkių X socialinės globos namuose, dėl psichosocialinį atsparumą 
skatinančių veiksnių bendruomenėje, taip pat Turkijos patirtį privalomajame tarpininkavime komerciniuose ginčuose.

Istorijos žinojimas, suvokimas ir puoselėjimas yra pagrindas kurti valstybę, puoselėti ir ugdyti valstybingumo ir 
pilietinę savimonę. Tad šiame leidinyje nagrinėjami ir Lietuvos teisinės sistemos (ir ne tik) istoriniai aspektai: ana-
lizuojami modernios Lietuvos valstybės (1918-1940 m.) socialinės apsaugos teisėkūros bruožai bažnyčios socialinio 
mokymo kontekste, lietuvių kultūrinė raiška spaudos draudimo metais, bei išsamiai ir nuosekliai aprašoma vieno iš 
tokių azartiškų tikėjimo išpažinėjų ir kūrėjų kunigo Kristupo Švirmicko tarnystė didžiausioje Sibiro parapijoje. Esu 
įsitikinusi, kad šiame mokslinių straipsnių rinkinyje pateiktos neabejotinai reikšmingos įžvalgos taps nauju atspirties 
tašku tolimesniems moksliniams bei praktiniams tyrimams bei idėjų paieškoms.

Prof. dr. Snieguolė Matulienė, vyriausioji redaktorė

Dear Readers!

The interest of the state, society and business is the dissemination of scientific knowledge and technology. Their in-
teraction has been discussed for many years. It is necessary to understand that the success of this dissemination depends 
on the existing support mechanisms in the state and its regions. Economic and social development, their growth and the 
well-being of the people depend on the quality of knowledge, technological development and the level of innovation. 
Knowledge and technology are tools for achieving the state and regional strategic goals.

You are holding in your hands HOMO - SOCIETAS - TECHNOLOGIAE, the periodical publication of scientific ar-
ticles of Marijampole college. In this publication you will find a new perspective on the presumptions of knowledge and 
learning to learn competence development and purposeful learning in the study process. This competence becomes the 
driving force for socio-economic progress in the context of a higher education institution.

Particular attention has recently been given to national regional policy as part of public policy, targeted activities of 
public authorities and other subjects with a differentiated impact on the socio-economic development of state regions in 
order to reduce regional socio-economic differences and development disparities, to encourage even and sustainable de-
velopment in the whole territory of the state. Therefore, it is essential to take into account the best practices and scientific 
insights of other countries when setting the strategic goals of the region. This publication presents insights from foreign 
scholars. The first article presents a methodological approach to assess the potential of regional resource development tak-
ing into consideration the general secondary education development model, which introduces the criteria of the resource 
potential assessment of the national economy. The second article examines the sources of corporate business culture for-
mation in machine manufacturing companies as well as the process of corporate culture formation.

The publication provides relevant social and legal insights for Lithuania and the Sūduva region on the challenges of 
transition from institutional care to to community social services in the X social care home, factors contributing to psy-
chosocial resilience in the community, and Turkey's experience on compulsory mediation in commercial disputes.

Knowing, understanding and nurturing history is the basis for state-building, nurturing and developing statehood 
and civic self-awareness. Thus, this publication also investigates the historical aspects of the Lithuanian legal system (and 
not only): it analyzes the social security legislation characteristics of the modern Lithuanian state (1918-1940) in the con-
text of church social teaching, the cultural expression of Lithuanians during the press ban, and a detailed and consistent 
description of the ministry of Kristupas Švirmickas - one of these passionate confessants and creators of the faith - in the 
largest parish in Siberia. I am convinced that the undoubtedly significant insights presented in this collection of scientific 
articles will provide a new starting point for further scientific and practical research and the exploration of ideas.

Prof. Dr. Snieguole Matuliene, Editor-in-chief
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ĮVADAS

Tyrimo aktualumas. Šiandienos gyvenimo dina-
miškumas, skaitmeninių ir kitų technologijų įsitvirti-
nimas įvairiose gyvenimo srityse sąlygoja kaitą, kuri 
paliečia ir švietimo sritį. Pokyčiai joje reiškiasi skirtin-
gu mastu (institucijos, regiono, šalies, tarptautiniu), 
skirtinguose lygmenyse ir formose (ikimokykliniame, 
priešmokykliniame, mokykliniame ir pomokyklinia-
me ugdyme, profesiniame rengime, (ne)formaliajame 
ugdyme, savarankiško mokymosi procese etc.). Kinta 
mokymo(si) turinys ir metodai, sąveikos tarp šio pro-
ceso dalyvių formos ir būdai: į jį įtraukiami nauji tech-
nologiniai pasiekimai,1 didėja mokymo(si) ir sąveikos 
tarp proceso dalyvių įvairovė.2 Pasak 2018 m. gegužės 
22 d. Europos Tarybos rekomendacijos dėl bendrų-
jų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų, ,,vis daugiau 
darbo vietų automatizuojama, technologijos atlieka 
1 Pvz., skaitmeninės technologijos, interaktyviosios lentos, nuoto-
linis mokymas, nuotolinio mokymosi ir atsiskaitymo realiu laiku 
galimybės, ugdymo proceso dalyvių nuolatinis prieinamumas ap-
rūpinant juos tinkamais technologiniais įrenginiais, realiu laiku 
vykstančios video paskaitos, e.mokymas, imitacinis ir simuliacinis 
mokymas etc. 
2 Pvz., į studijų procesą įtraukiamas mokymasis per žaidimus, si-
tuacijų modeliavimas, interaktyvūs mokymosi metodai (World 
cafe, dalykiniai-situaciniai žaidimai etc.), mozaikos, bendro 
piešinio, grupinio tyrimo, ekspertų ir kt. metodai; komandinis 
mokymasis, regioninis ir tarptautinis mobilumas etc. 

svarbesnį vaidmenį visose darbo ir gyvenimo srityse, 
o verslumo, socialinės ir pilietinės kompetencijos įgy-
ja vis didesnės svarbos siekiant užtikrinti atsparumą 
ir gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių.”3 Šiuos ir kitus 
pokyčius sąlygoja mikro, mezo ir makro lygmenyse 
vykstantys sociokultūriniai, ekonominiai, politiniai 
pokyčiai, persipinantys globalizacijos ir regionali-
zacijos procesai, ugdymo paradigmų kaita. Visa tai 
skatina žvelgti į mokymo(si) procesą kaip į vyksmą, 
kuriame svarbus ugdančiojo ir ugdomojo sąmonin-
gumas, aktyvus įsitraukimas, novatoriški sprendimai, 
abipusis grįžtamasis ryšys. Kadangi, pasak J.Delors, 
mokymas(is) apima mokymąsi žinoti, veikti, būti ir 
(su)gyventi,4 jis turi būti orientuotas ne tik į formalių 
kompetencijų, išsilavinimo, kvalifikacijos įgijimą, bet 
ir į kryptingą bendražmogišką kaitą – ugdytojo ir be-
siugdančiojo tobulėjimą, įgūdžių ir gebėjimų spektro 
plėtimą. 
3 Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą 
gebėjimų. 2018/C 189/01. 2018 m. gegužės 22 d. // Europos 
Sąjungos oficialusis leidinys. 2018 6 4, 4 str., Prieiga internetu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32018H0604(01)&from=EN (Žiūrėta 2019 05 07 d.)
4 Delors J. Learning: the treasure within. Report to UNESCO of the Inter-
national Commission on Education for the Twenty-first Century. High-
lights. Unesco Publishing. 1996 // Prieiga internetu: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_rus?posInSet=1&queryId=N-
EXPLORE-a596bcd5-9b89-464e-aacb-5736edd6b6f5 (Žiūrėta 2019 
04 30 d.)

Doc. dr. Živilė ADVILONIENĖ
Marijampolės kolegija

MOKĖJIMO IR MOKYMOSI MOKYTIS PRIELAIDOS DALYKO 
STUDIJŲ PROCESE: STUDIJUOJANČIŲJŲ PATIRČIŲ IR 

ĮŽVALGŲ SAVIREFLEKSIJOSE ANALIZĖ

Anotacija. Straipsnyje analizuojama mokėjimo mokytis samprata ir komponentai, šios kompetencijos ugdymo ir kryptingo 
mokymosi studijų procese prielaidos. Tiriamo reiškinio analizė grindžiama mokymosi visą gyvenimą paradigma, taip pat empi-
riniu kokybiniu tyrimu, kuriame siekta nustatyti, kaip studijuojantieji vertina tokius studijų proceso elementus, kaip studento ir 
dėstytojo bendradarbiavimas, studentų lūkesčiai studijų proceso dalyviams (sau, grupei, ugdytojui), siekiamiems studijų rezul-
tatams. Remiantis mokėjimo ir mokymosi mokytis samprata bei komponentais, taip pat biheivioristine, kognityvine, konstruk-
cionistine ir personalistine paradigmomis, mokėjimas ir mokymasis mokytis analizuojamas kaip gebėjimų ir patyrimų visuma, 
kuri veikia studijuojančiojo motyvaciją ir elgseną studijų procese, ugdymo proceso dalyvių tarpusavio sąveiką, sąmoningumą 
ir atsakomybę, ugdo kritinį mąstymą. Teoriniu ir empiriniu tyrimu nustatyta, kad kryptingą, efektyvų mokymąsi ir mokėjimą 
mokytis studijų procese veikia tiek objektyvūs (metodų įvairovė, gaunamos teorinės ir praktinės žinios, faktinė informacija etc.), 
tiek subjektyvūs veiksniai (besimokančiojo savitumai, lūkesčiai ugdymo proceso dalyviams, priimtini mokymosi metodai etc.). 
Paaiškėjo, kad įtakos mokėjimui ir mokymuisi mokytis turi besimokančiųjų įsitraukimas į mokymo(si) procesą, „reikšmingi 
kiti“ (grupės draugai, dėstytojas) ir kt. Išryškėjo mokėjimo mokytis trukdžiai (pasyvumas, atsakomybės kitiems ugdymo proce-
so dalyviams perkėlimas) ir modeliai (patirtinis, emocinis-psichosocialinis, vizualinis, pažintinis-kognityvinis).

Reikšminiai žodžiai. Mokėjimas mokytis, mokymasis mokytis, mokėjimo mokytis kompetencija, mokymasis visą 
gyvenimą, studijų proceso savirefleksija.



MOKĖJIMO IR MOKYMOSI MOKYTIS PRIELAIDOS DALYKO STUDIJŲ PROCESE: STUDIJUOJANČIŲJŲ PATIRČIŲ IR 
ĮŽVALGŲ SAVIREFLEKSIJOSE ANALIZĖ

7HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2019 m. Nr. 1 (6)

Mokymosi visą gyvenimą paradigmoje moky-
mo(si) procesas orientuojamas į tai, kad besimo-
kantysis pagal savo gebėjimus, patirtį, brandą būtų 
pajėgus formuotis bendražmogišką ir pilietinę savi-
monę, įgyti reikalingas žinias ir įgūdžius. Mokėjimas 
mokytis tampa pamatu formaliam ir neformaliam 
mokymui(si), profesinei veiklai, sąmoningam pilie-
tiškumui. Todėl reikalingas įvairių ugdymo formų 
ir metodų derinimas, kritinio ir analitinio mąsty-
mo, probleminio, situacinio mokymo integravimas, 
proceso dalyvių motyvacija, iniciatyvumas ir ben-
dradarbiavimas. Tai ypač svarbu mokymosi visą 
gyvenimą paradigmoje, išplečiančioje besimokan-
čiojo amžiaus ribas, todėl ugdymo procese įgalina-
ma dalyvauti nuo pirmųjų gyvenimo mėnesių (pvz., 
Sh.Suzuki metodas,5 N.Longworth6), net prenatali-
nio laikotarpio7 iki gilios senatvės.8 Tai iš esmės kei-
čia požiūrį į mokymą(si) ir mokėjimą mokytis. 

Mokymasis ir mokėjimas mokytis kinta kintant 
studijuojančiųjų struktūrai,9 mokymosi būdams.10 
Mokymas(is) tampa nuolatiniu, daugiaplotmiu, di-
namišku vyksmu, kuriame itin svarbūs besimokan-
čiojo amžius, patirtis, branda, motyvacija, gebėji-
mai, lūkesčiai, aktyvumas. Kita vertus, mokymo(si) 
procesą veikia ir švietimą reglamentuojantys šalies 
bei tarptautiniai dokumentai, nors, nepaisant glo-
5 Suzuki talentų ugdymo Lietuvoje koncepcija. Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 17 d. 
įsakymas Nr. ISAK-1128 // Prieiga internetu: https://e-seimas.
lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.258760?jfwid=-brx0ubj5x 
(Žiūrėta 2019 05 07 d.)
6 Longworth N. Learning Communities for a Learning Century // 
Aspin D., Chapman J., Hatton M., Sawano Y. (eds). International 
Handbook of Lifelong Learning. International Handbooks of Education. 
Dordrecht. Springer. 2001. Vol 6, 591-617 p. // Prieiga internetu: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-0916-4_30 
(Žiūrėta 2019 05 08 d.)
7 Prenatalinis muzikinis ugdymas // Prieiga internetu: http://projektas-
muzika.lmta.lt/media/rasa_jautakyte/fcontent.html (Žiūrėta 2019 05 01 
d.); Bahrami N., Simbar M., Bahrami S. The Effect of Prenatal Education 
on Mother’s Quality of Life during First Year Postpartum among Iranian 
Women: A Randomized Controlled Trial // International Journal of 
Fertility and Sterility. 2013. Nr. 7(3), p. 169–174 // Prieiga internetu: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3914493/ (Žiūrėta 2019 05 01 
d.); Nazik E. Effect of childbirth education classes on prenatal attachment 
// New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 
2017. Nr. 4.73 // Prieiga internetu:  https://www.researchgate.net/
publication/322582668_Effect_of_childbirth_education_classes_on_
prenatal_attachment (Žiūrėta 2019 05 01 d.); Education in Ontario: A 
Summary of Research Findings. Toronto. Best Start Resource Centre. 2014 
// Prieiga internetu: https://www.beststart.org/resources/rep_health/
BSRC_Prenatal_Summary_fnl.pdf (Žiūrėta 2019 05 01 d.)
8 Pvz., Trečiojo amžiaus universitetas, senjorams skirti įvairūs 
mokymai.
9 Lietuvos švietimas skaičiais 2016. Studijos. Vilnius. Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Mokslo ir studijų 
stebėsenos ir analizės centras. 2016 // https://www.smm.lt/
uploads/lawacts/docs/669_4c0206adbd92647a14079c40cef6cf
6e.pdf (2019 05 01 d.) 
10 Pvz., Baležentis A. Inovatyviųjų mokymo formų ir metodų 
taikymo galimybės žmogiškųjų išteklių vadyboje // Viešoji 
politika ir administravimas. 2008. Nr. 26, 97-104 p. // Prieiga 
internetu: https://www.mruni.eu/upload/iblock/74a/10_a.
balezentis.pdf  (Žiūrėta 2019 05 07 d.)

balizacijos, multikultūriškumo ir švietimo tarptau-
tinimo tendencijų, sutinkamas ir orientavimasis į 
tautinį, konfesinį ugdymą,11 mokymąsi namuose etc. 
Taigi, mokymo(si) procesas, viena vertus, gali įgauti 
savitumo dėl ugdymo paradigmos, regioniškumo ar 
tarptautiškumo sklaidos ir pasaulėžiūrinių nuostatų, 
kita vertus, mikro ir mezo lygmenyje jis gali plėto-
tis kaip savalaikis vyksmas, kuriame reaguojama į 
proceso dalyvių savitumą, patirtį, poreikius ir ga-
limybes. Šia prasme nėra ir negali būti vienos uni-
versalios, tinkamos visiems atvejams mokymo(si) 
sistemos.

Minėti aspektai rodo, kad mokymo(si) ir 
mokėjimo mokytis procesas yra daugiaplotmis, todėl 
tiriant jį kyla grėsmė procesą supaprastinti: redukuoti 
iki vien techninių detalių (kas, kur, kada, kaip turi ar 
gali būti mokoma), formalių reikalavimų vykdymo 
(švietimo sistemos principų, formalių reikalavimų 
atitikimas), niveliuoti iki psichoemocinių patirčių, 
ignoruojant proceso integralumą. Šiame kontekste 
labai svarbus suaugusiųjų gebėjimas mokytis ir šio 
gebėjimo ugdymas, nes ,,didelė dalis suaugusiųjų 
(…) neturi šios kompetencijos arba turi ją tik iš dalies 
(…), yra nepakankamai pasirengę savarankiškam 
mokymuisi, todėl negali kokybiškai pasinaudoti 
visomis įmanomomis mokymosi visą gyvenimą 
sistemoje teikiamomis ugdymo(si) galimybėmis.”12 

Remiantis aptartomis įžvalgomis, tyrimo 
problema siejama su nevienalyte mokėjimo ir 
mokymosi mokytis bei jų komponentų samprata, 
apsunkinančia metodologiškai vieningą jų tyrimą, 
taip pat nepakankamu dėmesiu integraliai mokslinei 
šio reiškinio analizei, ribota tokio pobūdžio 
tyrimų rezultatų sklaida. Tyrime keltas klausimas 
– kaip studijuojančiųjų mokymosi patirtyse 
skleidžiasi mokėjimo mokytis prielaidos, trukdžiai, 
komponentai ir modeliai.

Tyrimo tikslas – atskleisti mokėjimo ir mokymosi 
mokytis prielaidas ir patirtis dalyko studijų procese, 
pasitelkiant studijuojančiųjų savirefleksijų analizę.

Tyrimo objektas – mokėjimo ir mokymosi 
mokytis prielaidos ir patirtys dalyko studijų procese 
per studijuojančiųjų įžvalgų savirefleksijose analizę.

Tyrimo uždaviniai: 1) apibrėžti mokėjimo ir 
mokymosi mokytis sampratą, identifikuojant jų 
komponentus ir požymius; 2) nustatyti mokėjimo 
ir mokymosi mokytis prielaidas biheivioristinėje, 
kognityvinėje, konstruktyvistinėje ir personalistinėje 
ugdymo paradigmose; 3) atskleisti mokėjimo ir 
mokymosi mokytis patirtis ir modelius dalyko 
11 Pvz., Jėzuitų ordino steigiamos konfesinės mokyklos, Opus 
Dei prelatūros globojamos mokyklos, diferencijuojamos atskirai 
mergaitėms ir berniukams, Valdorfo, Motesori, Suzuki ir kt. 
mokyklos. 
12 Pocevičienė R. Mokėjimas mokytis ir valdyti savo mokymosi 
procesą – būtina sėkmingo suaugusiųjų mokymosi sąlyga // 
Suaugusiųjų švietimo paradigma: kontekstualumas, iššūkiai 
ir aktualijos. Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos 
pranešimų medžiaga. Šiauliai. 2016, 27 p.  
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studijų procese, identifikuojant studijuojančiųjų 
įsitraukimo į dalyko studijas ir gebėjimo mokytis 
prielaidas bei trukdžius. 

Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių analizė, 
dokumentų analizė. Dokumentų analizei naudota 
šalies ir tarptautinių dokumentų, susijusių su švietimu, 
analizė, taip pat studentų savirefleksijų turinio analizė. 
Taikant šiuos duomenų rinkimo ir analizės metodus 
siekta nustatyti, kaip teoriškai apibrėžiamas ir empiriškai 
suvokiamas mokėjimas ir mokymasis mokytis, 
kaip studentų refleksijose per jų patirtis atpažįstami 
mokymosi ir mokėjimo mokytis modeliai. Tyrimu 
taip pat siekta nustatyti studijuojančiųjų įsitraukimo 
į dalyko studijas ir gebėjimo mokytis prielaidas bei 
trukdžius. Tam pasitelkta studentų savirefleksijų pagal 
jiems pateiktus klausimus analizė. Tyrime domėtasi ne 
tiriamo reiškinio paplitimu, o jo įvairove, todėl nesiekta 
kiekybiškai gausaus informantų skaičiaus. Analizuota 
N-11 savirefleksijų. Tyrimui studentai atrinkti tikslinės 
atrankos principu: į tyrimą įtraukti konkrečias disciplinas 
studijavę asmenys, turintys ilgesnę studijų patirtį (atrinkti 
antrakursiai), studijuojantys abiejose studijų formose. 
Tyrimas tęstinis, todėl jame pakako nedidelės imties 
(tęstiniame tyrime sukaupta daugiau nei  40 išsamių 
savirefleksijų), kad duomenys būtų prisotinti ir papildytų 
jau turimas žinias nagrinėjamu klausimu. Empirinio 
tyrimo duomenų analizei naudota refleksijų turinio 
(content) analizė. Straipsnyje pristatomi daliniai tyrimo 
rezultatai, cituojamos tiriamųjų patirtys.

1. MOKĖJIMO IR MOKYMOSI MOKYTIS 
SAMPRATA, KOMPONENTAI, POŽYMIAI

Kismas šiuolaikinėje visuomenėje sąlygojo nuo-
latinio mokymosi poreikį ir mokymosi visą gyveni-
mą paradigmos įsitvirtinimą. Pastaroji praplėtė su-
augusiųjų mokymosi galimybes ir ,,iš esmės pakeitė 
ne tik iki tol nusistovėjusius mokymo(si) proceso 
dalyvių vaidmenis, bet suponavo ir naujas jų atsako-
mybes bei naujų kompetencijų poreikį.”13 Viena iš šių 
kompetencijų – mokėjimas mokytis, apsprendžian-
tis, kiek besimokančiojo įsitraukimas į mokymo(si) 
procesą yra sąmoningas, atsakingas, kryptingas ir 
aktyvus. Mokėjimas mokytis sąlygoja mokymosi 
kokybę, įgalina valdyti mokymosi procesą: planuoti 
laiką, pasirinkti mokymosi strategiją, metodus, šalti-
nius, išteklius. Visgi, gilinantis į mokėjimo mokytis 
reiškinį bei jo raišką studijuojančiųjų patirtyje, svar-
bu išgryninti mokėjimo mokytis sampratą ir identi-
fikuoti jos komponentus.

Šalies ir tarptautinių mokslinių bei teisinių 
šaltinių analizė leidžia teigti, kad mokėjimo 
mokytis samprata yra pakankamai plati ir 
apibrėžiama gan skirtingai. Viena vertus, mokėjimas 
13 Pocevičienė R. Mokėjimas mokytis ir valdyti savo mokymosi 
procesą – būtina sėkmingo suaugusiųjų mokymosi sąlyga // 
Suaugusiųjų švietimo paradigma: kontekstualumas, iššūkiai 
ir aktualijos. Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos 
pranešimų medžiaga. Šiauliai. 2016, 25 p.  

mokytis suprantamas kaip įgimta savybė, kuriai 
nereikalingos jokios papildomos pastangos ir 
kuri, pasak R.Hawkes, sąveikaujant su kitais 
reiškiasi kaip savaiminis procesas.14 Kita vertus, 
mokėjimas mokytis apibūdinamas kaip savaime 
besiformuojantis ar sąmoningai siektas ir išsiugdytas 
bruožas.15 Jis apibrėžiamas ir kaip išprovokuotas, 
,,suponuojamas situacijų, kurias sukuria psichologai 
(...) arba mokytojai (...); arba kurias sąlygoja 
objektyvios išorinės aplinkybės. Tai išprovokuotas, 
o ne savaiminis, spontaniškas procesas. Be to, tai 
ribotas procesas, apimatis vieną problemą, vieną 
etapą.”16 Kita vertus, mokėjimas mokytis mokymosi 
visą gyvenimą paradigmoje įvardinamas kaip ,,viena 
svarbiausių metakognityvinių kompetencijų.”17 Jį 
galima apibrėžti ir kaip gan detalizuotą procesą: 
,,pasirengimą ir gebėjimą savarankiškai kelti 
individualius mokymosi tikslus bendrųjų (...) 
keliamų tikslų ribose, pagal poreikį ir/ar situaciją juos 
koreguoti, planuoti ir organizuoti savo mokymosi 
procesą, spręsti (...) problemas, reflektuoti savo 
mokymosi patirtį ir vertinti gautus rezultatus bei 
patį procesą ir tų refleksijų ir vertinimo pagrindu 
valdyti tolimesnio savo mokymosi proceso eigą.”18 

Remiantis minėtomis mokėjimo mokytis 
sampratomis, ši kompetencija siejama ne tik su 
mokymosi procesu bei siekiais, bet ir su mokymosi 
kryptingumu – tikslo kėlimu/siekimu, mokymosi 
reikšmės suvokimu, atsakomybės prisiėmimu. 
Mokėjimas mokytis integruoja ir norą bei gebėjimą 
planuoti ir reflektuoti mokymosi procesą. Dalyje 
sampratų jis siejamas su gebėjimu planuoti 
mokymosi procesą: pasirinkti strategiją, būdus 
ir metodus, numatyti mokymuisi tinkamą laiką, 
vietą, aplinką, šaltinius ir išteklius. Kita vertus, 
mokėjimas mokytis integruoja ir kitus apektus: 
pagal Lietuvos Respublikos Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo bendrąsias programas, turintis mokėjimo 
mokytis kompetenciją ,,jaučia poreikį mokytis ir 
prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, atkakliai 
14 Hawkes R. Learning to talk and talking to learn: how 
spontaneous teacher-learner interaction in the secondary foreign 
languages classroom provides greater opportunities for L2 
learning. A dissertation submitted for the degree of Doctor of 
Philosophy at the University of Cambridge. Homerton College. 
2012 // Prieiga internetu: http://www.rachelhawkes.com/
RHawkes_FinalThesis.pdf  (Žiūrėta 2019 05 07 d.) 
15 Williams G. Abstracting in the Context of Spontaneous 
Learning // Mathematics Education Research Journal. 2007. Vol. 
19. Nr. 2, 69–88 p. Prieiga internetu: http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.472.5713&rep=rep1&type=pdf 
(žiūrėta 2019 05 07 d.) 
16 Burns R.W., Brooks G.D. Curriculum Design in a Changing 
Society. New Jersey. Educational Technology Publications. 1970. 
116 p. 
17 Pocevičienė R. Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka – vienas 
esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių. EPALE. Electronic Platform 
for Adult Learning ir Europe. 2017, 2 p. // Prieiga internetu: https://
ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/mokejimo-mokytis-kompetencijos-
stoka-suaugusiuju-mokymosi-trukdis1.pdf (Žiūrėta 2019 05 06 d.)
18 Ten pat, 4 p. 
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siekia užsibrėžto tikslo. Geba planuoti ir apmąstyti 
mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelti pamatuotus 
tolesnius uždavinius. Žino savo mėgstamus 
mokymosi būdus, pakankamus ir tobulintinus 
gebėjimus, mokymosi pasirinkimo galimybes.”19 
Taigi, mokėjimui mokytis svarbūs ir psichoemociniai 
aspektai: priimtini mokymosi metodai/būdai, 
savo stiprybių ir silpnybių pažinimas. Kita vertus, 
mokėjimas mokytis savyje integruoja ir mokymąsi 
mokytis, t.y., pastangas ir veiksmus siekiant šį 
gebėjimą išsiugdyti, tobulinti. Tad mokymasis 
mokytis pirmiausia susijęs su pozityviu požiūriu į 
mokymąsi – noru mokytis ir planuoti, ,,organizuoti 
savo mokymąsi, įskaitant mokymąsi veiksmingai 
valdant laiką ir informaciją, asmeniškai ir grupėse.”20 
Pasak A.Bėkštos, gebėjimas mokytis yra ,,mokymosi 
proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių 
nustatymas ir gebėjimas įveikti kliūtis siekiant 
sėkmingai mokytis. Šis gebėjimas reiškia, kad 
įgyjamos, apdorojamos ir įsisavinamos naujos žinios 
ir įgūdžiai, siekiama gauti pagalbą ir ja naudotis.”21 
Taigi, mokėjimas/mokymasis mokytis siejamas ir su 
praktiniu įpareigojimu ,,remtis turima mokymosi 
ir gyvenimo patirtimi, naudoti ir pritaikyti žinias ir 
įgūdžius įvairiose situacijose.”22

Mokėjimo mokytis kompetencijos samprata dar 
labiau išplečiama tarptautiniuose dokumentuose. 
2018 m. gegužės 22 d. Europos Tarybos rekomenda-
cijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų 
ji siejama su asmenine ir socialine kompetencija 
,,apmąstyti savo elgesį, veiksmingai valdyti laiką ir 
informaciją, konstruktyviai dirbti su kitais, išlikti 
atspariam ir valdyti savo mokymąsi ir karjerą.”23 Tai-
gi, mokėjimas mokytis pirmiausiai siejamas su ben-
draisiais įgūdžiais, kasdiene atsakinga elgsena. Kartu 
jis ,,apima gebėjimą įveikti netikrumą ir sudėtingu-
mą, išmokti mokytis, palaikyti savo fizinę ir emocinę 
19 Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 
patvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. Isak-
2433, 14.1 str. // Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326307/PdlziPcGuv (Žiūrėta 
2019 05 06 d.); Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas // 
Metodinė svetainė. Prieiga internetu: http://www.ugdome.lt/
kompetencijos5-8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-
ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-
kompetencijos/mokejimo-mokytis-kompetencijos-ugdymas/ 
(žiūrėta 2019 05 03 d.)
20 Bėkšta A. Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose 
dokumentuose // Savišvieta. Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos leidinys. 2015. Nr. 1, 3 p. Prieiga internetu  
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/
SAVISVIETA_apie-MMK_2015-1.pdf (Žiūrėta 2019 05 04 d.)
21 Ten pat, 3 p. 
22 Ten pat, 3 p. 
23 Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą 
gebėjimų. Bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos. 
Europos orientaciniai metmenys (priedas). 2018/C 189/01. 2018 
m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys. 2018 6 
4. 5 str. // Prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=
EN (Žiūrėta 2019 05 07 d.)

gerovę, išlaikyti fizinę ir emocinę sveikatą, gebėti rū-
pintis sveikata ir gyventi į ateitį orientuotą gyvenimą, 
būti empatiškam ir valdyti konfliktus.”24 Ši pozicija 
mokėjimo mokytis kompetenciją pirmiausia sieja ne 
su formaliu mokymusi, bet su psichoemociniais, so-
cialiniais, sveikatos klausimais ir orientyrais, kaip ją 
ugdytis. Toks požiūris į mokėjimą mokytis išplečia 
jo sampratą, todėl ugdantis šią kompetenciją ,,būtina 
turėti žinių apie tai, kas sudaro sveiką protą, sveiką 
kūną ir sveiką gyvenseną, (...) žinoti priimtiniausias 
mokymosi strategijas, suprasti, kokias kompetenci-
jas reikia ugdytis, ir išmanyti įvairius būdus, kaip tą 
daryti, ir ieškoti prieinamų švietimo, mokymo ir kar-
jeros galimybių ir orientavimo ar paramos.”25 Toks 
požiūris į šį gebėjimą įpareigoja besimokantįjį būti 
ne pasyviu mokymo(si) proceso dalyviu, o atsakingu 
už savo pasirinkimus ir veiksmus. Tuo labiau, kad, 
pasak minėto dokumento, mokėjimui mokytis rei-
kalingi įgūdžiai: a) psichosocialiniai-pažintiniai gebė-
jimai, apimantys gebėjimą nustatyti savo mokymosi 
pajėgumą, valdyti socialinius ryšius, esant poreikiui 
kreiptis pagalbos, mokėti/mokytis įveikti stresą, 
konstruktyviai bendrauti, kurti empatišką pasitikė-
jimo atmosferą; b) edukaciniai-kognityviniai gebė-
jimai, apimantys mokymosi proceso organizavimą, 
kritinį mąstymą, sprendimų priėmimą, mokymąsi 
komandoje ir savarankiškai; c) analitiniai gebėjimai 
– gebėjimas analizuoti, vertinti mokymą(si).26 Mo-
kėjimą mokytis veikia ir besimokančiojo nuostatos: 
nusiteikimas mokytis visą gyvenimą, siekti asmeni-
nės, socialinės, fizinės gerovės; nusiteikimas bendra-
darbiauti, atkaklumas ir sąžiningumas, pagarba kitų 
poreikiams, skirtingumui, išankstinių nuostatų ne-
turėjimas. Svarbūs tampa motyvacija, nusiteikimas 
spręsti problemas, gebėjimas įveikti kliūtis, keistis, 
taikyti įgytą patirtį.27 

Mokslinių ir teisinių šaltinių analizė rodo, kad 
mokėjimo mokytis samprata integruoja besimokan-
čiojo žinias, gebėjimus, nuostatas.28 Jei žinios sieja-
mos su savęs pažinimu, žinojimu apie savo moky-
mosi galimybes, tai gebėjimai susiję su gebėjimu 
valdyti informaciją ir mokymosi laiką, reflektuoti, 
besimokančiojo savarankiškumu, atkaklumu, orga-
nizuotumu, disciplinuotumu ir kritiniu mąstymu. 
Nuostatos rodo jo norą mokytis, motyvaciją, lanks-
tumą, pasitikėjimą savimi, siekį plėtotis gebėjimus 

24 Ten pat, 5 str. 
25 Ten pat, 5 str.
26 Ten pat, 5 str.
27 Ten pat, 5 str.
28 Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pa-
tvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. Isak-2433, 14.1 
str. // Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/TAIS.326307/PdlziPcGuv (Žiūrėta 2019 05 06 d.)
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ir atkaklumą siekiant tikslo.29 Taigi, mokėjimas mo-
kytis susijęs ne tik su besimokančiojo noru mokytis, 
bet ir jo gebėjimu kontroliuoti mokymosi procesą, 
įgytas žinias/patirtį taikyti praktiškai.30 Jis siejamas 
ir su jo patirtimi, mokymosi stiliaus ir strategijos pa-
sirinkimu, savirefleksija ir mokymusi iš patirties.31 
Tad apibendrinant galima skirti kelis ryškiausius 
mokėjimo mokytis kompetencijos komponentus: 
mokėjimo ir mokymosi mokytis reikšmės suprati-
mą, mokymosi tikslo kėlimą, strategijos šiems tiks-
lams pasiekti numatymą, mokymosi planavimą, or-
ganizavimą ir analizavimą (žr. 1 pav., 1 lent.).

Taigi, mokėjimas mokytis neatsiejamas nuo mo-
kymosi mokytis kaip teigiamos nuostatos mokymosi 
atžvilgiu. Pastaroji reiškiasi per besimokančiojo pa-
stangas, motyvaciją, norą valdyti mokymosi proce-
są: planuoti jį, reflektuoti, pasitelkti tinkamus mo-
kymosi įrankius (laiką, vietą, sąlygas, metodus, for-
mas), mokytis iš patirties ir ja remiantis modeliuoti 
tolesnį mokymąsi (žr. 1 pav., 1 ir 2 lent.). Mokymasis 
mokytis nusako ir asmeninės atsakomybės už moky-
mąsi prisiėmimą, mokymosi strategijos pasirinkimą 
ir analizavimą, todėl susijęs su mokymosi poreikių 
nustatymu, planavimu, išteklių paieška, grįžtamuoju 
ryšiu. Šie mokėjimo ir mokymosi mokytis požymiai 
persipynę ir su bendraisiais gebėjimais: gebėjimu 
analizuoti save ir savo veiksmus, vertinti juos, pri-
imti sprendimus. Pagal tai galima atpažinti, kiek 
besimokantysis yra įvaldęs mokėjimo ir mokymosi 
mokytis kompetenciją, kurioje galima skirti kelias 
sritis, požymius ir siekiamus rezultatus (žr. 2 lent.).

29 Longworth N. Learning Communities for a Learning Century 
// Aspin D., Chapman J., Hatton M., Sawano Y. (eds). International 
Handbook of Lifelong Learning. International Handbooks of Education. 
Dordrecht. Springer. 2001. Vol 6, 591-617 p. // Prieiga internetu: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-010-0916-4_30 
(Žiūrėta 2019 05 08 d.); Longworth N. On Learning Cities // A col-
lection of papers to the Xploit Girona sessions May 2011 // Prieiga 
internetu:http://www.learningcommunities.eu/C%20%20Lear-
ning%20Communities/Approaches%20to%20Learning%20Com-
munities/The%20Global%20Approach/Global%20Approach%20
Material/Longworth%20on%20Learning%20Cities.pdf (Žiūrėta 
2019 05 08 d.)
30 Mokėjimo mokytis kompetencija: sampratos ir ugdymas 
// Švietimo problemos analizė. 2013 gruodis. Nr. 16 (102), 1 
p. // Prieiga internetu: https://www.sac.smm.lt/wp-content/
uploads/2016/01/bs_mokejimo-mokytis-kompetencija-sam-
pratos-ir-ugdymas-2013-12.pdf (žiūrėta 2019 05 04 d.) 
31 Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą 
gyvenimą gebėjimų. 2018/C 189/01. 2018 m. gegužės 22 d. // 
Europos Sąjungos oficialusis leidinys. 2018 6 4 // Prieiga inter-
netu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?ur
i=CELEX:32018H0604(01)&from=EN (Žiūrėta 2019 05 07 d.) 

1 pav. Mokėjimo mokytis kompetencijos komponentai. 
Sudaryta autorės, remiantis Europos parlamento ir 

tarybos rekomendacija ,,Dėl bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų” (2006); Bigeliene D., 

Budnikiene R., Dijokiene E. ir kt. (2012); Bėkšta A. 
(2015); Pocevičiene R. (2017); Bendrosiomis ugdymo 

programomis (2008)32 

Apibendrinant galima sakyti, kad mokėjimas 
mokytis yra iš esmės ,,svarbi suaugusiųjų kokybiško 
mokymosi sąlyga, o šios kompetencijos stoka galėtų 
būti traktuojama, kaip vienas iš svarbiausių moky-

32 Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas ir jo tai-
kymo metodinės rekomendacijos. Sud. Bigelienė D., Budnikienė R., 
Dijokienė E., Karpavičienė R., Melnikė E., Sičiūnienė V., Ščit O. Vil-
nius. Ugdymo plėtotės centras, 2012, 13 p. // Prieiga internetu: http://
www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/wp-content/uploads/2012/03/
MMK%20vertinimas.pdf (Žiūrėta 2019 05 01 d.); Bėkšta A. Mo-
kymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose // Sa-
višvieta. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos leidinys. 2015. Nr. 
1, 3 p. // Prieiga internetu  http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/
uploads/2014/09/SAVISVIETA_apie-MMK_2015-1.pdf (Žiūrėta 
2019 05 04 d.); Pocevičienė R. Mokėjimo mokytis kompetencijos 
stoka – vienas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių // EPALE. 
Electronic Platform for Adult Learning ir Europe. 2017, 2 p. // Prieiga 
internetu: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/mokejimo-
mokyti s-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-mokymosi-trukdis1.
pdf (Žiūrėta 2019 05 02 d.); Mokėjimo mokytis kompetencijos ug-
dymas // Metodinė svetainė. Prieiga internetu: http://www.ugdome.
lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/pagrindiniai-kompetenciju-ug-
dymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-kompeten-
cijos/ (Žiūrėta 2019 05 02 d.); Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo 
bendrųjų programų patvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 
Isak-2433, 14.1 str. // Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326307/PdlziPcGuv (Žiūrėta 2019 05 
06 d.); Europos parlamento ir tarybos rekomendacija Dėl bendrųjų 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/eb). 2006 
m. gruodžio 18 d. // Europos Sąjungos oficialusis leidinys. 2006 12 
30. L 394/10-12 p. // Prieiga internetu: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:LT:PDF 
(Žiūrėta 2019 05 02 d.)
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1 lentelė. Mokėjimo ir mokymosi mokytis kompetencijos ir jų raiška
Sudaryta autorės, remiantis Europos parlamento ir tarybos rekomendacija ,,Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
gebėjimų” (2006); Bigeliene D., Budnikiene R., Dijokiene E. ir kt. (2012); Bėkšta A. (2015); Pocevičiene R. (2017); Bendrosiomis 

programomis (2008) ir kt. 1

Mokėjimo mokytis 
kompetencija

Mokėjimo mokytis 
kompetencijos raiška Mokėjimo mokytis kompetencijos požymiai

Palankus požiūris į 
mokymąsi

nusiteikimas ir 
pastangos mokytis

suvokiama mokymosi vertė ir reikšmė; siekiama mokytis, tobulėti; (pasi)tikima 
savo jėgomis, stengiamasi jas ugdytis; savarankiškumas, atkaklumas

Mokymosi tikslo 
turėjimas

padedančių tikslo siekti 
veiklų, sprendimų 

numatymas

savo poreikių ir galimybių, stiprybių ir silpnybių pažinimas ir panaudojimas; 
mokymosi prioritetų išskyrimas; laiko planavimas; galutinių ir tarpinių  
mokymosi rezultatų numatymas

Kryptingas 
mokymasis

mokymosi veiklų 
organizavimas

mokymosi strategijos turėjimas; mokymuisi reikalingų išteklių, informacijos 
šaltinių, tinkamos aplinkos pasirinkimas; mokymosi laiko planavimas ir 
valdymas; tinkamų mokymosi būdų, metodų pasirinkimas

Mokymosi 
analizavimas

mokymosi proceso 
apmąstymas, vertinimas

objektyvus mokymosi proceso apmąstymas: savistaba, refleksija, 
įsivertinimas; mokymosi koregavimas pagal refleksijos įžvalgas 

1 Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas ir jo taikymo metodinės rekomendacijos. Sud. Bigelienė D., Budnikienė R., Dijokienė 
E., Karpavičienė R., Melnikė E., Sičiūnienė V., Ščit O. Vilnius. Ugdymo plėtotės centras, 2012, 13 p. // Prieiga internetu: http://www.ugdome.lt/
kompetencijos5-8/wp-content/uploads/2012/03/MMK%20vertinimas.pdf (Žiūrėta 2019 05 01 d.); Bėkšta A. Mokymosi mokytis kompetencija 
strateginiuose dokumentuose // Savišvieta. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos leidinys. 2015. Nr. 1, 3 p. // Prieiga internetu  http://www.
lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/SAVISVIETA_apie-MMK_2015-1.pdf (Žiūrėta 2019 05 04 d.); Pocevičienė R. Mokėjimo mokytis 
kompetencijos stoka – vienas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių // EPALE. Electronic Platform for Adult Learning ir Europe. 2017, 2 p. // Prieiga 
internetu: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/mokejimo-mokyti s-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-mokymosi-trukdis1.pdf (Žiūrėta 2019 
05 02 d.); Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas // Metodinė svetainė. Prieiga internetu: http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/
pagrindiniai-kompetenciju-ugdymo-aspektai/siuolaikinio-ugdymo-tikslas-asmens-kompetencijos/ (Žiūrėta 2019 05 02 d.); Dėl pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 
Nr. Isak-2433, 14.1 str. // Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326307/PdlziPcGuv (Žiūrėta 2019 05 06 d.); Europos 
parlamento ir tarybos rekomendacija Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/eb). 2006 m. gruodžio 18 d. // Europos 
Sąjungos oficialusis leidinys. 2006 12 30. L 394/10-12 p. // Prieiga internetu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394
:0010:0018:LT:PDF (Žiūrėta 2019 05 02 d.)

2 lentelė. Mokėjimo ir mokymosi mokytis gebėjimų sritis, požymiai ir siekiami rezultatai. 
Sudaryta autorės, remiantis Bendrosiomis ugdymo programomis (2008), Pocevičiene R. (2017), Pocevičiene R. (2016)1

Mokėjimo ir mokymosi 
mokytis kompetencijos 

sritis

Mokėjimo ir mokymosi 
mokytis kompetencijos 

požymiai
Mokėjimo ir mokymosi kompetencijos siekiamas rezultatas

Gebėjimas analizuoti 
turimas žinias

to, kas žinoma ir kas dar 
nežinoma suvokimas

kryptingas, tikslingas mokymasis, tinkamai paskirstytas mokymosi 
laikas; teigiama mokymosi motyvacija

Gebėjimas analizuoti 
save

savęs ir savo mokymosi 
stiliaus (at)pažinimas

savęs, savo stiprybių, silpnybių, mokymosi trukdžių pažinimo sąlygotas 
mokymasis; jam skirto laiko, savo stiprybių išnaudojimas

Gebėjimas analizuoti 
mokymosi procesą

asmeninių mokymosi 
trukdžių identifikavimas numatyti ir pasirinkti mokymosi sunkumų, trukdžių įveikos būdai

Gebėjimas kelti  
mokymosi tikslus

mokymosi tikslų kėlimas, 
(savi)motyvacija

įsitraukimas į mokymosi procesą; suvokimas, kad mokomasi sau ir 
dėl savęs; mokymosi savimotyvacijos stiprinimas

Gebėjimas kryptingai 
siekti mokymosi tikslo 

turimos ir naujos 
informacijos siejimas mokymasis iš patirties ir per patirtį, savęs motyvavimas

Gebėjimas pasirinkti 
ir taikyti mokymosi 
strategiją 

mokymosi proceso 
tobulinimo galimybių, 
strategijos numatymas

atliktos užduotys, greičiau pasiekti mokymosi tikslai, optimizuotos 
sąnaudos pa(si)renkant tinkamus mokymosi metodus, priemones, 
išteklius, aplinką

Gebėjimas pasirinkti 
mokymosi turinį

atsakomybė už mokymosi 
turinio pasirinkimą

reikalingos, tinkamos, patikimos, kokybiškos informacijos 
mokymuisi atsirinkimas 

Gebėjimas valdyti 
mokymosi informaciją

tinkamos mokymosi 
informacijos pasirinkimas

reikiamos, tinkamos informacijos radimas ir tvarkymas, 
patikimumo vertinimas, siejimas su turima informacija 

Gebėjimas planuoti 
mokymosi procesą 

savalaikis mokymosi 
rezultatų (pa)siekimas

mokymosi proceso, laiko valdymas; sistemingas, nuoseklus mokymasis, 
pasirinktos tinkamos mokymosi priemones, metodai

Gebėjimas reflektuoti 
mokymosi procesą

mokymosi proceso,  
rezultatų analizė

mokymosi proceso reflektavimas, sėkmių ir nesėkmių 
identifikavimas, jų priežasčių nustatymas

1 Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. Isak-2433 // Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326307/PdlziPcGuv (Žiūrėta 2019 
05 06 d.); Pocevičienė R. Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka – vienas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių. EPALE. Electronic Platform for 
Adult Learning ir Europe. 2017 // Prieiga internetu: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-
mokymosi-trukdis1.pdf (Žiūrėta 2019 05 03 d.); Pocevičienė R. Mokėjimas mokytis ir valdyti savo mokymosi procesą – būtina sėkmingo suaugusiųjų 
mokymosi sąlyga // Suaugusiųjų švietimo paradigma: kontekstualumas, iššūkiai ir aktualijos. Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos pranešimų 
medžiaga. Šiauliai. 2016, 25-27 p.  
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mosi trukdžių.“33 Mokėjimas ir mokymasis mokytis 
yra gebėjimas savarankiškai kelti mokymosi tikslus 
ir juos koreguoti, planuoti ir organizuoti mokymosi 
procesą, spręsti jame kylančius sunkumus, reflektuoti 
mokymosi patirtį, vertinti pasiektus rezultatus, kryp-
tingai mokytis.34 Taigi, ši kompetencija integruoja ir 
mokymosi stiliaus pažinimą, gebėjimą valdyti moky-
mosi procesą, keltis tikslus ir jų siekti. Ji siejama ir su 
atvirumu naujovėms, gebėjimu integruoti teorines ir 
praktines žinias, valdyti su mokymusi susijusią infor-
maciją, mokytis ir veikti tiek asmeniškai, tiek grupėje, 
gebant prisiimti atsakomybę.

2. MOKĖJIMO IR MOKYMOSI MOKYTIS 
PRIELAIDOS SKIRTINGOSE UGDYMO 
PARADIGMOSE 

Mokėjimą ir mokymąsi mokytis galima gvildenti 
remiantis skirtingomis ugdymo paradigmomis. Ilgą 
laiką šiame procese ir jo tyrimuose vyravo biheivio-
ristinė ir kognityvinė prieigos,35 grįstos skirtinga filo-
sofija ir požiūriu į asmenį. Jei biheiviorizmo paradi-
gma į mokymą žvelgė kaip į stimulą, o pakitusį besi-
mokančiojo elgesį, įgytas žinias vertino kaip pasiektą 
rezultatą, tai kognityvinė samprata besimokantįjį 
matė kaip ,,aktyvų, tikslo siekiantį, gaunantį, apdoro-
jantį ir kuriantį informaciją,”36 todėl akcentavo moky-
mosi procesą, o ne rezultatą. Mokymas(is) čia suvok-
tas kaip vyksmas, integruojantis daugybę mokymosi 
patirčių, kurios ne visada pastebimos išoriškai.

Biheivioristinės paradigmos dėmesio centre esti išo-
riškai matomi mokymo(si) proceso elementai: organiza-
vimas, proceso dalyvių veiksmai, pasiekti rezultatai, tuo 
tarpu vidiniai aspektai (besimokančiojo mąstymas, mo-
kymosi procesas, motyvacija etc.) lieka ,,nepažinūs,” o be-
simokantysis suvokiamas kaip pasyvus mokymo paslau-
gos gavėjas, jos objektas. Mokymas(is) šioje paradigmoje 
tampa žinių perdavimo, elgesio keitimo priemone, todėl 
mokymosi procesas grindžiamas nuoseklia schema: iš-
siaiškinamas besimokančiojo pasirengimas, numatomi 
33 Pocevičienė R. Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka 
– vienas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių. EPALE. 
Electronic Platform for Adult Learning ir Europe. 2017, 1 p. 
// Prieiga internetu: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/
files/mokejimo-mokytis-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-
mokymosi-trukdis1.pdf (Žiūrėta 2019 05 03 d.)
34 Pocevičienė R. Mokėjimas mokytis ir valdyti savo mokymo-
si procesą – būtina sėkmingo suaugusiųjų mokymosi sąlyga 
// Suaugusiųjų švietimo paradigma: kontekstualumas, iššūkiai 
ir aktualijos. Tarptautinės mokslinės-metodinės konferencijos 
pranešimų medžiaga. Šiauliai. 2016, 25-27 p.  
35 Weegar M.A., Pacis D. A Comparison of Two Theories of Le-
arning - Behaviorism and Constructivism as applied to Face-to-
Face and Online Learning. Abstract // E-Leader Manila. 2012 // 
Prieiga internetu: https://www.g-casa.com/conferences/manila/
papers/Weegar.pdf (Žiūrėta 2019 05 08 d.); Tomic W. Behavio-
rism and cognitivism in education //  Psychology: A Journal of 
Human Behavior. 1993. Nr. 30(3-4), 38-46 p.
36 Sahlberg P. Kaip suprantamas mokymasis. 2005, 2 p.  // 
Prieiga internetu: http://www.mtp.smm.lt/dokumentai/
InformacijaSvietimui/KonferencijuMedziaga/200505Sahlberg.
doc (Žiūrėta 2019 05 04 d.)

reikalingi pasiekti rezultatai, iškeliami mokymo(si) tiks-
lai, vykdomas procesas, įvertinami pasiekimai – žinios, 
elgesio pokyčiai.37 Šioje paradigmoje akcentuojamas ne 
mokymasis, o mokymas, ugdytojas ir jo veiksmai, pa-
sirengimas mokymui, patirties ir žinių tikrinimas. Jo 
užduotis yra perteikti informaciją ir keisti elgesį, todėl 
mokymo(si) rezultatų vertinimo ašis yra išoriškai mato-
mas mokymas ir jo sąlygoti pokyčiai. Taigi, biheivioristi-
nė kryptis netiria vidinių mokymosi procesų, mokėjimas 
mokytis siejamas su ,,instrumentiniu” užduočių atliki-
mu, standartizuotu mokymu(si) ir jo pasiekimų tikrini-
mu. Šia prasme išoriškai matoma veikla yra orientyras, 
pagal kurį vertinamas mokymo(si) procesas ir jo sėkmė. 

Priešingai, kognityvinė prieiga gilinasi į vidinius 
mokymosi procesus – besimokančiojo mąstymą, mo-
kymąsi, pažinimą,38 nes jis mokosi ir įsisavina naujus 
dalykus siedamas juos su jau turimomis patirtimis, ži-
niomis, įgūdžiais ir gebėjimais, kurie tampa pagrindu 
naujoms žinioms. Taip ,,pažadinama” besimokančiųjų 
atmintis, žinios ir patirtis, ir tai apsprendžia, kad šioje 
paradigmoje pabrėžiamas besimokančiojo aktyvumas, 
iniciatyvumas, gebėjimas valdyti mokymosi procesą. 
Tokiu būdu mokymas(is) sąlyginai suasmeninamas, 
individualizuojamas, nes, pasak P.Sahlberg, nuomo-
nės, kurias besimokantieji ,,susiformuoja iš savo pačių 
patirties, paprastai esti (...) kur kas patvaresnės, negu 
nauja informacija, kurią perteikia mokytojas arba 
vadovėlis.”39 Todėl kognityvinėje prieigoje laikomasi 
pozicijos, kad mokymosi procesas prasideda, kai besi-
mokantysis atpažįsta ir pripažįsta, kad jam trūksta ži-
nių. Tai skatina žvelgti į jį kaip į siekiantį tikslo ir žinių, 
todėl mokymas(is) ir mokėjimas mokytis suprantamas 
kaip procesas, gaunamos informacijos apdorojimas, 
naujų žinių rinkimas ir derinimas su turimomis.40 

Šiandienos kontekste į mokymą(si) žvelgiama 
kaip į abipusį procesą, todėl atsisakoma pozicijos, 
kad ugdytojo užduotis yra ,,užpildyti” besimokan-
čiojo atsineštą ,,tuščią” žinių, pažinimo, įgūdžių lapą. 
Jei anksčiau besimokančiojo asmens savybės, pozici-
ja mokymosi atžvilgiu, vertybinės nuostatos nebuvo 
svarbūs, tai šiandien šie aspektai kartais tampa lemia-
mais. Tokiame kontekste išsiplėtojusioje konstrukty-
vizmo paradigmoje mokymas(is) suprantamas kaip 
procesas, kuriame svarbus besimokančiojo aktyvus 
dalyvavimas kaupiant, sisteminant, analizuojant ži-
nias, apdorojant informaciją. Šioje prieigoje svarbios 
besimokančiųjų turimos žinios, nes į mokymo(si)
procesą įtraukiami visi pojūčiai: klausomasi, stebi-
ma, jaučiama, įsivaizduojama, pasitelkiama besimo-
kančiojo patirtis ir mąstymas, mokomasi remiantis 
turimomis žiniomis. Tai artima ignaciškojo (jėzuitiš-
kojo) ugdymo paradigmai.41 Mokymas(is) čia suvo-
37 Ten pat, 4 p. 
38 Ten pat, 2 p. 
39 Ten pat, 4 p. 
40 Ten pat, 3 p. 
41 Šliužaitė V., Anužienė L. Šv. Ignaco pedagogine paradigm grįsto ref-
lektyvaus ugdymo(si) modelio diegimas Karaliaus Mindaugo profesi-
nio mokymo centre // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2014 Nr. 
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kiamas kaip aktyvus procesas, kuriame informacija 
nuolat kuriama ir tikslinama, žinios nėra pasyviai 
priimamos kaip iš anksto sukonstruotos. Biheivio-
ristinį įsitikimą, jog žmogaus mąstymas nepažinus, 
čia keičia požiūris, kad įmanoma tyrinėti ir pažinti 
jo mąstymą ir jame vykstančius procesus, todėl 
mokymas(is) suprantamas kaip aktyvi veikla, kurio-
je plėtojamos turimos žinios, o patirtis siejama su 
naujai įgyjamomis. Tokia mokymo(si) samprata iš 
esmės keičia besimokančiojo ir ugdytojo vaidmenis: 
ugdytojo užduotis – būti pagalbininku, todėl kons-
tuktyvistinėje prieigoje mokymas(is) ir mokėjimas 
mokytis tampa autentišku, nes jo dėmesio centre yra 
besimokantysis, jo patirtis, veikla, motyvacija.42 Be to, 
jei biheiviorizme besimokantysis suprantamas kaip 
pasyvus ir motyvuojamas kitų, tai konstruktyvizme 
jis yra aktyvus ir motyvuotas pats. Iš esmės skiriasi ir 
šių koncepcijų požiūris į mokymą(si) bei mokėjimą 
mokytis: biheivioristinėje prieigoje žinias, gebėjimus 
perteikia ugdytojas, o mokymosi sėkmė priklauso 
nuo to, kaip besimokantysis skatinamas. Priešingai, 
konstrukyvizme svarbi besimokančiojo patirtis, ku-
rios pagrindu kuriamos ir įtvirtinamos naujos žinos, 
patirtys, gebėjimai. Jei biheiviorizme besimokantysis 
yra pasyvus klausytojas ir užduočių vykdytojas, tai 
konstruktyvizme mokomasi per veiksmą: ieškoma, 
eksperimentuojama, bandoma, remiamasi patirtimi, 
mokomasi savo tempu,43 todėl ugdytojo vaidmuo yra 
organizuoti aplinką taip, kad besimokantysis galėtų 
įsigilinti į turimas žinias ir patirtį, jas sisteminti, o 
naują informaciją įprasminti ir sieti su kontekstu.

Dar viena prieiga prie mokymo(si) proceso – per-
sonalizmas.44 Ši pozicija grindžiama asmens kaip inte-
gralios kūno, sielos ir dvasios vienovės samprata. Pasak 
T.Zacharuk, ,,personalizmas yra socialinė doktrina, 

25, 150-165 p.; Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo lietuvoje samprata 
// Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 2 
d. įsakymas Nr. ISAK-3236 // Prieiga internetu: https://www.smm.lt/
uploads/documents/papildomas_meniu1/ugdymas/netradicinis_ug-
dymas/Jezuitai%202008-12-02.pdf (Žiūrėta 2019 05 10 d.)   
42 Sahlberg P. Kaip suprantamas mokymasis. 2005 // Prieiga internetu: 
http://www.mtp.smm.lt/dokumentai/InformacijaSvietimui/Konferencij
uMedziaga/200505Sahlberg.doc (Žiūrėta 2019 05 04 d.)
43 Pollard A. Refleksyvusis mokymas. Veiksminga ir duomenimis 
pagrįsta profesinė praktika. Vilnius. Garnelis. 2002, 154 p.; Jarienė 
R. Įtakingiausių XX–XXI a. mokymosi teorijų apžvalga. 8 p. // http://
www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/Moduliai/III_modulis/Skaiti-
niai/1_1_mokymosi_teorijos.pdf (Žiūrėta 2019 05 06 d.)  
44 Danilevičius E. Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai me-
tmenys. Tarpdisciplininė mokslo monografija. Kaunas. VDU. 2019; Mo-
kyti tarpkultūrinio dialogo katalikiškojoje mokykloje. Darniai gyventi 
meilės civilizacijos labui. Katalikiškojo ugdymo kongregacija. 2013 m. 
spalio 28 d. // Prieiga internetu:  https://eis.katalikai.lt/vb/romos_ku-
rija/kongregacijos/kat-ugdymo/2013-10-28_mokyti-tarpkulturinio-
dialogo-katalikiskojoje-mokykloje (Žiūrėta 2019 05 08 d.); Buford 
T.O. Personalism and Education: A Philosophical Retrospect/Prospect 
// Philosophy of Education // Prieiga internetu: https://www.bu.edu/
wcp/Papers/Educ/EducBufo.htm (Žiūrėta: 2019 05 08 d.); Zacharuk T. 
Christian Personalism as a foundation for inclusive Education // Eco-
nomic and Regional Studies. 2009. Nr. 3(1), 51-61 p. // Prieiga inter-
netu: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/zacharuk.pdf (Žiūrėta 
2019 05 08 d.)

kurios pamatas (...) pagarba žmogaus asmeniui,”45 to-
dėl į ugdymo(si) procesą pirmiausiai žiūrima kaip 
į ugdančiojo ir besiugdančiojo susitikimą, pabrė-
žiama ,,santykiškumo,”46 t.y. sąveikos, dialogo tarp 
mokymo(si) proceso dalyvių reikšmė ir svarba. Perso-
nalistinėje prieigoje santykiškumas laikomas ,,pamati-
ne pedagogine paradigma, asmens tapatybės ugdymo 
priemone ir tikslu.”47 Tokia asmens ir mokymo(si) 
proceso samprata formuoja požiūrį į mokymą(si) kaip 
į paženklintą ,,pagarbos, supratingumo ir abipusio 
tarnavimo,”48 nes jame ,,susitinka (…) savo istorijoje 
bei santykiuose įsišakniję asmenys,” kurie ,,be paliovos 
stengiasi peržengti save.”49 Taigi, mokymasis ir mokė-
jimas mokytis yra ,,ne tik psichologinių ir kultūrinių 
paskatų įveikti visas egocentrizmo ir etnocentrizmo 
formas vaisiumi, bet ir (...) užsidegimu, derančiu su vi-
sapusiško (...) vystymosi samprata.”50 

Personalizme vadovaujamasi pozicija, kad ugdy-
mo procese svarbu paliesti du mokymo(si) matmenis 
— kognityvinį (arba dalykinį-pažintinį) ir emocinį 
(psichosocialinį). Kognityvinis matmuo siejamas su 
pažinimu, todėl apima ,,mokymo plano turinį, per-
duotinas žinias ir ugdytinas kompetencijas,” tuo tar-
pu emocinis – ,,nuostatas ir įvaizdžius, mokymą (...) 
atsižvelgti į įvairius požiūrius, puoselėti įsijautimą į 
kitą ir bendradarbiavimą.”51 Tuo pagrindu išsivystė 
kelios mokymo(si) kryptys. Pirmiausia, tai tapatybės 
ir bendros vizijos ugdymas, kuris padeda nustatyti, kas 
svarbu ir visuotina, skatinti ,,dialogą, įgalinantį ben-
drauti skirtingus žmones, padedant jiems „išversti“ 
skirtingas mąstysenas bei jausenas.”52 Antroji kryptis 
– protingas atvirumas globalizacijai, kai mokymo(si) 
procese siūlomos būtinos žinios, įgalinančios supras-
ti žmogų ir jo būvį, gyvenseną platesniame kontekste. 
Trečioji kryptis – tapatybių ugdymas formuojant pa-
garbą kitiems, suvokiant savo ir kitų tapatumą, tradi-
ciją, kultūrą, siekiant ,,praktikuoti dialogą.”53 Ketvirtoji 
kryptis – savimonės lavinimas, kai pasitelkiant kognity-
vines stratetijas bei juo grįstą mokymą(si), ,,gręžiantis nuo 
egocentrizmo,”54 mokoma(si) reflektuoti savo patirtį ir 
45 Zacharuk T. Christian Personalism as a foundation for inclusive 
Education // Economic and Regional Studies. 2009. Nr. 3(1), 51 p. 
// Prieiga internetu: http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/za-
charuk.pdf (Žiūrėta 2019 05 08 d.)
46 Darniai gyventi meilės civilizacijos labui. Katalikiškojo ugdymo 
kongregacija. 2013 m. spalio 28 d., 42 sk.  // Prieiga internetu: 
https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/
kat-ugdymo/2013-10-28_mokyti-tarpkulturinio-dialogo-
katalikiskojoje-mokykloje (Žiūrėta 2019 05 08 d.)
47 Ten pat, 42 sk.  
48 Darniai gyventi meilės civilizacijos labui. Katalikiškojo ugdy-
mo kongregacija. 2013 m. spalio 28 d., 42 sk.  // Prieiga inter-
netu: https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/
kat-ugdymo/2013-10-28_mokyti-tarpkulturinio-dialogo-kata-
likiskojoje-mokykloje (Žiūrėta 2019 05 08 d.)  
49 Ten pat, 42 sk. 
50 Ten pat, 47 sk.
51 Ten pat, 69 sk. 
52 Ten pat, 63 sk. 
53 Ten pat, 63 sk.
54 Ten pat, 63 sk.
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elgesį, suprasti save. Penktoji kryptis – pagarba kitų kul-
tūrų, religijų vertybėms, jų supratimas, mokantis dialogo, 
solidarumo, pagarbos kitam ir kitokiam. Ir šeštoji kryp-
tis – mokymasis dalyvauti, imtis atsakomybės, gerbiant 
besimokančiųjų brandą, savitumą, laisvę mokantis. Taip 
padedama ,,ne tik suvokti gyvenimo socialinę ir kultūri-
nę tikrovę, bet ir skatinti imtis atsakomybės ją gerinti.”55 
Taigi, visos aptartos mokymo(si) kryptys orientuojamos 
į tai, kad mokymas(is) ir mokėjimas mokytis neturi būti 
siejamas vien su tiesioginiu mokymu, bet integruoti įvai-
rius mokymo(si) būdus ir formas, pasižymėti unikalu-
mu, autentiškumu ir individualumu.

Apibendrinant galima sakyti, kad ugdymo 
paradigmų kaita rodo ne tik kintančius šio proceso 
dalyvių vaidmenis, bet ir kintantį požiūrį į dalyvius. 
Tradicinėje ugdymo paradigmoje akcentuoti 
išoriškai matomi mokymo(si) elementai (veikla, 
pasiekimai, rezultatai), o į ugdytoją žvelgta kaip į 
mokymo(si) proceso ašį, todėl jis buvo atsakingas už 
tai, ką besimokantysis išmoksta, supranta, įsisavina. 
Ryškiausias ugdymo proceso dalyvių vaidmenų 
pasikeitimas paradigmų kaitoje yra dėmesio į 
besimokantįjį perkėlimas, t.y., studentocentrinio 
modelio įtvirtinimas, kai ugdančiojo užduotis yra 
pažinti besimokančiuosius, atpažinti jų savitumus 
ir jų mokymosi procesą nukreipti tinkama linkme. 
T.y., būti ne ugdymo proceso centru, o lydinčiuoju 
asmeniu, perkeliančiu didžiąją dalį atsakomybės už 
mokymąsi besimokantiesiems. Tai iš esmės keičia 
požiūrį į mokymo(si) procesą ir jo dalyvius, taip pat 
mokėjimą mokytis.

3. MOKĖJIMO IR MOKYMOSI MOKYTIS 
MODELIAI: STUDIJUOJANČIŲJŲ PATIR-
TYS IR LŪKESČIAI

Remiantis mokėjimo mokytis samprata ir po-
žymiais, bet kurio lygmens ugdymo proceso užda-
vinys yra plėtoti mokymo(si) procesą taip, kad jis 
skatintų besimokančiojo įsitraukimą, aktyvumą, 
sąmoningumą, norą ir mokėjimą mokytis. Pasak 
R.Pocevičienės, ugdytojo pareiga dažnai apibrėžiama 
kaip būtinybė ,,sukurti kiek įmanoma ugdymui(si) 
palankią, įgalinančią, skatinančią, motyvuojančią, 
konstruktyvią edukacinę aplinką, tačiau kiek iš tos 
aplinkos pasiims kiekvienas besimokantysis, pri-
klauso tik nuo jo paties įsitraukimo, motyvacijos, 
atitinkamų gebėjimų ir kompetencijų, ypač moky-
mosi mokytis kompetencijos.”56 Taigi, mokymo(si) 
55 Darniai gyventi meilės civilizacijos labui. Katalikiškojo ugdy-
mo kongregacija. 2013 m. spalio 28 d., 42 sk.  // Prieiga inter-
netu: https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/
kat-ugdymo/2013-10-28_mokyti-tarpkulturinio-dialogo-kata-
likiskojoje-mokykloje (Žiūrėta 2019 05 08 d.) 
56 Pocevičienė R. Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka – vie-
nas esminių suaugusiųjų mokymosi trukdžių. EPALE. Electro-
nic Platform for Adult Learning ir Europe. 2017, 1 p. // Prieiga 
internetu: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/moke-
jimo-mokytis-kompetencijos-stoka-suaugusiuju-mokymosi-
trukdis1.pdf (Žiūrėta 2019 05 08 d.)

ir mokėjimo mokytis procese reikalinga ne tik kryp-
tinga mokančiojo ir besimokančiųjų sąveika ir mo-
tyvacija, bet ir rėmimasis patirtimi, gebėjimais ir 
įgūdžiais, asmens savybėmis, gebėjimu valdyti mo-
kymosi procesą kaip aktyvų procesą, sukauptų žinių 
siejimą tarpusavyje, bendradarbiavimą, savitvarką, 
tikslingumą ir kontekstualumą.57 Tad mokėjimas 
mokytis yra visą žmogų – jo protą, valią, jausmus, 
elgseną, apsisprendimus, pasirinkimus, motyvaciją – 
integruojantis procesas. Dalis šių mokymosi ir mokė-
jimo mokytis požymių atsiskleidė ir šiame straipsny-
je pristatomame tyrime: studijuojančiųjų mokymosi 
patirtys, taip pat sau, kolegoms ir dalyką dėstančiam 
dėstytojui keliami lūkesčiai leido tirti jų mokėjimą ir 
mokymąsi mokytis, identifikuoti šios kompetencijos 
raiškos prielaidas ir trukdžius. Tirtų refleksijų anali-
zės dėka apčiuopta mokymosi patirčių įvairovė: atpa-
žinti priimtini ir nepriimtini mokymo(si) metodai, 
mokymosi ir mokėjimo mokytis sunkumai, lūkesčiai, 
numanoma/galima elgsena. Tai leido mokėjimą mo-
kytis analizuoti ir kaip kompleksinį reiškinį, ir kaip 
procesą. 

Mokėjimas mokytis tyrime tirtas netiesiogiai: 
analizuotas studentų pasitenkinimas paskaitomis, 
jų savireflektyvus vertinimas to, kaip jie įsitraukia į 
studijų procesą – gilinasi į dėstomą dalyką, atlieka 
užduotis, supranta medžiagą, jaučiasi mokymo(si) 
procese ir etc. Tirti ir jų lūkesčiai mokymo(si) 
metodams, dėstytojui, grupės draugams, sau. 
Reflektuodami savo mokymosi patirtį, studentai 
dažniausiai apmąstė paskaitų turinį, formą ir 
metodiką (dalykiniai aspektai); mikroklimatą 
paskaitose – santykį tarp dėstytojo-studentų, 
studento-studento (emociniai-psichosocialiniai 
57 Plačiau aptariant šiuos mokymosi požymius R.E.Slavin, R.J.Stevens, 
A.M.Farnish išskiria tokius jų bruožus: a) mokymasis kaip aktyvus 
procesas reiškia, kad centrinė proceso ašis yra besimokantysis; b) su-
kauptų žinių siejimas reiškia jų jungimą į vieningą visumą, integruo-
jant turimas ir naujas žinias, gebėjimus ir patirtis; c) bendradarbiavi-
mas, persipynęs su bendravimu, todėl skatina kurti ir transformuoti 
žinias: kurti bendras sąvokas sąveikaujant. Taip keičiamasi patirtimi, 
svarstoma, ieškoma, diskutuojama; d) savitvarka, kai mokymas(is) 
apima ir jo planavimą, organizavimą, valdymą, refleksiją; e) tikslingas, 
nes mokymo(si) tikslus kelia ne tik ugdytojas, bet ir besimokanty-
sis; f) kontekstualus, t.y., susijęs su konkrečiu kontekstu, situacijomis, 
aplinkybėmis, besimokančiojo sąveika su juo // Berry J., Sahlberg P. 
Investigating pupils’ ideas of learning // Learning and Instruction. 
1996. Vol. 6, Issue 1, 19-36 p. // Prieiga internetu:  https://www.sci-
encedirect.com/science/article/pii/S0959475296800028 ; De Corte E. 
Constructive, Self-Regulated, Situated, and Collaborative Learning: 
An Approach for the Acquisition of Adaptive Competence // Journal 
of Education.  2011/2012. Vol.  192.  No.  2/3,  33-42 p. // http://www.
bu.edu/journalofeducation/files/2013/02/V192.No23.DeCorte.pdf 
(Žiūrėta 2019 05 09 d.); Stevens R.J., Slavin R.E., Farnish A.M. The effects 
of cooperative learning and direct instruction in reading comprehension 
strategies on main idea identification. Journal of Educational Psychology. 
1991. Nr. 83(1), 8-16 p.; Slavin R.E.  Research on Cooperative Learning 
and Achievement: What We Know, What We Need to Know. 1995 // 
Prieiga internetu: https://pdfs.semanticscholar.org/8632/1d7266e116a1e
8750aade319054a521c0639.pdf (Žiūrėta 2019 05 10 d.), Sahlberg P. Kaip 
suprantamas mokymasis. 2005, 3 p.//Prieiga internetu: http://www.mtp.
smm.lt/dokumentai/InformacijaSvietimui/KonferencijuMedziaga/2005
05Sahlberg.doc (Žiūrėta 2019 05 04 d.)
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aspektai). Tai išryškino, į kokį mokymosi ir 
mokėjimo modelį dažniau orientuojamasi mokantis, 
ir tai leido išskirti kelis mokymosi ir mokėjimo 
mokytis modelius: patirtinį, emocinį-psichosocialinį, 
vizualinį, iš dalies ir dalykinį-kognityvinį. 

Empirinio tyrimo metu išryškėjo, kad tiriamųjų 
patirtys dalyko studijų metu yra skirtingos, tačiau 
jas sieja vienijantys panašumai. Reflektuodami 
savo patyrimus dalyko studijose, studentai atkreipė 
dėmesį į asmenines savo patirtis, mokymąsi 
veikiančius veiksnius ir trukdžius, lūkesčius, 
motyvaciją, patiriamus jausmus ir būsenas. Tyrime 
tirta asmeninė mokymosi, gebėjimo ir noro mokytis 
patirtis, kurioje atpažįstamas besimokančiojo 
požiūris į studijas, mokymąsi, lūkesčiai, motyvacija, 
ketinimai etc. Šia prasme refleksijose atsispindinti 
mokymosi patirtis leidžia tarsi „iš pirmų lūpų“ 
suprasti besimokančiojo motyvaciją, norą ir 
mokėjimą mokytis kaip siekį ne tik įgyti žinias, bet 
ir išgyventi autentiškas mokymosi patirtis. 

Tyrime pirmiausia siekta nustatyti, kas 
studentams paskaitose yra patrauklu/priimtina, o 
kas kelia sunkumų. Analizuojant gautus duomenis 
išryškėjo keli paskaitų patrauklumo veiksniai: 
dalykiniai-kognityviniai poreikiai (teminė ir 
metodinė paskaitų įvairovė, patrauklūs dėstymo 
metodai, praktiniai užsiėmimai), emociniai-
psichosocialiniai poreikiai (jauki mikroaplinka, 
bendravimas ir bendradarbiavimas tarp dėstytojo 
ir studentų, pagarba studentui, įdomios paskaitos), 
,,reikšmingi kiti” (grupės draugai, dėstytojas). 
Analizuojant  duomenis išryškėjo nežymūs skirtumai 
tarp nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų patirties: 
nuolatinių studijų studentai sąlyginai dažniau minėjo 
dalykinius aspektus: paskaitų teminę-metodinę 
įvairovę (,,įdomios temos ir paskaitos, diskusijos 
ir žaidimai, susiję su temomis ir savęs pažinimu”, 
,,pavyzdžių pateikimas. Skatinimas pasidalinti 
nuomonėmis,” ,,diskusijos,” ,,realistinė vaizdinė 
medžiaga,” ,,užduotys, dėstytojos informacijos 
perteikimas naudojant skaidres, filmukus”), paskaitų 
metodiką (,,dėstytoja duodama užduotį skiria 
pakankamai laiko ją atlikti”) ir sąlyginai rečiau lietė 
emocinius-psichosocialinius aspektus. Nepaisant to, 
jiems imponavo ,,auditorijos atmosfera“, ,,grupės 
draugai”, ,,dėstytojos paskatinimas, pagalba,” 
,,dėstytojos bendravimas su studentais.” Ištęstinių 
studijų studentai dažniau koncentravosi į dalyko studijų 
ir patirčių visumiškumą, t.y., dalykinių ir emocinių-
psichosocialinių aspektų persipynimą, padėjusį 
jiems mokytis ir padrąsinusį aktyviai dalyvauti 
paskaitose (,,visada jausdavausi atsipalaidavusi 
šiose paskaitose, nebijanti išsakyti savo nuomonės, 
drąsiai reiškiau mintis,” ,,labiausiai man patiko tai, 
kad dėstytoja buvo labai įvairiapusė, žinanti daugiau 
nei tik savo discipliną, kad skatino mąstymą, kad 
niekada mūsų nekritikuodavo”). Reflektuojantiems 
savo patirtį ištęstinių studijų studentams buvo svarbūs 

dalykiniai mokymosi aspektai: patikęs ,,dėstomas 
dalykas ir jo pateikimas,” dėstytojo darbo metodai 
(,,labai patinka, kad dėstytoja skatina mąstyti, (…) 
tuomet kartu galime analizuoti, retkarčiais nuklysti 
į kraštutinumus (…). Tai tikriausiai ir sukuria tą 
savitą ryšį su dėstytoju”), temų ir metodų įvairovė, 
pateikiami faktai (,,patiko įvairių temų nagrinėjimas, 
paremtas tikrais faktais”).

Analizuojant tyrimo metu gautus duomenis pa-
gal dvylika išsamiai savirefleksijai skirtų klausimų, 
identifikuoti keli mokymosi ir mokėjimo mokytis 
modeliai: 

I. Patirtinis mokymosi ir mokėjimo mokytis mo-
delis, kai mokomasi ir norima mokytis per patirtį, 
praktinius užsiėmimus, aktyvias užduotis-diskusi-
jas, grupinius darbus, mąstymą skatinančias užduo-
tis, teorijos ir praktikos integravimą. Analizuojant 
refleksijas išryškėjo, kad šis modelis artimas per-
sonalistinėje prieigoje minimam kognityviniam 
mokymosi matmeniui,58 kai mokomasi per patirtį, 
integruojant kognityvinį žinojimą. Šis modelis išryš-
kėjo studentų mokymosi patirtyse (jiems įvardinant 
priimtinus ir nepriimtinus mokymo(si) metodus, 
dalyko paskaitose patinkančius mokymo(si) meto-
dus), lūkesčiuose paskaitoms, dėstytojui, grupei ir sau 
(įvardijant pageidaujamus metodus, sąveiką tarp ug-
dymo proceso dalyvių, taip pat pamąstymus, kokius 
metodus jie patys taikytų būdami dėstytojais). 

Analizuojant refleksijas atpažinta, kad mokėjimas 
mokytis reiškiasi kaip procesas: apmąstomi asmeniškai 
patrauklūs mokymosi metodai, identifikuojami 
paskaitose patinkantys ir nepatinkantys dalykai, 
išsakomi lūkesčiai ir galimos savo pačių pastangos 
mokantis konkretų studijų dalyką. Pastebėta, 
kad aktyvus mokymasis paskaitose sąlygoja ir 
aktyvesnį studentų įsitraukimą į mokymosi procesą, 
sąmonongą gilinimąsi į dalyko turinį: ieškoma 
papildomos informacijos, ji analizuojama, siekiama 
gilesnio suvokimo ir pažinimo (,,skatinamas individo 
mąstymas. (…) viską galima išjausti, išdiskutuoti”), 
mokomasi atliekant užduotis grupėse (,,grupinis 
darbas, žaidimai, diskusijos, vaizdinė medžiaga, 
,,kalbėtis ir bendrauti per paskaitas daug įdomiau, 
nei klausyti,” ,,man ypač patinka dėstytojos darbo 
metodika, nes (...) gali aiškiai išsakyti savo nuomonę 
arba tiesiog susiskirstome į grupes, kas būna dar 
įdomiau”). 

Netiesioginiai studentams pateikiami klausimai leido 
tirti, kaip jie reflektuoja studijų procesą ir ko netiesiogiai 
tikisi. Tai leido analizuoti, kaip gebama projektuoti 
mokymosi procesą, pasirinkti tinkamus metodus bei 
laiką ir nustatyti, ar besimokantieji turi mokymosi 
strategiją, jiems tinkamus mokymosi metodus. 
58 Darniai gyventi meilės civilizacijos labui. Katalikiškojo ugdymo 
kongregacija. 2013 m. spalio 28 d., 69 sk.  // Prieiga internetu: 
https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/
kat-ugdymo/2013-10-28_mokyti-tarpkulturinio-dialogo-
katalikiskojoje-mokykloje (Žiūrėta 2019 05 08 d.)
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Paaiškėjo, kad daugiausia atsakomybės mokymosi 
procese keliama dėstytojui: hipotetiškai įvardijama, kad 
būdami dėstytojais jie daugiau bendrautų su studentais 
(,,daugiau stengčiausi bendrauti su studentais”), taikytų 
interaktyvius mokymosi metodus – rodytų video 
medžiagą, įtrauktų studentus į diskusijas, duotų testų, 
žaidimų, prašytų imti interviu iš studentų (,,stengčiausi 
įtraukti studentus į diskusiją klausdama jų nuomonės,” 
,,jei būtų dieninė grupė, tai dar daugiau padaryčiau 
praktinių veiklų ir diskusijų, nes diskusijos labai padeda 
suprasti ir perprasti dėstomą dalyką,” ,,dažniau kviesčiau 
(...) paimti bet kokia tema interviu iš kitų studentų,” 
,,daugiau žaidimų,” ,,mažiau teorinės medžiagos, 
daugiau praktikos,” ,,duočiau studentams daugiau pildyti 
testų,” ,,daugiau žaisti su temomis susijusių žaidimų”). 
Kaip galimi darbo auditorijoje metodai numatomas 
gyvenimiškų pavyzdžių pateikimas (,,pateikti daugiau 
gyvenimiškų pavyzdžių, juos lengviau suprasti ir 
atsiminti”), diskusijos apie patirtis (,,daugiau diskusijų 
apie patirtis, kurios susijusios su tema ir pateikta 
medžiaga”), žmonių elgesio analizė (,,analizuoti šalia 
esančių žmonių elgesį. Man būtų labai įdomu”). Kartu 
minima, kad būdami dėstytojais, studentai keistų aplinką 
(,,pakeisčiau aplinką, kad studentai nesijaustų suvaržyti,” 
,,jei būtų geras oras, dėstyčiau lauke”), skatintų darbą 
grupėse (,,leisčiau per paskaitas daugiau dirbti grupėse 
ir paskaitos gale aptariamos klaidos, nes su savarankišku 
darbu dirbti namie būna sudėtinga”) arba rinktųsi tapatų 
esamam dėstymo modeliui ugdymo pobūdį (,,dėstytojos 
darbas man patinka, nieko nekeisčiau,” ,,elgčiausi taip 
pat,”,,labai norėčiau būti tokia kaip (…) dėstytoja. Galima 
tik pasisemti idėjų, ryžto ir užtikrintumo tuo, ką daro”). 
Pastebėta tendencija, kad studentai kaip numanomus 
dėstytojo vaidmenis ir funkcijas ugdymo procese sieja 
su tuo, ką patys patiria mokydamiesi dalyko studijose ir 
ką įvardija kaip patinkančius dalykus: paskaitų teminį 
ir metodinį įvairumą, bendradarbiavimą tarp dėstytojo 
ir studentų, praktinius užsiėmimus. Minėta, kad vienu 
labiausiai padedančių mokytis momentų paskaitose yra 
praktiniai pavyzdžiai, padėję geriau suvokti dėstomo 
dalyko turinį ir medžiagą (,,pavyzdžiai iš (…) asmeninės 
žmonių patirties”). 

Tokie hipotetiniai pamąstymai leidžia teigti, kad 
šiame mokymosi ir mokėjimo mokytis modelyje 
studentams geriausiai mokytis padeda aktyvios 
užduotys, praktiniai darbai, diskusijos, o tai leidžia 
kelti prielaidą, kad didžiausią mokymosi ir mokėjimo 
mokytis krūvį jie perkelia paskaitoms. Kita vertus, 
keletas studentų dalį minėtų metodų savikritiškai 
įvardija kaip jiems sunkiausius: ,,užduotis grupėje,” 
gilios, mąstyti kviečiančios diskusijos (,,diskusija, kuri 
priverčia mąstyti. Dėstytoja atrodo užduoda klausimus 
provokuojančiai, bet priverčia mąstyti”), atvirumą 
diskusijose (,,iššūkis galbūt išgirsti save. Atverti 
save. Pačiai priimti save”). Sunku ,,kelt klausimus, 
mąstyt giliau,” ,,daug reikėjo patiems aiškintis, kad 
suprastume dėstomą dalyką, (…) reikėjo peržiūrėti 
daug vaizdinės medžiagos, kas tikrai užtruko,” ,,sunku, 

kad kai kurios skaidrės buvo vaizdinės (be papildomų 
paaiškinimų), tai paskaitų metu skaidrė buvo aiški, 
nes buvo paaiškinta, bet ruošiantis egzaminui reikėjo 
iš naujo bandyti ją išsiaiškinti, nes informacija ilgai 
neužsilaikė galvoje”). 

II. Emocinis-psichosocialinis mokymosi ir mokėjimo 
mokytis modelis, kai mokėjimui mokytis, mokymo(si) 
procesui paskaitose ir savarankiškai pamatu tampa 
emocinė savijauta, psichosocialinė aplinka, t.y., mikro-
klimatas paskaitose, besimokančiųjų grupė, dėstantis 
dėstytojas. Šiuo atveju kalbama apie „reikšmingus kitus“ 
(grupės draugus, dėstantį dėstytoją), darančius įtaką 
mokymosi procesui ir mokėjimui bei mokymuisi mo-
kytis (,,man patinka (…) sugebėjimas sudominti taip, 
kad net nepajauti, kaip greit prabėga laikas, o dar dar 
norėtum klausyti, diskutuoti,” ,,dėstytoja viską atliko 
tinkamai ir paskaitos visada buvo laukiamos ir labai 
įdomios. Net po paskaitos dar norėjosi toliau tęsti disku-
sijas ir perduoti kitiems savo gautas žinias ir turėtas pa-
tirtis”). Refleksijose atsiskleidė, kad studijuojantiesiems 
svarbus mokymosi veiksnys yra grupės draugų elgesys 
paskaitose: atkreipiamas dėmesys į dalies grupės drau-
gų pasyvumą paskaitose, bet kartu pabrėžiamas jaukus 
mikroklimatas grupėje, kas, viena vertus, tampa mokė-
jimo ir mokymosi mokytis prielaida (////), kita vertus jo 
trukdžiu (,,kai kurių grupiokų pokalbiai, nesuprantu, 
kam eiti į paskaitas pasišnekėti. Juk prievartos niekur 
nėra. Eini dėl savęs”). Be to, išryškėjo, kad mokymosi ir 
mokėjimo mokytis procesui įtakos darė emociniai-psi-
chosocialiniai aspektai: pagarba studentams (,,labai pa-
tiko, kad buvo jaučiama pagarba kiekvienam studentui, 
kiekvienai kitokiai nuomonei, kad buvo galima atvirai 
diskutuoti“), dėstytojo santykis su jais ,,pozityvumas ir 
mokėjimas sudominti”), pats dalyką dėstantis dėstytojas 
(,,be jokių abejonių – dėstytojas. Viskas priklauso nuo 
paties lektoriaus, kadangi jo dėka  studentas arba nori 
mokytis, arba ne. Jei dėstytojas yra vienpusiškas, neį-
domus ar net nuobodus, tai tokiu atveju net ir įdomiau-
sia disciplina pasidaro nyki ir neįdomi, prarandama 
motyvacija,” ,,padėjo dėstytoja, kuri gebėjo sudominti, 
suintriguoti ir netgi „nublokšti”su kai kuria informaci-
ja. Taip pat taikytos grupinės užduotys ir diskusijos,” 
,,patiko dėstytoja. Moka pritraukti studentus,” ,,labai 
svarbu ne tik tai, kad dėstytojas būtų eruditas, bet ir ne 
ką mažiau svarbu, kad pats žmogus būtų empatiškas ir 
šiltas”). Taigi išryškėjo, kad šiame mokymosi ir mo-
kėjimo mokytis modelyje labai svarbi besimokan-
čiųjų vidinė ir išorinė motyvacija, besireiškianti per 
palankų, patrauklų, įtraukiantį mikroklimatą grupė-
je ir paskaitoje, savijautą joje, atskirais atvejais ir fizi-
nę būseną (,,nuovargis”) ar psichoemocinę savijau-
tą (,,nepasitikėjimas savimi”). Šis studentų patirtyse 
išryškėjęs mokymosi ir mokėjimo mokytis modelis 
artimas personalistinėje prieigoje identifikuotam 
emociniam mokymosi matmeniui.59 

59 Darniai gyventi meilės civilizacijos labui. Katalikiškojo ugdymo 
kongregacija. 2013 m. spalio 28 d., 69 sk.  // Prieiga internetu: 
https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/kongregacijos/
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Šis mokymosi ir mokėjimo mokytis modelis 
ypač atsiskleidė per tai, kokie lūkesčiai keliami ats-
kiriems studijų proceso dalyviams – dėstytojui, gru-
pės draugams, sau. Tai leidžia analizuoti, kaip stu-
dentai planuoja savo mokymo(si) strategiją, kokius 
išteklius (metodus, žinias, patirtis, ryšį su kitais etc.) 
jie yra linkę rinktis, kaip geba analizuoti savo moky-
mąsi ir kitų ugdymo proceso dalyvių įsitraukimą į 
studijas, jiems keliamus lūkesčius. Analizuojant, ko-
kius lūkesčius studentai turi dėstančiam dėstytojui, 
paiškėjo, kad ypač dieninio skyriaus studentai juos 
siejo su tokiomis dėstytojo savybėmis, kaip gerano-
riškumas, paskatinimas, padrąsinimas (,,stiprybės ir 
paskatinimo tų studentų, kurie bijo išreikšti nuomo-
nę”), supratimas ir atlaidumas, pagalba sprendžiant 
vidinius grupės santykius, socialines įtampas (,,at-
laidumo už klaidas ar neteisingai padarytus darbus. 
Supratimo, kad mums dažnai sunku suprasti temas 
ir apskritai vieni kitus, sunku suprast, ko patys nori-
me”). Taip pat iš dėstytojo tikimasi draugiško ben-
dravimo (,,tikiuosi draugiško bendravimo”). Tuo tar-
pu iš grupės draugų tikimasi atvirumo (,,atviresni 
ir labiau aktyvūs paskaitų metu, kad „virtų“ karštos 
diskusijos”), ,,supratingumo vieni kitų atžvilgiu,” ,,ko-
mandinio darbo,” atsakingumo (,,rimčiau pažiūrėti į 
užduodamus darbus ir nenumesti jų į šoną ar pasku-
tinei dienai; būtų smagu, jeigu sugebėtume po lygiai 
pasiskirstyti užduotą darbo krūvį”; ,,kad jie rimčiau 
žiūrėtų į šį dėstomą dalyką, kad pagaliau pradėtų jį 
mokytis. Kad ruoštųsi atsiskaitymo darbams”), akty-
vumo diskusijose ir paskaitose, iniciatyvumo (,,da-
lyvauti ir įsitraukti į diskusijas,” ,,drąsiau įsitraukti 
į diskusijas,” ,,įdėti daugiau pastangų ir nebūt tokie 
pasyvūs,” ,,diskutuoti, mokėti išreikšti savo nuomonę, 
suprasti ir palaikyti vieni kitus. Nebūti tokiems atsi-
ribojusiems nuo aplinkos”; ,,įsitraukti į diskutuoja-
mas temas, daugiau klausyti, daugiau domėtis. Būti 
aktyviems. Galbūt galėtų paruošti vieną kitą įdomų 
pristatymą pasirinkta tema,” ,,didesnio įsitraukimo į 
paskaitas, daugiau darbo ir noro būti paskaitose, ak-
tyvumo”). Sąlyginai mažiausiai lūkesčių keliama sau, 
ir tai ypač būdinga dieninio skyriaus studentams, 
kurie tikisi dalykinės sėkmės įsisavinant dėstomą 
medžiagą („įsisavinti dėstomo dalyko teoriją, pa-
naudoti žinias”), atsakingumo mokantis („rimčiau 
atsižvelgti į pačias paskaitas ir daugiau pasimokyti. 
Taip pat laiku užbaigti visus užduotus darbus, o ne 
numesti jų paskutinei dienai,” ,,daugiau mokymosi ir 
pastangų,” ,,daugiau rimtumo, susikaupimo”), dėme-
singumo ir aktyvumo (,,daugiau dėmesingumo, akty-
vesnio gilinimosi į dėstomas temas,” ,,daugiau pastan-
gų viską suprasti. Labiau gilintis į pateiktą medžiagą,” 
,,aktyviai dalyvauti”), atlikti užduotis (,,atlikti visas 
paskirtas užduotis”), būti aktyviais (,,būti aktyvesne, 
įsitraukti į pokalbius, dalintis savo asmenine patirti-
mi. Diskutuoti dabar pasauylyje vysktančiais įvykiais, 
kat-ugdymo/2013-10-28_mokyti-tarpkulturinio-dialogo-
katalikiskojoje-mokykloje (Žiūrėta 2019 05 08 d.)

juos pritaikyti tinkančiai temai”). Išskirtina tai, kad 
ištęstinių studijų studentai labiau akcentavo į daly-
kinį mokymąsi orientuotus lūkesčius: siekį supras-
ti kursą, įsigilinti į jį (,,paskaitos temos supratimo”; 
,,labiau suprasti studijuojamą dalyką,” ,,kad tinkamai 
gebėsiu suprasti dėstomą discipliną,”,,iš savęs tikėjausi 
įsigilinti į dėstomą dalyką. Tai ir gavau, dar daugiau 
gavau ir papildomos medžiagos, visi mano smalsiausi 
klausimai buvo patenkinti”), gauti praktikoje pritai-
komų žinių ir gebėjimo jas taikyti (,,gauti kuo dau-
giau žinių, kurias galėčiau pritaikyti ateityje,” ,,kad 
galėsiu išmoktą medžiagą pritaikyti savo gyvenime 
ir darbe”), užsispyrimo mokantis (,,užsispyrimo ir 
nenuvilt savęs”), ,,labiau domėtis dėstomu dalyku,” 
,,aktyviau domėtis temomis, (...) papildoma literatū-
ra, susijusia su paskaitomis.” Skirtingai nei dieninio 
skyriaus studentai, tarp kurių iš dalies buvo jaučia-
mas polinkis atsakomybę dėl mokymosi ir jo sėkmės 
permesti kitiems (grupės draugams, dėstytojui), 
ištęstinių studijų studentai linkę kelti pakankamai 
daug įsipareigojimų sau, mato galimas bendradar-
biavimo su dėstytoju galimybes (,,daugiau dėmesio 
skirti pasiruošiant dėstomam dalykui, galbūt pasiūlyti 
idėjų tam tikra tema, galbūt netgi prisidėti prie dėsto-
mos temos. Visada smagu gauti, bet smagu ir duoti, 
jei tik gali jaustis naudingu. O dirbti kartu su dės-
tytoju vienas malonumas”), analizuoti, kas neaišku 
(,,analizuoti, kas buvo nesuprasta”), per tai išgyvenat 
emocinį-psichosocialinį pasitenkinimą. 

III. Vizualinis mokymosi ir mokėjimo mokytis 
modelis, kai lengviausiai ir efektyviausiai mokomasi 
priimant ir analizuojant audio-vizualinę informaci-
ją. Tokio pobūdžio mokymasis padeda studentams 
lengviau suprasti medžiagą ir ją įsisavinti. Šiuo atve-
ju efektyviausiai mokomasi stebint, girdint, turint 
dėstomo dalyko skaidres, žiūrint video medžiagą 
paskaitose ir namuose bei ją analizuojant. Minima, 
kad matomas vaizdas padeda lengviau įsiminti in-
formaciją, lengviau mokytis, padeda geriau suvok-
ti dėstomo dalyko turinį ir medžiagą (,,skaidrės ir 
filmukai,” ,,vaizdinė informacija,” ,,patiko rodoma 
filmuota medžiaga arba skaidrės su nuotraukomis, 
kurių metu informacija, bent man geriau įsimena-
ma,” ,,pavyzdžiai iš filmų”). Reflektuodami apie 
savo galimą patirtį būnant dėstytojo vaidmenyje, 
studentai minėjo, kad norėtų ,,rodyti daugiau vaiz-
dinės medžiagos, susijusios su dėstomomis temo-
mis,” ,,daugiau filmukų.” Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad šis mokymosi ir mokėjimo mokytis modelis 
tiesiogiai persipina su abiem pirmaisiais modeliais: 
vizualinis mokymasis neretai siejamas/yra susijęs su 
patirtiniu mokymusi ir betarpiškai patiriamais emo-
ciniais-psichosocialiniais išgyvenimais. Remdamiesi 
savo mokymosi ir gebėjimo mokytis patirtimis, stu-
dentai teigia, kad galėdami rinktis ir patys būdami 
dėstytojais jie rodytų ,,daugiau filmuotos medžiagos 
iš realių gyvenimiškų situacijų.” 

IV. Dalykinis-kognityvinis mokymosi ir mokėji-
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mo mokytis modelis, kai mokantis svarbus gauna-
mos informacijos informatyvumas, konkretūs faktai 
(,,kai išgirsti informaciją paremtą tikrais faktais,” 
,,daug diskutavome, sužinojau daug įdomios in-
formacijos,” ,,aiškiai ir tiksliai išdėstyta paskai-
ta. Daug pavyzdžių,”,,labai patiko, kad sužinojom 
daug įvairių naujų dalykų, kuriuos turėtų žinoti kie-
kvienas žmogus”). Kartu pabrėžiama, kad tokiais 
atvejais mokytis padeda gerai pateikta medžiaga ir 
informacija (,,tai, jog viskas buvo taip gerai išana-
lizuojama ir pateikiama su pavyzdžiais, tai išlieka 
atmintyje ilgiau ir daug maloniau taip mokytis”). 
Šiam modeliui būdinga, kad mokantis susikoncen-
truojama į siekį gauti kuo daugiau žinių (,,žinių, 
naujos informacijos,” ,,tikėjausi žinių ir gero laiko, 
viską gavau su kaupu”, ,,visuomet atėjus į paskai-
tą tikiuosi žinių,” ,,aš net nesitikėjau, kad tiek daug 
gausiu įdomių žinių,” ,,nauja informacija”). Paste-
bėtina, kad šis modelis nėra paplitęs tarp besimo-
kančiųjų, tyrime pavyko apčiupti tik tokio mokėji-
mo ir mokymosi mokytis modelio užuomazgas. 

Matome, kad tyrime išryškėję mokėjimo moky-
tis ir mokymosi modeliai rodo, kad mokymosi pro-
cese sąveikauja patirtinis, emocinis-psichosocialinis, 
vizualinis ir  kognityvinis aspektai, o mokėjimas ir 
mokymasis mokytis reiškiasi per nuostatas, veiks-
mus, lūkesčius ir elgseną. Jis, kaip jau minėta, gali 
būti tiek savaiminis, tiek palaipsnis, tiek vykti labai 
sąmoningai, kryptingai ir tikslingai. Be to, tyrimo 
duomenų analizė parodė, kad mokėjimo bei noro 
mokytis patirtį sąlygoja tiek objektyvūs, išoriniai 
dalykiniai veiksniai (dėstomo dalyko turinys, me-
todika ir pan.), tiek subjektyvūs, vidiniai veiksniai 
(besimokančiojo reakcijos, asmeninė mokymosi 
patirtis, mikro klimatas grupėje, ugdymo proceso 
dalyvių sąveika). Pakankamai svarbi yra mikro so-
cialinė aplinka ir savijauta mokymosi procese. Be to, 
siekiant savo tikslų studijų srityje, besimokančiajam 
reikšmingu tampa tikslams pasiekti tinkamų būdų ir 
metodų pasirinkimas, atitinkamų įgūdžių, gebėjimų, 
žinių turėjimas, panaudojimas ir siekimas. Tai rodo 
jo motyvaciją, pastangas, aktyvumą studijose. Kita 
vertus, gebantis mokytis asmuo paprastai žino savo 
mokymosi strategiją, stipriąsias ir silpnąsias puses ir 
geba tai panaudoti mokymosi procese. Tam, pasak 
A.Bėkštos, ,,reikia veiksmingai valdyti savo moky-
mosi (…) situacijas ir ypač sugebėti toliau atkakliai 
mokytis, dėmesį skirti ilgai trunkantiems laikotar-
piams ir kritiškai mąstyti apie mokymosi tikslus,”60 
atsižvelgti į daromą mokymosi pažangą ir numatyti, 
kaip toliau siekti tikslo. 

Apibendrinant galima sakyti, kad tyrime išryš-
kėję mokėjimo ir mokymosi mokytis modeliai di-
džiąja dalimi atspindi mokėjimo mokytis sampratose 
60 Bėkšta A. Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose 
dokumentuose // Savišvieta. Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos leidinys. 2015. Nr. 1, 4 p. Prieiga internetu  
http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/09/
SAVISVIETA_apie-MMK_2015-1.pdf (Žiūrėta 2019 05 04 d.)

ir kompetencijų srityse išskiriamus elementus: visų 
mokymo(si) proceso dalyvių įsitraukimą ir aktyvų 
dalyvavimą, grįžtamąjį ryšį, mikro socialinę aplinką ir 
mikro klimatą studijų procese, tinkamų ir priimtinų 
mokymo(si) metodų pasirinkimą, motyvaciją ir sa-
vimotyvaciją, mokėjimą planuoti mokymosi procesą, 
laiką, vietą, pasirinkti mokymosi metodus ir kt. Taip 
pat tyrimo metu buvo identifikuoti tokie mokymosi 
trukdžiai, kaip kurso sudėtingumas (,,teorija, kurią 
sunku suprasti ir įsisavinti,” ,,sunkus savarankiškas 
darbas”), apgailestauta dėl per trumpo dėstomam 
dalykui skirto laiko, nes ,,dalykas yra labai platus ir 
gilus, tad neužteko laiko, kad į jį įsigilinčiau pakan-
kamai giliai.” Tyrimo metu gauti duomenys leido iš-
skirti ir minėtus mokymosi ir mokėjimo mokytis mo-
delius: patirtinį, emocinį-psichosocialinį, vizualinį ir 
kognityvinį. Be to, tyrimas leido nustatyti  kad mokė-
jimą mokytis veikia tiek objektyvūs išoriniai veiksniai, 
tiek asmeniniai, emociniai-psichosocialiniai veiksniai 
bei lūkesčiai.       

IŠVADOS

1. Mokėjimas ir mokymasis mokytis apima to-
kius veiksmus ir nuostatas, kaip savo mokymosi sti-
liaus žinojimą ir mokėjimą valdyti mokymosi proce-
są, kelti įgyvendinamus mokymosi tikslus ir jų siek-
ti, atvirumą naujovėms (žinioms, technologijoms, 
metodams), žinių taikymą praktikoje (integruojant 
teorines ir praktines žinias), gebėjimą valdyti in-
formaciją (atsirinkti, sisteminti, analizuoti, taikyti), 
komunikacinius gebėjimus žodžiu ir raštu, gebėjimą 
dirbti komandoje prisiimant atsakomybę už savo 
ir komandos veiksmus, novatoriškumą, lankstumą 
adaptuojantis įvairiose situacijose etc. Mokėjimas 
mokytis savyje integruoja ir mokymąsi mokytis 
kaip mokėjimo mokytis proceso sudedamąją dalį, 
padedančią besimokančiajam matyti tolimesnę mo-
kymosi perspektyvą ir įvaldyti mokėjimo mokytis 
įrankius – atsakomybę, kritinį, mąstymą, mokymosi 
proceso planavimą ir organizavimą, tinkamų moky-
mosi metodų, laiko, vietos pasirinkimą ir kt. 

2. Ugdymo paradigmų – biheivioristinės, kogni-
tyvinės, konstruktyvistinės ir personalistinės – lygi-
namoji apžvalga leidžia teigti, kad paradigmų kaito-
je kinta ne tik požiūris į kintančius ugdymo proceso 
dalyvių vaidmenis, bet ir į pačius dalyvius, taip pat 
į žmogų kaip asmenį. Jei biheivioristinėje prieigoje 
akcentuoti išoriškai matomi mokymo(si) elementai, 
tai kitose ugdymo paradigmose dėmesys perkelia-
mas į besimokantįjį, mokymo(si) procesą, o ne re-
zultatą. Giliausiai studento centrinį modelį atspin-
di personalistinė požiūrio į mokymąsi, ugdytoją ir 
besimokantįjį prieiga, įgalinanti besimokantįjį būti 
sąmoningu ir atsakingu savo mokymosi proceso ir 
mokėjimo mokytis kūrėju.

3. Mokėjimo mokytis ir mokymosi procese iden-
tifikuoti keli modeliai: patirtinis, kai mokomasi ir 
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norima mokytis per patirtį, praktinius užsiėmimus, 
aktyvias užduotis (diskusijas, grupinius darbus, 
mąstymą skatinančias užduotis, teorijos ir praktikos 
siejimą), emocinis-psichosocialinis, kai mokėjimo 
mokytis ir mokymo(si) pamatu tampa emocinė sa-
vijauta ir psichosocialinė aplinka, ,,reikšmingi kiti” 
(mikroklimatas paskaitose, besimokančiųjų grupė, 
dėstantis dėstytojas), vizualinis, kai mokomasi au-
dio-vizualinės informacijos priėmimo ir analiza-
vimo pagrindu ir dalykinis-kognityvinis, kai moky-
mosi procese orientuojamasi į pažinimą, informaty-
vumą, faktų kalbą. Išryškėjo ir mokymosi bei mo-
kėjimo mokytis veiksniai – asmeniniai įsitikinimai 
ir pastangos, emociniai-psichosocialiniai veiksniai 
(pasitenkinimas grupe, geras mikroklimatas paskai-
tose). Minėtų veiksnių dėka išgyvenamas daugiau ar 
mažiau sąmoningas mokymosi procesas, ieškoma 
priimtinų ir identifikuojami sudėtingesni, mažiau 
piimtini mokymosi metodai.
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15. Jarienė R. Įtakingiausių XX–XXI a. mokymosi 
teorijų apžvalga // http://www.ugdome.lt/kompetenci-
jos5-8/Moduliai/III_modulis/Skaitiniai/1_1_mokymo-
si_teorijos.pdf (Žiūrėta 2019 05 06 d.)  

16. Jėzuitų pedagogika grįsto ugdymo lietuvoje sam-
prata // Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
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PRESUMPTIONS OF KNOWLEDGE AND LEARNING TO LEARN IN THE PROCESS OF SUBJECT 
STUDIES: THE ANALYSIS OF LEARNERS’ EXPERIENCES AND INSIGHTS IN PERSONAL 
REFLECTIONS 

Živilė Advilonienė

Summary
The concept and components of knowledge how to learn, the possibilities of development and self-development of 

this competency, as well as the presumptions of purposeful and conscious learning in the process of studies are analy-
sed in this article. The analysis of the phenomenon researched has been based on the paradigm of lifelong learning and 
on the empirical qualitative research. The empirical research has aimed to determine how the students assess the coo-
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peration of student and lecturer in the lectures, their expectations for the participants of the study process (themselves, 
study group, and the educator) and for the aspired results of studies. Skill and learning to learn have been analysed as 
the entirety of educative competencies and experiences which exerts influence on students’ motivation and behaviour 
in the study process, on mutual interaction of the participants of the educative process; it also develops critical thinking 
and determines higher academic achievements. With the help of theoretical learning paradigms (behaviouristic, cogni-
tive, constructivist, personalistic), the empirical research has revealed that conscious, purposeful and effective learning 
and knowing how to learn are conditioned both by objective factors (the variety of teaching and learning methods, 
the acquired theoretical and practical knowledge, factual information on the subject, etc.) and by subjective factors 
(the character features of the learner, expectations for the participants of the educative process, personally agreeable 
learning methods, etc.). It emerged that the learning skills have been influenced by active involvement of the learners’ 
in the learning process, by “significant others” (group mates, the lecturer of the subject), by conscious choice of study 
materials, etc. The empirical research has disclosed the obstacles for knowing and learning to learn: the passivity of 
learners, transfer of responsibility on other participants of the educative process, lower demands from oneself, having 
no expectations, etc. which are presented in the article.

Key words: Learning skill, learning to learn, competence of learning to learn, lifelong learning, reflection 
of study process.
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Актуальность исследования данной пробле-
мы в том, что формирование и поддержка кор-
поративной культуры на машиностроительных 
предприятиях способствует повышению трудо-
вого потенциала предприятий, повышению ро-
ста компетенции персонала, что приводит к по-
вышению прибыльности на предприятиях.

Цель исследования – сопоставление меха-
низмов внедрения и поддержки  корпоративной 
культуры на машиностроительных предприяти-
ях в современных условиях, наметить меропри-
ятия по поддержке и развитию корпоративной 
культуры на данных предприятиях. 

Методы теоретического анализа – струк-
турный, сравнительный, информациологиче-
ский, которые способствуют более глубокому 
исследованию данной проблематики, как уни-
кального механизма на машиностроительных 
предприятиях, присущего этой отрасли. 

Результаты исследования: выявлено, что к 
мероприятиям поддержки и развития корпора-

тивной культуры на машиностроительных пред-
приятиях относят: организацию семинаров по 
обучению трудового коллектива основам корпо-
ративной культуры, правила деловой этики, по-
ведение, нормы и правила внешнего вида, дело-
вое общение; контроль речи общения, внешний 
вид работников предприятия; эффективную 
пропаганду основных элементов корпоративной 
культуры машиностроительных предприятий; 
фирменный знак, символика, корпоративные 
цветовые гаммы. Поддержка корпоративной 
культуры на данных предприятиях базируется 
на таких составных; отборе новых работников, 
необходимых для работы навыков, вступлении 
на должность, размера вознаграждения за дея-
тельность, соблюдения главных ценностей пред-
приятия, распространения легенд, признание и 
продвижение. В результате сопоставления меха-
низмов внедрения и поддержки корпоративной 
культуры исследованы первичные механизмы 
внедрения культурных основ и вторичные ме-
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Аннотация. В статье рассмотрено источники формирования корпоративной культуры на машиностро-
ительных предприятиях, а также процесс формирования корпоративной культуры, который основывается 
на создании малой группы. Выявлено, что процесс внутренней интеграции связан с установлением и под-
держкой эффективных отношений в работе с работниками коллектива предприятия. Обосновано, что к ос-
новным факторам внутренней интеграции относят: совместный язык и концептуальные категории, установ-
ление критериев членства в организации и её группах, власть и статус, определение и распределение статусов 
на предприятии, личностное отношение, награждения и наказания, идеология и реализация. Установлено, 
что главной целью корпоративной культуры на машиностроительном предприятии является повышение тру-
дового потенциала и роста компетенции персонала, что приведет к росту прибыли, доходности. Доказано, 
что на предприятиях необходимо поддерживать меры развития корпоративной культуры, которые надо раз-
рабатывать и внедрять системно и планово. Обосновано, что сопоставление механизмов внедрения и под-
держки корпоративной культуры на машиностроительных предприятиях проводят с помощью первичных 
механизмов внедрения культурных основ корпоративной культуры и вторичных механизмов чёткого фор-
мирования и закрепления основ корпоративной культуры. Предложен перечень мероприятий по поддержке 
развития корпоративной культуры на машиностроительных предприятиях к которому относят: обсуждения 
на конференции трудового коллектива предприятия машиностроения Кодекса корпоративной культуры, Ко-
декса делового поведения сотрудников, Кодекса взаимоотношений с клиентами и деловыми партнерами, ор-
ганизация на предприятии семинаров по обучению трудового коллектива основам корпоративной культуры, 
правилам деловой этики и поведения, нормам и правилам внешнего вида делового общения, эффективной 
пропаганде основных элементов корпоративной культуры; обсуждение проблем, достижений, рассмотрение 
предложений по развитию и становлению корпоративной культуры на машиностроительных предприятиях. 
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ханизмы чёткого формирования и закрепления 
основ.  Выяснено, что корпоративная культу-
ра на машиностроительных предприятиях об-
разуется не сразу и процесс её формирования 
долгий, требуется много времени. Этот процесс 
развивается по своим специфическим законам, 
имеет свои принципы и состоит из основных 
этапов формирования.

Выводы. Для того, чтобы поддерживать кор-
поративную культуру, необходимо: способство-
вать организации конференции трудового кол-
лектива и обсуждению проблем, достижений, 
рассмотрение предложений по развитию и ста-
новлению корпоративной культуры на машино-
строительных предприятиях.

Постоянно осуществлять проведение кон-
сультаций по основным аспектам формирова-
ния корпоративной культуры, принимать пред-
ложения по улучшению состояния корпоратив-
ной культуры на предприятиях, организовать 
часы приема для рабочих.

Своевременно разработать и внедрить си-
стему поощрения новаторства, личной инициа-
тивы, участия в инновационных мероприятиях 
по формированию корпоративной культуры и 
свободы работников на машиностроительных 
предприятиях. 

Практические рекомендации – внедрение 
и поддержка корпоративной культуры на ма-
шиностроительных предприятиях формирует 
стойкие духовные связи и коммуникации в се-
редине предприятия, создаёт её внутренний по-
тенциал, в результате которого предприятие мо-
жет выжить в условиях кризиса. 

Ключевые слова: корпоративная культура, 
машиностроительное предприятие, поддержка, 
формирование, трудовой коллектив, символы, 
знаки, миссия.

Актуальность темы исследования. Акту-
альность темы исследования источников фор-
мирования и поддержки корпоративной куль-
туры машиностроительных предприятий яв-
ляется одним из инновационных направлений 
развития, конкурентоспособности предприятий 
машиностроения на внешних и внутренних 
рынках. В современных условиях корпоратив-
ная культура на машиностроительных пред-
приятиях Украины может частично изменяться 
под влиянием факторов внешней и внутренней 
среды, но сам процесс развития корпоратив-
ной культуры является беспрерывным. Только 
культура определяет пути решения проблем и 
способов организации, а также   взаимосвязи в 
процессе организации деятельности предпри-
ятия. Поэтому все изменения локального или 
глобального масштаба на машиностроительных 
предприятиях будут неэффективными без соот-
ветствующих изменений корпоративной куль-

туры, так как она имеет фундаментальное зна-
чение для выбора направления развития пред-
приятия.

Проблемная ситуация - вопрос источников 
формирования и поддержки корпоративной 
культуры на машиностроительных предпри-
ятиях недостаточно еще исследован и изучен в 
современной экономической и управленческой 
среде, поэтому требует новых подходов к изуче-
нию. Развитие машиностроительных предпри-
ятий требует системной государственной по-
литики, которая базируется на инновационной 
и инвестиционной деятельности, лоббировании 
интересов отечественных машиностроитель-
ных предприятий, поддержки присутствия на 
приоритетных экспортных рынках сбыта. Про-
блемная ситуация - источники формирования 
и поддержки корпоративной культуры, которые 
могут поднять выпуск продукции на машино-
строительных предприятиях на конкурентный 
уровень, увеличить прибыль, предоставить но-
вые рабочие места и прекратить отток кадров из 
государства.

Цели исследования – на машиностроитель-
ных предприятиях необходимо постоянно под-
держивать мероприятия по развитию корпора-
тивной культуры, которые должны разрабаты-
вать и внедрять системно и планово. Поэтому 
результатом реализации таких мероприятий 
должны стать источники формирования и под-
держки корпоративной культуры.

Методы и методология исследования. Ме-
тодологической основой формирования и под-
держки корпоративной культуры на предпри-
ятиях являются методологические подходы к 
формированию корпоративной культуры в си-
стеме корпоративного управления Баюры Д.О.1, 
методология поддержки корпоративной культу-
ры на предприятиях Захарчин Г.М.2, Андрушкив 
Б.М.3, методика формирования корпоративной 
культуры на предприятиях машиностроитель-
ной отрасли Khymych I. H. 4

Результаты исследования. К основным ис-
точникам формирования корпоративной куль-

1 Bayura D.Methodological Approaches to the Formation of 
Corporate Culture in the Corporate Governance System / D. 
Bayura // Scientific Bulletin of the ChDEIU. Series 1: Economics. 
- 2010. - No. 4 (12). - p. 24-28.
2 Bayura D.Methodological Approaches to the Formation of 
Corporate Culture in the Corporate Governance System / D. 
Bayura // Scientific Bulletin of the ChDEIU. Series 1: Economics. 
- 2010. - No. 4 (12). - p. 24-28.
3 Bayura D.Methodological Approaches to the Formation of 
Corporate Culture in the Corporate Governance System / D. 
Bayura // Scientific Bulletin of the ChDEIU. Series 1: Economics. 
- 2010. - No. 4 (12). - p. 24-28.
4 Bayura D.Methodological Approaches to the Formation of 
Corporate Culture in the Corporate Governance System / D. 
Bayura // Scientific Bulletin of the ChDEIU. Series 1: Economics. 
- 2010. - No. 4 (12). - p. 24-28.
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туры относятся следующие составляющие:
- взгляд, ценности, представления учредите-

лей предприятия;
- коллективный опыт, полученный при созда-

нии и развитии предприятия;
- новые взгляды, ценности и представления, 

привнесенные новыми членами предприятия и 
руководителями.

Сам процесс формирования культуры осно-
вывается на создании малой группы и его мож-
но рассмотреть следующим образом:

- индивид (учредитель) выдвигает идею о 
создании нового предприятия;

- основатель привлекает к реализации свое-
го замысла одного или несколько людей и фор-
мирует ядро   единомышленников, обладающих 
такими же мотивами и видением ситуации. То 
есть, они полностью поддерживают исходную 
идею, считая ее разумной и удачной настолько, 
что готовы рискнуть, пожертвовав своим време-
нем, средствами и силами;

- группа основателей приступает к согласо-
ванной деятельности, регистрируя ее, основы-
вая фонды, получая патенты, определяя рабочее 
пространство и тому подобное;

- к работе предприятия привлекаются дру-
гие лица, это свидетельствует о начале истории 
этого предприятия. Если группа остается ста-
бильной в течение длительного времени, это по-
зволяет ей выработать определенный опыт, то 
она постепенно вырабатывает конкретные пред-
ставления о себе, своем окружении и принципы 
выживания, развития.

Данный процесс формирования корпоратив-
ной культуры происходит с помощью внешней 
адаптации и внутренней интеграции предпри-
ятия. Этот процесс внешней адаптации связан 
с поиском и нахождением предприятием своей 
ниши на рынке и ее приспособлением к меняю-
щемуся внешнему окружению. Но процесс вну-
тренней интеграции связан с установлением и 
поддержанием эффективных отношений в ра-
боте между членами коллектива об этом свиде-
тельствует рис. 1.

К основным факторам внутренней интегра-
ции относят:

- совместный язык и концептуальные катего-
рии, выбор методов коммуникации; определе-
ние значения используемого языка и концепций;

- граница групп, критерии вхождения и вы-
хода из групп, установление критериев членства 
в организации и её группах;

- власть и статус, установление правил по 
приобретению, поддержке и потери власти; 
определение и распределение статусов на пред-
приятии;

- личностное отношение, установление пра-
вил, касающихся уровня и характера социаль-

ных отношений на предприятии между груп-
пами, созданными по половому, возрастному и 
др. признакам; определение допустимого уровня 
открытости на работе;

- награждения и наказания, определение же-
лаемого и нежелательного поведения;

- идеология и религия, определение значения 
вещей не поддающихся объяснению и непод-
властных контролю со стороны предприятия; 
вера как снятие стресса.

Рис. 1. Механизм внешней адаптации и 
выживания машиностроительных предприятий 

с помощью корпоративной культуры 
(разработано автором на основе)5.

Итак, главной целью корпоративной культу-
ры является повышение трудового потенциала 
машиностроительного предприятия, повыше-
нии роста компетенции персонала. В конечном 
итоге такой рост компетенции приведет к росту 
прибыли, доходности предприятия. Это свиде-
тельствует о том, что более опытные работники 
могут работать на инновационном оборудова-
нии, по новейшей методике, а поэтому способ-
ны генерировать инновационные идеи и творче-
ские подходы к работе. На машиностроительных 
предприятиях необходимо поддерживать меры 
развития корпоративной культуры, которые не-
обходимо разрабатывать и внедрять планово и 
системно.

Очевидно, результатом реализации таких 
мер должно стать формирование в коллективе 
сотрудников единого инновационного образа 
корпоративной культуры предприятия.

Сопоставление механизмов, внедрения и 
поддержки корпоративной культуры на ма-
шиностроительных предприятиях показано на 
рис. 2.

5 Bayura D.Methodological Approaches to the Formation of 
Corporate Culture in the Corporate Governance System / D. 
Bayura // Scientific Bulletin of the ChDEIU. Series 1: Econo-
mics. - 2010. - No. 4 (12). - p. 24-28.
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Рис. 2. Сопоставление механизмов внедрения 
и поддержки корпоративной культуры 

на машиностроительных предприятиях 
(разработано автором на основе 6).

В перечень мероприятий по поддержке раз-
вития корпоративной культуры на машиностро-
ительных предприятиях можно отнести:

- обсуждения на конференции трудового 
коллектива машиностроительного предприятия 
Кодекса корпоративной культуры, Кодекса дело-
вого поведения сотрудников, Кодекса взаимоот-
ношений с клиентами и деловыми партнерами.

- Организация на предприятии семинаров по 
обучению трудового коллектива основам корпо-
ративной культуры, правилам деловой этики, и 
поведения, нормам и правилам внешнего вида, 
делового общения.

- Контроль языка общения и внешний вид 
работников предприятия. За нарушение надо 
применять штрафные санкции.

- Эффективная пропаганда основных эле-
ментов корпоративной культуры машинострои-
тельного предприятия: фирменного знака пред-
приятия, символики, корпоративных цветов.

- Через внутренние информационные сети 
предприятия и Internet доводить до сотрудников 
предприятия элементы корпоративной культу-
ры: миссию, основные цели деятельности, стра-
тегию развития предприятия, основные базовые 
принципы работы, ценности предприятия и 
корпоративные праздники предприятия.

Поддержание корпоративной культуры со-
стоит из следующих составляющих рис.3.

Необходимо способствовать организации 
конференции трудового коллектива и обсужде-
нию проблем, достижений, рассмотрению пред-
ложений по развитию и становлению корпора-

6  Bayura D.Methodological Approaches to the Formation of 
Corporate Culture in the Corporate Governance System / D. 
Bayura // Scientific Bulletin of the ChDEIU. Series 1: Econo-
mics. - 2010. - No. 4 (12). - p. 24-28.

тивной культуры на машиностроительном пред-
приятии.

Рис. 3. Поддержание корпоративной культуры 
на машиностроительных предприятиях 

(разработано автором на основе 7)

Постоянно осуществлять проведение кон-
сультаций по основным аспектам формирова-
ния корпоративной культуры, способствовать 
принятию предложений по улучшению состоя-
ния корпоративной культуры на предприятии, 
организовывать часы приема для рабочих.

Своевременно разрабатывать и внедрять 
систему поощрения новаторства, личной ини-
циативы, поощрять участие в инновационных 
мероприятиях по формированию корпоратив-
ной культуры и свободы работников на маши-
ностроительных предприятиях.

Большую работу должно проводить высшее 
руководство, необходимо пересмотреть фор-
мальные правила и процедуры, разработать 
предложения количественного и качественно-
го их изменения, а также наметить меры по со-
вершенствованию организационной структуры 
предприятия и изучению зарубежного опыта.   

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Корпоративная культура на машиностро-
ительных предприятиях складывается не сра-
зу, процесс ее формирования сложный и дли-
тельный во времени. Сам процесс развивается 
по своим специфическим законам, имеет свои 
принципы, и предусматривает следующие ос-
новные этапы формирования:

- определение миссии предприятия и фило-
софии ее функционирования;

- установление главных базовых ценностей и 
убеждений предприятия;

- формирование стандартов и норм поведе-
ния сотрудников предприятия на основе приня-
тых ценностей;

- введение традиций, символики, ритуалов и 
других артефактов (видимых элементов культуры)
7 Zakharchyn H.M., Liubomudrova N.P., Vynnychuk R.O., 
Smolinska N.V. (2011). Korporatyvna kultura (Corporate 
culture). Lviv, Navchalnyi posibnyk. (in Ukrainian).
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- формирование мотивационной структуры;
нормативное закрепление вышеперечислен-

ных составляющих в корпоративном документе 
(положение о корпоративной культуре; доку-
мент о корпоративном руководстве, корпора-
тивный кодекс и т.д.);

- написание программы развития корпора-
тивной культуры предприятия и ее постепенное 
внедрение.

Следуя этим этапам на машиностроительных 
предприятиях постепенно сформируется корпо-
ративная культура, а поддержка её работниками 
и руководством принесёт большую прибыль, 
выход на европейский рынок и процветание от-
расли.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Bayura D..Methodological Approaches to the 
Formation of Corporate Culture in the Corporate 
Governance System / D. Bayura // Scientific Bulletin of 
the ChDEIU. Series 1: Economics. - 2010. - No. 4 (12). - p. 
24-28.

2. Zakharchyn H.M., Liubomudrova N.P., Vynnychuk 

R.O., Smolinska N.V. (2011). Korporatyvna kultura 
(Corporate culture). Lviv, Navchalnyi posibnyk. (in 
Ukrainian).

3. Andrushkiv B.M., & Chernychynets S.P. (2011). 
Korporatyvne upravlinnia [Corporate Management]. 
Navchalnyi posibnyk / K.: Kondor (in Ukrainian).

4. Khymych I. H. (2010) Metodyka formuvannia 
korporatyvnoi kultury na pidpryiemstvakh  ashynobudivnoi 
haluzi (Method of formation of corporate culture at the 
enterprises of the machine-building industry). Visnyk 
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin 
of the Khmelnitsky National University, 1, 80-83 (in 
Ukrainian).

5. SE “Center of scientific-technical information 
and assistance to innovative development of Ukraine” 
centre of adaptation of civil service to European Union 
standards. (2013). Corporate culture: textbook / GP 
“Ukrtechintour” – Kyiv.

6. Andrushkiv BM Corporate Management: Textbook / 
Andrushkiv BM, Chernychynets SP - K: Condor, 2011 - 528 p.

7. Yurchenko V.  Corporate Culture Organization / V. 
Yurchenko, V. Miller, N. Bogdanova // Textbook / -: Kyiv, 
2014. - 44 p.

8. Spivak.  V. A. Corporate Culture / V. A. Spivak // 
Theory and Practice /-: Peter, 2001. - 352 p.

MAŠINŲ GAMYBOS ĮMONIŲ VERSLO KULTŪROS  FORMAVIMO IR RĖMIMO ŠALTINIAI

Elena Androsova

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjami įmonių verslo kultūros formavimo šaltiniai mašinų gamybos įmonėse, taip pat įmonės 

kultūros formavimo procesas, pagrįstas mažos grupės sukūrimu. Atskleista, kad vidinės integracijos procesas yra su-
sijęs su efektyvių ryšių užmezgimu ir palaikymu dirbant su įmonės komandos darbuotojais. Įrodyta, kad pagrindiniai 
vidinės integracijos veiksniai yra šie: bendra kalba ir konceptualios kategorijos, narystės organizacijoje ir jos grupėse 
kriterijų nustatymas, galia ir statusas, statusų nustatymas ir paskirstymas įmonėje, asmeninis požiūris, apdovanojimai 
ir bausmės, ideologija ir įgyvendinimas. Nustatyta, kad pagrindinis mašinų gamybos įmonės verslo kultūros tikslas yra 
padidinti darbo jėgos potencialą ir padidinti darbuotojų kompetenciją, o tai padidins pelną ir naudingumą. Įrodyta, 
kad įmonės turi remti priemones, siekiant vystyti įmonės verslo kultūrą, kuri turi būti sistemingai ir planingai plėtoja-
ma ir įgyvendinama.

Reikšminiai žodžiai: įmonės verslo kultūra, formavimo procesas, darbuotojų kompetencija.
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ĮVADAS

Mokslinė problema ir jos aktualumas
Visi Lietuvos istorijos laikotarpiai yra reikšmingi 

dabarčiai ir ateities perspektyvoms, bet vis dėlto ga-
lima išskirti vieną ypatingą mūsų istorijos laikotarpį, 
kuris turi didžiausios reikšmės ir šių dienų valsty-
bei. Tai yra 1918-1940 m. nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpis. Kaip tik šis laikotarpis suformavo šiuo-
laikinės, modernios, tautinės valstybės pagrindus. 
Tačiau dėmesys šiam laikotarpiui nėra pakankamas, 
trūksta gilesnio suvokimo, kad šis laikotarpis nuro-
dė dabartinės valstybės kūrimo kryptis. 

Prof. Alvydas Jokubaitis yra pažymėjęs, jog da-
bartinė Lietuvos valstybė yra tautinė valstybė, savo 
politine struktūra neturinti nieko bendro su feo-
daline LDK imperija. ,,LDK istorijos žavesys netu-
ri užstoti tautinės valstybės idealų, kurie susiję su 
demokratijos, piliečių laisvės, lygybės, savivaldos ir 
solidarumo principais.“1 Šie demokratijos principai 
buvo įtvirtinti jau 1918-1940 m. valstybės konstitu-
cijose ir kituose to laikmečio įstatymuose. 

Tokią demokratiją galima įgyvendinti tik sukū-
rus veiksmingą socialinės apsaugos sistemą, kurioje 
žmogus jaustųsi saugus, pasitikintis savimi ir vals-
tybe. Socialinės apsaugos sistema nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo sparčiai kuriama. Pagrindinė to prie-
žastis – tai prasta po karo susidariusi padėtis: ,,<...> 
sugriautas ūkis, maisto nepriteklius, grįžę iš Rusijos 
1 Jokubaitis, A. Tautinė valstybė, o ne kunigaikštystė // Istorija 
kaip politinio mąstymo veiksnys. Vilnius. VU leidykla. 2012, 
51-78 p.

tremtiniai, karo pabėgėliai ir belaisviai kėlė daug rū-
pesčio ir darbo“2 Esant tokioms sąlygoms žmonėms 
reikėjo pagalbos, todėl to meto valdžia turėjo ieškoti 
priemonių problemoms spręsti.

  Socialines problemas gilino ne tik karo padari-
niai, bet ir nauji kapitalistiniai santykiai. Apie sunkią 
miesto ir kaimo dirbančiųjų padėtį bei ragindamas 
valdžiai imtis veiksmų dar 1918 m. kalbėjo Valsty-
bės tarybos narys Aleksandras Stulginskis. ,,<...> Ir 
čia valstybė turėtų imtis griežtų priemonių darbi-
ninkams apsaugoti nuo išnaudojimo. Reikia gi ginti 
silpnesniuosius.“3 

Viena valdžia nebuvo pajėgi įveikti susidariusios 
sunkios padėties socialinės politikos sferoje. Bažny-
čia, telkdama dvasininkus ir pasauliečius bei veik-
dama pagal Bažnyčios socialinį mokymą, pateikusį 
vertybinį socialinės politikos pamatą, reikšmingai 
prisidėjo prie socialinės apsaugos sistemos formavi-
mo. 

Tikslas – atskleisti modernios Lietuvos valsty-
bės (1918-1940 m.) socialinės apsaugos teisėkūros 
bruožus Bažnyčios socialinio mokymo kontekste. 

Darbo objektas: modernios Lietuvos valsty-
bės (1918-1940 m.) socialinės apsaugos teisėkūros 
bruožai Bažnyčios socialinio mokymo kontekste. 

Uždaviniai:
1. Atskleisti Bažnyčios socialinio mokymo vai-

2 Meškauskas, J. Lietuvos medicinos istorija. Terra. Chicago. 
1987, 365 p.
3 Yčas, M. Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai ir jos pirmie-
ji žingsniai // Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 
1918–1928. Kaunas, 1930, 82 p.

Kazys BALICKAS, Vida BALICKIENĖ 
Marijampolės kolegija

MODERNIOS LIETUVOS VALSTYBĖS (1918-1940 M.)
SOCIALINĖS APSAUGOS TEISĖKŪROS BRUOŽAI 
BAŽNYČIOS SOCIALINIO MOKYMO KONTEKSTE 

Anotacija. 1918-1940 m. nepriklausomos Lietuvos laikotarpis suformavo šiuolaikinės, modernios, tautinės valsty-
bės pagrindus su veiksminga socialinės apsaugos sistema. Socialinės apsaugos sistemos formavimuisi ypatingą reikšmę 
turėjo Bažnyčios socialinis mokymas, besiremiantis Popiežių enciklikomis ir vadintas Katalikiškąja Akcija. Šis mo-
kymas formavo vertybinį socialinės politikos pamatą. Tame laikotarpyje buvo teisiškai reglamentuojama ir socialinė 
apsauga. Laikinosios vyriausybės deklaracijoje (1919) ir Lietuvos konstitucijose (1922, 1928, 1938) buvo įvardinti tei-
siniai socialinės apsaugos principai: rūpinimasis piliečių sveikata ir gerove, t. y. bežemiais ir mažažemiais, bedarbiais, 
dirbančiaisiais, ligos, senatvės ir nelaimingų atsitikimų atvejais. Analizuoti šaltiniai liudija, kad teisinė socialinės ap-
saugos sistema buvo kuriama įvairiomis kryptimis. Nemažas dėmesys buvo skiriamas pažeidžiamiausioms visuomenės 
narių grupėms. 

Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios socialinis mokymas, nepriklausomos Lietuvos konstitucijos, vyriausybės įsaky-
mai, socialinė apsauga, optantas. 
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dmenį formuojantis socialinės apsaugos sistemai.
2. Aptarti socialinės apsaugos gaires Laikinosios 

vyriausybės deklaracijoje ir konstitucijose.
3. Apžvelgti valstybės socialinės paramos teisinį 

reglamentavimą pažeidžiamiausioms žmonių gru-
pėms.

Darbo metodai: dokumentų ir literatūros šaltinių 
analizė. 

1. BAŽNYČIOS SOCIALINIO MOKYMO 
VAIDMUO SOCIALINĖS APSAUGOS 
SISTEMAI  

Nepriklausomos Lietuvos 1918-1940 m. laiko-
tarpiu socialinių problemų sprendimu rūpinosi 
valdžia, tačiau viena ji nebuvo pajėgi įveikti susida-
riusios sunkios padėties socialinės politikos sfero-
je. Reikėjo visos visuomenės paramos, tuo labiau, 
kad socialinių problemų sprendimas priklauso nuo 
žmonių sąmoningumo lygio: sugebėjimo atjausti, 
sugebėjimo padėti, sugebėjimo aukotis. Geriausiai 
mobilizuoti visuomenę šiam darbui galėjo Bažny-
čia, nes jai socialinės veiklos sfera niekada nebuvo 
svetima. Socialinių klausimų sprendimai matomi 
jau senosiose religijose. P. Popple ir L. Leighninger 
pastebi, kad senose religijose raginama ir skatinama 
kurti socialinę gerovę. ,,Čia pavyzdžiu yra  Senovės 
Egipto mirusiųjų knyga arba judaizmo, kartais va-
dinamo vyresniuoju krikščionybės broliu, Šventraš-
tis, ypač Penkiaknygė. Iš jo daug sampratų perėmė 
krikščionybė, kuri jas papildė savo nuostata. Mums 
svarbiausios yra gera darymo artimui ir teisingumo 
sampratos, kurios yra tarsi neatsiejamos.“4 

Kapitalizmo vystymasis iškėlė daug socialinių 
problemų, kurias ėmėsi spręsti Bažnyčia. Knygoje 
„Lietuva, kurios nebuvo“ pabrėžiama, kad katalikai 
nesižavėjo nežabotu kapitalizmu ir neribotu pelno 
siekimu. Jie ieškojo priemonių, kuriomis būtų gali-
ma suvaldyti „nesutramdomą individualizmą, įveik-
ti susvetimėjimą, sušvelninti socialinę nelygybę, 
skatinti solidarumą ir rūpinimąsi bendruoju gėriu“5. 
Svarbų vaidmenį šioje situacijoje vaidino Bažnyčios 
socialinis mokymas. Pats Bažnyčios socialinis mo-
kymas ypatingą reikšmę įgavo po popiežiaus Leono 
XIII – ojo paskelbtos 1891 m. gegužės 15 d. encikli-
kos Rerum Novarum, t. y. ,,naujieji dalykai”, nagrinė-
jančios darbininkų problemas ir davusios pradžią 
moderniųjų laikų katalikiškai socialinei doktrinai. 
Ši enciklika yra epochinė, nes joje svarbiausias yra 
darbininkų klausimas. Tačiau vien tik darbininkų 
problemomis popiežius neapsiriboja, jis nagrinėja ir 
daugelį krikščioniškos visuomenės organizavimo klau-
simų, kuriuos jau buvo nagrinėjęs kitose savo enci-
klikose. Be kitų tezių čia kalbama apie socialinį tei-
4 Popple, P., Leighninger, L. H. Social Work, Social Welfare, and 
American Society. London. Pearson. 2010, 42 p. 
5 Girnius K., Jankauskas A., Peluritis L. Lietuva, kurios nebuvo. 
Pilnutinės demokratijos svarstymai ir vertinimai. Vilnius: Vil-
niaus universiteto leidykla. 2016, 12 p.

singumą, kaip apie svarbią Bažnyčios mokymo temą. 
V. Pruskus analizuodamas katalikų socialinę mintį 
Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje 
pastebi, kad „enciklikoje Rerum Novarum aptartos 
problemos laikui bėgant neprarado savo aktualumo. 
Jas savaip gilino vėlesnio laikotarpio popiežiai.“6 Po-
piežių Leono XIII, Pijaus X, Pijaus XI socialinis mo-
kymas dažnai vadinamas Katalikiškąja Akcija, kuri 
aiškinama kaip pasauliečių dalyvavimas dvasininki-
jos darbe.7 Kęstutis Žemaitis straipsnyje ,,Popiežiaus 
Pijaus XI enciklikų idėjos tarpukario Lietuvos Kata-
likiškosios Akcijos ideologijoje” rašo: ,,Kalbėti apie 
Pijaus XI reikšmę Lietuvai yra itin svarbu, kadangi 
jis keletą metų prieš išrinkimą buvo apaštališkuoju 
Lietuvos ir Lenkijos vizitatoriumi (1918-1919), lan-
kėsi Lietuvoje ir gerai žinojo jos problemas. Pijus XI 
yra parašęs daug enciklikų. Jose gana akivaizdžiai 
pastebėtos XX a. pirmosios pusės žmoniją varginan-
čios socialinės problemos. Popiežius savo raštuose 
jautriai išgyvena šeimų krizes, taikos ir teisingumo 
stoką, žmonių teisių pažeidinėjimus fašistinėje Ita-
lijoje ir Vokietijoje. <...>. Šalia švietimo Pijus XI na-
grinėja konkrečias socialines visuomenės problemas 
aiškindamas, kad Bažnyčia negali likti nuošalyje. 
Enciklikoje apie visuomenės tvarkos pagal Evangeli-
jos dvasią atnaujinimą kalbama apie du visuomenės 
sluoksnius, t. y. darbdavius ir darbininkus, ką dar 
tiksliau galima pavadinti turtingaisiais ir vargšais. 
<...>. Pijaus XI socialinis mokymas duoda didelį im-
pulsą katalikiškų organizacijų kūrimuisi ir veikimui 
draugijoms, sąjungoms ir profsąjungoms”8. Popie-
žius Pijus XI apie socialinį klausimą kalba kaip apie 
sąžinės ir žmogiškosios vertės klausimą. A. Šablins-
kas knygoje ,,Kūrybinis katalikų veikimas” cituoja 
Pijaus XI žodžius: ,,Kai tiktai socialinis klausimas, 
nustos buvęs grynai materialiniu, ekonominiu arba, 
paprastai kalbant, pilvo klausimu, o pasidarys sąži-
nės ir žmogiškosios vertės, atseit, moraliniu klau-
simu – Bažnyčia, Šv. Sostas, hierarchija, apaštalavi-
mas dėl savo dieviškos misijos ne tiktai nepasišalins, 
bet pasiskubins ateiti su pagalba visiems, nes tai jų 
pirma ir aiški pareiga.”9 Šioje knygoje kalbama apie 
Bažnyčios ir kunigų pareigą socialinės pagalbos sri-
tyje, kurią reglamentuoja Kanonų teisės Kodeksas. 
,,Kanonas 409 uždeda klebonui pareigą organizuoti 
ir globoti krikščioniškos labdarybės, tikėjimo ir pa-
maldumo įstaigas, t. y. tokios rūšies įstaigas, kurios 
apima Katalikiškos Akcijos reikalus.”10

Gali atrodyti, kad to laikmečio katalikiškam 

6 Pruskus, V. Katalikų socialinė mintis Lietuvoje (XIX a. antroji 
pusė–XX a. pradžia). Katalikų Akademija. Vilnius. 1995, 23 p. 
7 Žemaitis, K. Katalikiškoji akcija tarpukario Lietuvoje // Tiltai. 
1998, Nr. 1 (3), 47–52 p.
8 Žemaitis, K. Popiežiaus Pijaus XI enciklikų idėjos tarpukario 
Lietuvos Katalikiškos Akcijos ideologijoje // Soter.  2000. Nr. 
3 (31), 22–25 p.
9 Šablinskas, A. Kūrybinis katalikų veikimas. Kaunas. Pavasa-
ris. 1939, 42 p.
10 Ten pat. 67 p
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kraštui krikščioniškų vertybių įgyvendinimas ne-
buvo sudėtingas uždavinys, bet panagrinėjus ne-
priklausomoje Lietuvoje išleistus leidinius, galima 
teigti, kad tikėjimo tiesos ne visų buvo vienodai ger-
biamos. Vyskupas K. Paltarokas knygoje ,,Katalikų 
veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvo-
je” rašė: ,,Planingai varoma priešinga tikybai propa-
ganda. Bedieviai drauge su laisvamaniais daugeliui 
žmonių jau išplėšė tikėjimą; vietomis ištisas šeimas 
atitraukė nuo Bažnyčios; daug ką pastūmė į doros 
pakrikimą.“11 Apie tai kalba ir A. Šablinskas knygo-
je ,,Kūrybinis katalikų veikimas”. Jis rašo: ,,Savo šaly 
jaučiame pagonėjimo procesą, ir kunigų skaičius toli 
gražu negali prilygti kitų kraštų skaičiui. Pagaliau jau 
pasitaiko mūsų žemėje ir tokių, kurie gerajai kunigo 
įtakai yra nebeprieinami. Tad nebėra kitos išeities, 
kaip tik rikiuotis ir suburtomis jėgomis stoti į frontą 
dėl Kristaus ir Evangelijos. Šitas surikiuotas katali-
kiškųjų pajėgų sąjūdis, turįs visa atnaujinti Kristuje, 
yra Katalikiškoji Akcija.”12 Katalikiškos Akcijos pa-
galba buvo vykdoma socialinė Bažnyčios politika. Į 
tokius Bažnyčios veiksmus ne visai palankiai žiūrėjo 
ir pati Lietuvos valdžia. ,,Tarpukario Lietuvoje Ka-
talikiškoji Akcija tautininkų valdžios buvo varžoma: 
uždraudžiamos kai kurios organizacijos, varžomas 
teologijos mokslas universitete, veiklieji katalikai 
inteligentai –  tiek kunigai, tiek pasauliečiai – perse-
kiojami. Lietuvos katalikų Bažnyčia negalėjo pilnai 
pasinaudoti netgi Konkordato garantuojamomis tei-
sėmis. Tad reikėjo veikti atsižvelgiant į esamas aplin-
kybes, tačiau neužleidžiant savo pozicijų.”13 

Katalikiškąją Akciją Lietuvoje vykdė Katalikų 
Veikimo Centras. Tai katalikiškų organizacijų sąjun-
ga, jungianti šias organizacijas ir koordinuojanti jų 
veiklą. Jono Gutausko knygoje ,,Krikščionybė Lie-
tuvoje” rašoma, jog Katalikų Veikimo Centras buvo 
įkurtas 1919 m., kuris sujungė visas katalikiškas or-
ganizacijas, tvarkė Katalikiškąją Akciją ir jai vado-
vavo. Jo vyresnieji buvo Lietuvos vyskupai ir jam 
priklausančių organizacijų visuotinis suvažiavimas. 
Vyriausią valdybą sudarė 13 asmenų. Šešis rinkdavo 
visuotinis suvažiavimas, o kitus šešis su dvasios vadu 
skirdavo Lietuvos vyskupai.14 

Taigi, atsižvelgiant į šiuos vertinimus, matyti, kad 
Katalikiškoji Akcija įgyvendino ne tik moralinius 
principus, bet  kartu atliko ir organizacinį vaidmenį. 
Ši akcija turėjo didžiulį poveikį Bažnyčiai, o per ją 
ir visai visuomenei. K. Paltarokas knygoje ,,Visuo-
meninis kunigo veikimas” rašė: ,,Krikščioniškiems 
papročiams gaivinti pirmiausia pašaukti kunigai. 
Todėl norėčiau keliais ruožais nurodyti visuomeni-
11 Paltarokas, K. Katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo už-
daviniai Lietuvoje. Kaunas. ,,Šviesos“ spaustuvė. 1929, 18 p.
12 Šablinskas, A. Kūrybinis katalikų veikimas. Kaunas. Pavasa-
ris. 1939, 17 p.
13 Žemaitis, K. Bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje 1918-
1940 metais // Soter. 2000. Nr. 4 (32), 21-28 p.
14 Gutauskas, J. Krikščionybė Lietuvoje. Kaunas. Caritas. 1992, 
57 p.

nį kunigo veikimą; parodyti, kokiomis priemonė-
mis gali kiekvienas kunigas prisidėti prie socialinio 
klausimo išrišimo. Savo pastabas išdėstysiu šituose 
perskyrimuose:

1. Kunigo pavyzdys.
2. Liaudies švietimas.
3. Liaudies gerovės pakeitimas.
4. Vargšų globa.
5. Ligonių priežiūra.
6. Šeimynų gyvenimo tobulinimas.
7. Mokyklos priežiūra.
8. Prieauglių globojimas.
9. Rūpestis užaugusiais.
10. Parapijos lankymas.
11. Veikimas bažnyčioje.
12. Pastoracinės priemonės.”15 
Visi šie skyriai kalba apie tai, kaip kunigas savo 

darbu turi gerinti socialinę visuomenės padėtį. Pvz., 
,,Pirmiausia kunigas pasirūpins sužinoti savo para-
pijos vargšų, kaip kūno taip ir dvasios reikalus. Jei 
parapija didelė, kad kunigas pats vienas nebegali 
aprėpti visų labdarybės darbų, tai pasinaudos kokia 
tikybine draugija, kuri dėl artimo meilės kovoja su 
žmonijos skurdu. Bet ir tame atvejyje rūpinsis asme-
niškai dalyvauti neturtėlių globoje, ypač surasdamas 
ir šelpdamas vargšus, kurie drovisi elgetauti.”16 

Bažnyčios vaidmens išskirtinumą, sprendžiant 
socialinius klausimus, įžvelgė M. Krupavičius. „Nei 
visuomeniniai, nei politiniai organai nesugeba iš-
spręsti socialinio klausimo. Jie visi, net dirbdami 
solidariai ir atsidėję, negali jo pašalinti iš žmoni-
jos opiųjų dienos rūpesčių eilės. <...>. Tuo būdu 
Bažnyčia turi labai didelę pasiuntinybę – palaikyti 
ir kilninti tuos papročius, kuriais remiasi asmeni-
nis ir viešasis žmonių gyvenimas.“17 „Socialiniam 
klausimui išspręsti naudinga yra valstybės parama, 
darbdavių geros pastangos, darbininkų ir turtuolių 
pagalba, bet be tikybos ir Bažnyčios pagalbos negali-
mas joks lemtas jo išsprendimas.“18 

Reikšmingas M. Krupavičiaus socialinio klau-
simo sprendimo suvokimas išdėstytas straipsnyje 
„Katalikų visuomeninio veikimo kryptys“, aptariant 
krikščionių demokratų veiklą. „Krikščionys demo-
kratai supranta, kad ūmai ir galutinai socialinio klau-
simo išspręsti šiandien negalima. Jie gerai žino, kad 
tai įvyks tik tada, kai visuomenė taps krikščioniška, 
kad savo mąstymą ir darbus ji reguliuos krikščiony-
bės normomis. Bet žinodami ir suprasdami visa tai, 
jie nesėdi rankas nuleidę. <...>. Pašalinti socialinėms 
neteisybėms krikščionys demokratai atsidėję ieško 
15 Paltarokas, K. Visuomeninis kunigo veikimas. Kaunas. 1921, 
6 p.
16 Ten pat, 29 p.
17 Krupavičius, M. Bažnyčia ir socialinis klausimas // Židinys. 
Literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo mė-
nesinis žurnalas. 1930. T. 12. Nr. 11, 323-329 p.
18 Krupavičius M. Bažnyčios socialiniai dėsniai // Židinys. Lite-
ratūros, mokslo, visuomenės ir akademiško gyvenimo mėnesinis 
žurnalas. 1930. T. 12. Nr. 11, 416-420 p.
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tinkančių, krikščionystės dėsniais paremtų priemo-
nių ir jas įgyvendino, tuo būdu kaskart daugiau ir 
daugiau gerina darbo žmonių padėjimą.“19 

Krikščioniškos moralės pagrindais grindžiamą so-
cialinių problemų sprendimą suprato ne tik Bažnyčios 
atstovai, bet ir to laikmečio pasaulietinė inteligentija. 
Profesorius S. Šalkauskis socialinio klausimo sprendi-
mo esmę įžvelgia žmonių sielose. „Socialinio klausimo 
esmė: a. dorinis iškrikimas, kaip giliausias socialinio 
klausimo pagrindas žmonių sielose; b. atitinkamas 
socialinės santvarkos netobulumas, kaipo antraeilė so-
cialinio klausimo priežastis; c. klasių antagonizmas ir 
neteisingas turtų paskirstymas, kaipo neišvengiamos 
dviejų pirmųjų priežasčių išdavos; <...>“.20 

Apie krikščioniškąją socialinę saugą įžvalgiai 
samprotavo tarpukario Lietuvos filosofas Antanas 
Maceina. Jis rašė: ,,Socialinei problemai atsirasti 
reikia kažko daugiau negu tik skurdas. Ekonominis 
skurdas yra tik sąlyga jai iškilti ir pasirodyti. Ne jis 
sudaro jos esmę. Šių dienų žmogus trokšta kur kas 
daugiau nei tegul ir žmoniško pragyvenimo <...>. 
Socialinė problema visų pirma yra žmogaus pro-
blema <...>. Žmogus gali gyventi ir dideliam ne-
turte, bet kol jis jaučia savo žmogiškąją vertę, kol 
neturtas nesikėsina į žmogiškąjį kilnumą, tol jis 
yra tik atsitiktinis dalykas, kuris gyvenimo proble-
mos nesudaro.”21 A. Maceinos nuomone, ,,socialinė 
problema gali būti išspręsta tik nuolatine evoliucija 
ir reikalingomis reformomis – visų pirma žmogaus 
dvasios viduje, o paskui ir išorėje – valstybinėje san-
tvarkoje <...>. Krikščioniškoji etika ir krikščioniškoji 
ekonomika yra pašauktos dalyvauti šioje evoliucijo-
je ir parengti reikalingas reformas. Krikščioniškoji 
etika turi atnaujinti ir išplėtoti pažiūras į žmogų, o 
krikščioniškoji ekonomika turi perkeisti žmonių nu-
sistatymą turto atžvilgiu. Šiems uždaviniams įgyven-
dinti labai svarbi yra moralinė atmosfera, kuri visų 
pirma turi pabrėžti žmogiškumą.”22 

Taigi nuo popiežiaus Leono XIII „Rerum Nova-
rum“ enciklikos paskelbimo 1891 metais buvo pradė-
ta nauja Bažnyčios ir popiežių mokymo atšaka, vadi-
nama Bažnyčios socialine doktrina. Leonas XIII rea-
gavo į savo laiko didžiąsias ekonomines ir socialines 
problemas. „Rerum Novarum“ enciklikoje, remiantis 
evangeliniais principais, kalbama apie darbininkų 
problemas, svarstoma apie gerą ir teisingą tvarką, san-
tykius su darbdaviais, nuosavybę. Tai nėra konkretūs 
problemų sprendimo receptai, tačiau veikimo gairės. 

Akivaizdu, kad nors ir susidūręs su sunkumais 
Bažnyčios socialinis mokymas, remdamasis popie-
žių enciklikomis ir Katalikiškąja Akcija, formavo 
19 Krupavičius M. Katalikų visuomeninio veikimo kryptys // Ži-
dinys. Literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiško gyvenimo 
mėnesinis žurnalas. 1928. T. 7. Nr. 2, 110-119 p.
20 Šalkauskis, S. Socialinis auklėjimas // Židinys. Literatūros, 
mokslo, visuomenės ir akademiško gyvenimo mėnesinis žurna-
las, Nr. 2. 1932. 128-145 p.
21 Maceina, A. Raštai. T. 2. Vilnius. Mintis. 1992, 10-11 p.
22 Ten pat, 12-13 p.

ideologinį, vertybinį socialinės politikos nepriklau-
somoje Lietuvoje pamatą, pripažįstamą ne tik Baž-
nyčios atstovų, bet ir dalies pasaulietinės visuome-
nės. Taip pat Katalikiškoji Akcija darė įtaką ir tam 
tikram organizuotos socialinės apsaugos struktūros 
formavimuisi. 

2. SO CIA LI NĖS AP SAU GOS GAIRĖS 
LAIKINO SIOS VY RIAU SY BĖS 
DEKLARACIJO JE IR KONS TI TU CI JO SE

Lie tu vos vals ty bė iš ca ri nės Ru si jos pa vel dė jo 
skur džią so cia li nę ap sau gą. Pa dė tis dar pablogė jo 
Pir mo jo pa sau li nio ka ro me tais Lie tu vą oku pa vus 
vo kie čiams. „Pir ma sis pa sau li nis ka ras la bai ap nai-
ki no, nu a li no Lie tu vą ir bent treč da lį Lie tu vos gy-
ven to jų įstū mė į di de lį var gą.“23 Lie tu vos vy riau sy bė 
suvokė, į ko kią pa dė tį pa kliu vo Lie tu va, su vo kė ir 
so cia li nės re for mų bū ti nu mą. „Lai ki no sios Vy riau-
sy bės už da vi nys pri ves ti ša lį prie Stei gia mo jo sei mo, 
ku riam teks nu sta ty ti Lie tu vos val dy mo for mą ir 
įvy kin ti vi są ei lę so cia li nių re for mų.“24 Kad būtų 
imtasi veiksmų, būtinas teisinis reguliavimas. Vy-
riausybės deklaracija ir Konstitucija – tai pamatiniai 
valstybės aktai, kurie turėjo apibrėžti svarbiausius 
valstybės principus, vertybes, kryptis. Dar 1918 
me tais Lai ki nosios vy riau sy bės deklaracija pa ro dė, 
ko kia kryp ti mi bus vyk do mos so cia li nės re for mos. 
„Pir moj ei lėj prieš mus sto vi že mės re for ma ir dar bi-
nin kų bū vio ap sau go ji mas. Lai ki no ji Vy riau sy bė pa si-
rū pins, kad be že miai ir ma ža že miai tu rė tų že mės. Lai-
ki no ji Vy riau sy bė ve da ma tos min ties, kad že mė tu ri 
pri klau sy ti tiems, ku rių ran ko mis ji dir ba ma, rū pin-
sis, kad grei čiau siu lai ku be že miams ir ma ža že miams 
įsta ty mų ke liu bū tų pa ves tos vals ty bės že mės, ku rių 
di džia že miai dva ri nin kai pa tys ne į sten gia iš dirb ti 
<...>. Lai ki no ji Vy riau sy bė kuo grei čiau siu lai ku pa-
si stengs pra ves ti ap drau di mo nuo li gos, su žei di mo ir 
se nat vės įsta ty mus, o ly giai tin ka mai pas ta ty ti dar bo 
ap sau gą su tin ka ma dar bo ap sau gos prie žiū ros or ga-
ni za ci ja, da ly vau jant jo je pa čių dar bi nin kų or ga ni za-
ci jų at sto vams. Lai ki no ji Vy riau sy bė lai ko sa vo pa rei-
ga grieb tis vi sų jai prie i na mų prie mo nių ap rū pi ni mui 
dar bu be dar bių. Lai ki no ji Vy riau sy bė pa si stengs kuo 
grei čiau siu lai ku pra ves ti įsta ty mą ap ie dar bo die nos 
su trum pi ni mą li gi 8 va lan dų.“25 

Tai gi Lai ki no ji vy riau sy bė ga na aiš kiai reg la men-
ta vo so cia li nės re for mos kryp tis: rū pi ni ma sis be že-
miais ir ma ža že miais, įvyk dant že mės re for mą, rū pi-
ni ma sis dar bi nin kais (li gos, su žei di mo, be dar bys tės 
at ve jais), ge res nių są ly gų su da ry mas dir ban tie siems. 
Tai bu vo svar bi  nu ma to mos so cia li nės ap sau gos 
da lis be si ku rian čio je vals ty bė je. Tei si niai so cia li nės 
ap sau gos pa grin dai bu vo for muo ja mi ne pri klau so-
23 Skipitis, R. Nepriklausomą Lietuvą statant (atsiminimai). Ter-
ra. Chicago. 1961, 256 p.
24 Laikinosios vyriausybės deklaracija // Laikinosios vyriausy-
bės žinios. 1918 12 29. Nr. 1., 2 p.
25 Ten pat. 
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mos Lie tu vos kons ti tu ci jo se. 1922 m. pri im to je pir-
mo jo je nuo la ti nė je Lie tu vos Vals ty bės Kons ti tu ci jo je 
išskiriamas sky rius „So cia li nė ap sau ga“. Ja me 97-98 
paragrafai skel bia: 

„Žmo gaus dar bo pa jė ga yra tam tik rų įsta ty mų 
sau go ma ir glo bo ja ma.

Vals ty bė sau go ja at ski rais įsta ty mais dar bi nin ką 
li go je, se nat vė je, ne lai min gais at si ti ki mais ir dar bo 
trūks tant.  

<...>. Tam tik rais įsta ty mais sau go ma ir pa lai ko-
ma šei mos svei ka ta ir so cia li nė ge ro vė.“26 

To kie pa tys tei gi niai „So cia li nės ap sau gos“ sky-
riu je iš lie ka ir 1928 me tų Lie tu vos Vals ty bės Kons ti-
tu ci jo je.27 1938 me tų Lie tu vos Kons ti tu ci jo je sky rius, 
reg la men tuo jan tis so cia li nę ap sau gą, buvo pra plės-
tas nau jomis so cia li nėmis są vo komis. Dabar šis sky-
rius va di na mas „Svei ka ta ir so cia li nė ap sau ga“. Jame 
ke tu ri straips niai skel bė:  

„Vals ty bė rū pi na si pi lie čių svei ka ta.
Vals ty bė rū pi na si dir ban čiai siais ir jų šei mo mis 

li gos, se nat vės ir ne lai min gų at si ti ki mų at ve jais.
Vals ty bė pa lai ko ir stip ri na pi lie čio va lią ir pa jė-

gu mą pa čiam ap rū pin ti sa ve ir sa vo šei mą.
Vals ty bė si e kia, kad ne ga lin tie ji ap rū pin ti sa vęs ir 

sa vo šei mos pi lie čiai bū tų ap rū pin ti.
At ski riems pi lie čiams ir or ga ni za ci joms, taip pat 

baž ny čioms bei ki toms to ly gioms tikybinėms or ga-
ni za ci joms, lei džia ma įsta ty mu nu sta ty to mis są ly go-
mis ir tvar ka lai ky ti lab da ry bės įstai gas.“28 

Tai gi tei si niai so cia li nės ap sau gos principai bu vo 
už fiksuoti ne tik Laikinojoje vyriausybės deklaraci-
joje, bet ir ne pri klau so mos Lie tu vos kons ti tu ci jo se. 
Jo se ryš kė jo so cia li nės ap sau gos politi kos kryp tys: 
si e ki mas lai duo ti pa ra mą ser gan tiems, su ža lo tiems, 
pa gy ve nu siems bei ne į ga lie siems as me nims, pa gal-
ba pra ra du siems dar bą, tu rin tiems ma žas pa ja mas ir 
t.t. Ne pri klau so mos Lie tu vos vals ty bės kons ti tu ci jos 
kaip vi so se sri ty se, taip ir so cia li nės ap sau gos sri ty je 
nu ma tė tik pa grin di nius veik los prin ci pus. De ta liau 
so cia li nę ap sau gą re gu lia vo ki ti įsta ty mai, nu ta ri mai, 
tai syk lės. Šie teisiniai dokumentai buvo išleisti jau 
pir mai siais ne pri klau so mos Lie tu vos me tais ir apė-
mė šias pa grin di nes sri tis: so cia li nę pa ra mą, dar bo 
ap sau gą, so cia li nį drau di mą.

3. VALSTYBĖS SO CIA LI NĖS PARAMOS 
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS  
PAŽEIDŽIAMIAUSIOMS ŽMONIŲ GRUPĖMS

Nepriklausomybės laikotarpiu visą teisinę bazę 
reikėjo kurti iš pagrindų, atsižvelgiant į tuometinę 
situaciją, kuri buvo nepavydėtina. Karo ligoniai, su-
luošinti kariai, našlaičiai, maisto stygius, sugriauti 
26 Lietuvos Valstybės Konstitucija // Vyriausybės žinios. 1922 
08 01, 19 p.
27 Lietuvos Valstybės Konstitucija // Vyriausybės žinios. 1928 
05 25, 13 p.
28 Lietuvos Valstybės Konstitucija // Vyriausybės žinios. 1938 
05 12, 11 p.

namai, tremtiniai – tai problemos, su kuriomis susi-
dūrė jaunoji Lietuvos valdžia, turėjusi veikti greitai ir 
ryžtingai. Dar vyks tant ne pri klau so my bės ko voms, 
Lie tu vos vy riau sy bė spren dė ka riuo me nės ap rū pi ni-
mo ir so cia li nius klau si mus. Rek vi zuo ti iš gy ven to jų 
gy vu liai ir mais to pro duk tai bu vo nau do ja mi ir ka-
riuo me nei, ir bied nuo me nei mai tin ti.29 Dar aiš kiau 
so cia li nės pa gal bos funk ci jos ma to mos 1920 m. va-
sa rio mėn. 6 d. pa skelb ta me „Rek vi zi ci jų įsta ty me“. 
Pa čia me pir ma ja me punk te jau buvo pa ro dy ta, kam 
bus ski ria mi rek vi zuo ti mais to pro duk tai, įvar di jant 
ir so cia liai pa žei džia miau sių žmo nių gru pes. „Tei sė 
su i mi nė ti val go muo sius pro duk tus ir ki tus tie ki mo 
da ly kus, rei ka lin gus ka riuo me nei ap rū pin ti, mai tin-
ti li go niams, ka lė ji mams, prie glau doms, trem ti nių 
punk tams lai ky ti, ap rū pin ti mais tu di des nių mies tų 
ir ypa tin gai ka ro iš griau tų sri čių ne tur tė liams ir pa-
tiek ti va sa ro jaus sėk lų ypa tin gai su var gin toms sri-
tims pri klau so Kraš to Ap sau gos Mi nis te ri jai In ten-
dan tū ros sky riui.30 

Pir maisiais ne pri klau so my bės me tais Lie tu vos 
vy riau sy bė įsta ty miš kai spren dė dar vie ną ak tu a lią 
so cia li nę pro ble mą – tai trem ti nių grį ži mo, įkur di ni-
mo ir jų ap rū pi ni mo klausimus. Tu ri mais sta tis ti kos 
duo me ni mis „lie tu vių trem ti nių ir pa bė gė lių ka ro 
me tu Ru si jo je skai to ma ap ie 250.000.“31 At kū rus Lie-
tu vos ne pri klau so my bę pra si dė jo jų ma siš kas grį ži-
mas na mo: „1918-1919 m. jų grį žo į Lie tu vą 150.000, 
o 1920-1921 m. dar 65.000.“32 Šiems žmo nėms nea-
bejotinai rei kė jo pa gal bos. Lie tu vos vy riau sy bė pa-
gal bą įsta ty miš kai įtei si no 1919 m. ge gu žės mėn. iš-
leis da ma įsa ky mą „Trem ti nių ir be lais vių grą ži ni mo 
rei ka lais“. Ja me skel bia ma, ko kią pa gal bą (ir ko kio-
mis są ly go mis) ga li gau ti su grį žę į Tė vy nę trem ti niai 
ir be lais viai. ,,Kiek vie nas grįž tan ty sis į tė viš kę trem-
ti nys ar ba be lais vis, ku ris no ri gau ti iš vie šų jų įstai gų 
pa gal bos ke lio nei, įžen gęs į Lie tu vos že mę pri va lo 
įsi ra šy ti ar ti miau sia me dar bo ir So cia li nės Ap sau gos 
Mi nis te ri jos De par ta men to Punk te ir gau ti iš ten ai 
tik rų liu dy mų...“33 Taigi Lie tu vos vy riau sy bė grįž tan-
čiųjų į Tė vy nę ne pa li ko li ki mo va liai.

Vals ty bės so cia li nė glo ba bu vo ma žes nė grįž tan-
tiems op tan tams, tai yra, tokiems asmenims, kurie 
turėjo tei sę pa si rink ti pi lie ty bę, ga lėjo pa si nau do ti 
op ta ci ja.34 Grįž tan tiems į Lie tu vą va di na mie siems 
op tan tams 1921m. Vi daus rei ka lų mi nis te ri ja nu sta-
tė at ly gi ni mą. Iš grįž tan čių jų į Lie tu vą vals ty bės lė šo-
mis op tan tų jų pe rve ži mo, lai ky mo ir ap sau gos iš lai-
29 Laikinosios vyriausybės įsakymas dėl gyvulių, arklių, pašaro, 
maisto ir kitų tiekimo dalykų rekvizicijos // Laikinosios vyriau-
sybės žinios (priedas). 1919 04 04. Nr. 5, 3 p.
30 Rekvizicijų įstatymas // Laikinosios vyriausybės žinios. 1920 
02 06. Nr. 1(19), 1 p.
31 Skipitis, R. Nepriklausomą Lietuvą statant (atsiminimai). Ter-
ra. Chicago. 1961, 258 p.
32 Ten pat, 265 p.
33 Įsakymas Tremtinių ir belaisvių grąžinimo reikalais // Laiki-
nosios vyriausybės žinios. 1919 05 22. Nr. 7, 8 p.
34 Vaitkevičiūtė, V. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius. Žody-
nas. 2007, 215 p.
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doms pa deng ti buvo ima mas at ly gi mas. At ly gi ni mo 
nor mą turėjo nu sta tyti Vi daus Rei ka lų Mi nis te ri ja.35 

Vals ty bė grįž tan čiais į Tė vy nę rū pi no si pa gal tuo-
me ti nes ga li my bes. Be si ku rian ti Lie tu va ne tu rė jo 
tiek lė šų, kad ga lė tų su teik ti ne mo ka mą pa gal bą vi-
siems, no rin tiems grįž ti, nors, kaip ro do to laik me-
čio įsta ty mai, dė me sys šiai pro ble mai bu vo di de lis. 
1922 me tų iš lai dų są ma te trem ti nių ir be lais vių grą-
ži ni mui bu vo skir ta 17.191.270 auk si nų. Tai su da rė 
di džiau sią da lį vi sa me Dar bo ir so cia li nės ap sau gos 
de par ta men to iš lai dų są ra še. Pa vyz džiui, pa šal poms 
ir at ly gi ni mams bu vo ski ria ma 2.974.000 auksinių.“36 
1922 me tų pa bai go je trem ti nių grą ži ni mo pro ble ma 
pa si da rė ma žiau ak tu a li vi so je vals ty bės so cia li nės 
ap sau gos po li ti ko je. Tai ro do „Trem ti nių grą ži ni mo 
įstai gų lik vi da ci jos įsa ky mas.“37 

Lie tu vos vy riau sy bė rū pi no si ne tik grįž tan čiais į 
Lie tu vą trem ti niais, bet ir grą ži ni mu gy ven to jų į tas 
ter i to ri jas, iš ku rių jie bu vo iš si ųs ti vo kie čių oku pa-
ci jos lai ko tar py je. To kių gy ven to jų grį ži mas bu vo 
įtei sin tas „Trem ti nių grą ži ni mo įsa ky mu“. Ja me tiks-
liai nu sa ky ta, ko kia tvar ka ir ko kio mis są ly go mis gy-
ven to jai ga li grįž ti į anks čiau gy ven tas ter i to ri jas.38 
Taip pat šis įsa ky mas ne tik nu sta tė iš vy ki mo są ly gas, 
bet įpa rei go jo Dar bo ir so cia li nės ap sau gos de par ta-
men tą rū pin tis iš vyks tan čiais iš Lie tu vos žmo nė mis.

Pir ma sis pa sau li nis ka ras, ne pri klau so my bės ko-
vos su kū rė dar vie ną so cia li nę si tu a ci ją, ku rią Lie-
tu vos vy riau sy bei teko spręs ti. Tai buvo ka rių ir jų 
šei mų, nuo ka ro nukentėjusiųjų so cia li nės ap sau gos 
problema. Pri im ti įsta ty mai lei džia gal vo ti, kad ši 
žmo nių ka te go ri ja  ne bu vo už mirš ta. Vyks tant ne-
pri klau so my bės ko voms so cia li nė pa ra ma buvo su-
tei kia ma ka riš kių šei moms. 1919 me tais ge gu žės 
22 d. iš ei na įsta ty mas, reg la men tuo jan tis so cia li nę 
pa ra mą ka riš kiams ir jų šei moms.39 1925 bir že lio 
mėn. 23 d. Sei mas pri ė mė „Ka rių pen si jų įsta ty mą“, 
ku ris nu ma tė so cia li nę ap sau gą, ski riant pen si jas ne 
tik ka riams, tapusiems su negalia, bet ir žu vu sių ka-
rių šei moms bei ka riams, iš tar na vu siems ne ma žiau 
kaip dvi de šimt me tų.40 Ypa tin gai griež tai šis įsta ty-
mas reg la men ta vo pen si jų sky ri mą nuo karo nuken-
tėjusiems kariams. Pen si jos buvo ski ria mos pri klau-
so mai nuo pra ras to dar bin gu mo pro cen to. Ga na 
iš sa miai 46 pa ra gra fuo se pen si jų sky ri mas ka riams 
reg la men tuo ja mas 1926 m. sau sio mė ne sį iš leis to se 

35  Optantų grąžinimo išlaidoms padengti ir joms išieškoti taisy-
klės // Vyriausybės žinios. 1922 04 10. Nr. 84, 2 p.
36 Lietuvos respublikos 1922 metų išlaidų sąmata // Vyriausybės 
žinios. 1922 11 13. Nr. 115, 4 p.
37 Tremtinių grąžinimo įstaigų likvidacijos įsakymas // Vyriau-
sybės žinios. 1922 11 20. Nr. 116, 1 p.
38 Tremtinių grąžinimo įsakymas // Vyriausybės žinios. 1921 04 
28. Nr. 64, 5 p.
39 Įstatymas apie algas ir pašalpas kariškiams ir jų šeimoms // 
Laikinosios vyriausybės žinios. 1919 05 22. Nr. 7, 7 p.
40 Karių pensijų įstatymas // Vyriausybės žinios. Nr. 208, 1925 
06 23, 1 p.

„Ka rių pen si jų įsta ty mui vyk dy ti tai syk lė se“.41 So-
cia li nę pa gal bą pen si jų pa vi da lu įsta ty mas su tei kė 
ne tik ka riams, bet ir tam tikrais atvejais jų šei mos 
na riams. Šis įsta ty mas dar buvo pa pil do mas nau jo-
mis tai syk lė mis, iš ė ju sio mis 1926 m. bir že lio 9 d. Čia 
ka rių pen si jos su tei kia mos ir „ru sų ka riuo me nės ka-
ro in va li dams – Lie tu vos pi lie čiams, jei jie ta po ka ro 
in va li dais li gi 1918 m. va sa rio mėn. 16 d.“42 

Lietuvos vyriausybė gana griežtai reglamentavo 
socialinės paramos skyrimą. ,,Atskirų asmenų šelpi-
mo taisyklėse“ buvo nurodyta, kokie asmenys šelpia-
mi, kokiais atvejais ir kokią pagalbą jie gali gauti.43 
Atskirų asmenų šelpimo taisyklių pakeitimas, regla-
mentuojantis pašalpos dydį asmeniui, išėjo 1926 m.44 

Lietuvos vyriausybė įstatymais kontroliavo prie-
glaudų steigimą ir jų darbą. Bet kokia prieglauda 
turėjo atitikti numatytus reikalavimus. Ypač tai lietė 
vaikų prieglaudas. 1925 m. Vidaus reikalų ministras 
Z. Starkus pasirašė ,,Vaikų prieglaudų laikymo taisy-
kles“. Šios taisyklės nurodė, kiek ir koks personalas 
turi būti vaikų prieglaudose, nusakė dienos maisto 
davinį. Reglamentavo reikalavimus gyvenamoms 
patalpoms.45 

Nepriklausomoje Lietuvoje išleisti įstatymai pa-
rodo valstybės siekį globoti įvairių kategorijų žmo-
nes. 1928 metais buvo išleistas „Proto ligonių šeimy-
nose statutas“, reglamentuojantis žmonių, turinčių 
protinę negalią, globos sąlygas.46 Valstybės rūpestį 
ligoniais liudija ir įstatymiškai nustatytas 1932 me-
tais „Prieglaudų invalidams dienos maisto davinys“.

Juoda duona ... ................................................400 g.
Balta duona  ....................................................200 g.
Sviesto ................................................................30 g.
Cukraus .............................................................40 g.
Riebalų ...............................................................35 g.
Mėsos  ..............................................................200 g.
Pieno ................................................................1\2 lt.
Kavos ...................................................................5 g.
Arbatos ................................................................9 g.
Bulvių ..............................................................500 g.
Burokų, arba morkų, arba kopūstų ..............300 g.
Kruopų ............................................................100 g.
Miltų kvietinių  .................................................30 g.
Druskos .............................................................20 g.
Pipirų.................................................................0,3 g.
Lauro lapų ........................................................0,3 g.
Svogūnų............................................ ................10 g.

41 Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklės // Vyriausybės ži-
nios. 1926 01 15. Nr. 213, 3 p.
42 Karių pensijų įstatymui vykdyti taisyklių pakeitimas // Vy-
riausybės žinios. 1926 06 09. Nr. 228, 4 p.
43 Atskirų asmenų šelpimo taisyklės // Vyriausybės žinios. 1925 
06 12. Nr. 193, 2 p.
44 Atskirų asmenų šelpimo taisyklių pakeitimas // Vyriausybės 
žinios. 1926 12 10. Nr. 240, 3 p.
45 Vaikų prieglaudų laikymo taisyklės // Vyriausybės žinios. 
1925 02 26. Nr. 183, 5 p.
46 Proto ligonių šeimynose statutas // Vyriausybės žinios. 1928 
07 30. Nr. 280, 2 p.
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Pasninko dienomis pietums vietoje 200 gramų 
mėsos buvo duodama 1 silkė (ne mažesnė kaip 100 
g.) ir 400 gramų bulvių. Šventadieniais galėjo būti 
duodama 50 g. dešros arba 40 g. sūrio.47

Jau pir mai siais Lie tu vos ne pri klau so my bės me-
tais Lie tu vos vy riau sy bė įsta ty miš kai reg la men ta vo 
pa žei džia miau sių vi suo me nės na rių (biednuo me-
nės, trem ti nių, ka rių, da ly va vu sių ne pri klau so my bės 
ko vo se, ka rių, tapusių su negalia,) so cia li nę pa ra mą. 
Ši pa ra ma pa si reiš kė įvai rio mis for mo mis: šel pi mu, 
pen si jų sky ri mu, ne mo ka mų ar ba da li nai ap mo ka-
mų pa slau gų su teiki mu. Valstybės parama įstaty-
mais buvo reglamentuojama ir vėlesniu nepriklau-
somybės laikotarpiu, nustatant pašalpas beturčiams, 
teikiant paramą prieglaudose esantiems vaikams, 
žmonėms su negalia. Katalikiškoje Lietuvoje įstaty-
mų kūrimui įtakos turėjo krikščioniškosios moralės 
principai bei Bažnyčios socialinis mokymas, kuris 
prisidėjo prie modernios valstybės  teisingesnės so-
cialinės politikos formavimo.

IŠVADOS

Nepriklausomos Lietuvos 1918-1940 m. laikotar-
piu viena valdžia nebuvo pajėgi įveikti susidariusios 
sunkios padėties socialinės politikos sferoje. Todėl 
Bažnyčia aktyviai įsitraukė į socialinį gyvenimą, nes 
socialinės veiklos sfera nebuvo jai svetima. Bažny-
čios socialinis mokymas, besiremiantis Popiežių en-
ciklikomis bei aktyviu dvasininkijos ir pasauliečių 
dalyvavimu, formavo vertybinį socialinės politikos 
pamatą socialinės apsaugos darbe nepriklausomoje 
Lietuvoje vadintą Katalikiškąja Akcija. Katalikiškoji 
Akcija įgyvendino ne tik moralinius principus, bet  
kartu atliko ir organizacinį vaidmenį, darė įtaką ir 
tam tikram organizuotos socialinės apsaugos struk-
tūros formavimuisi.

Tei si niai so cia li nės ap sau gos principai bu vo už-
fiksuoti ne tik Laikinojoje vyriausybės deklaracijoje, 
bet ir ne pri klau so mos Lie tu vos kons ti tu ci jo se. Jo se 
ryš kė jo so cia li nės ap sau gos politi kos kryp tys: si e ki-
mas lai duo ti pa ra mą ser gan tiems, su ža lo tiems, pa-
gy ve nu siems bei ne į ga lie siems as me nims, pa gal ba 
pra ra du siems dar bą, tu rin tiems ma žas pa ja mas ir 
t.t. Ne pri klau so mos Lie tu vos vals ty bės kons ti tu ci jos 
kaip vi so se sri ty se, taip ir so cia li nės ap sau gos sri ty je, 
nu ma tė tik pa grin di nius veik los prin ci pus. De ta liau 
so cia li nę ap sau gą re gu lia vo ki ti įsta ty mai, nu ta ri mai, 
tai syk lės. 

Jau pir mai siais Lie tu vos ne pri klau so my bės me-
tais Lie tu vos vy riau sy bė įsta ty miš kai reg la men ta vo 
pa žei džia miau sių vi suo me nės na rių (biednuo me-
nės, trem ti nių, ka rių, da ly va vu sių ne pri klau so my-
bės ko vo se, ka rių, tapusių neįgaliaisiais), so cia li nę 
pa ra mą. Ši pa ra ma pa si reiš kė įvai rio mis for mo mis: 
šel pi mu, pen si jų sky ri mu, ne mo ka mų ar ba da li nai 
ap mo ka mų pa slau gų su teiki mu. Katalikiškoje Lie-
47 Prieglaudų invalidams dienos maisto davinys // Savivaldybių 
žinynas. Kaunas. 1932, 275 p.

tuvoje įstatymų kūrimui įtakos turėjo krikščioniš-
kosios moralės principai bei Bažnyčios socialinis 
mokymas, kuris prisidėjo prie modernios valstybės  
teisingesnės socialinės politikos formavimo.
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SOCIAL SECURITY LEGISLATION CHARACTERISTICS IN THE CHURCH’S SOCIAL TEACHING 
CONTEXT DURING THE PERIOD OF THE MODERN STATE OF LITHUANIA (1918-1940)

Kazys Balickas, Vida Balickienė

Summary
During the period of the independent Lithuania (1918-1940) the foundations of a modern and national states were 

formed. In the Declaration of the Temporal Government (1919) as well as in Lithuanian Constitutions (1922, 1928, 
1938) the direct principles of social security were stated. These were as follows: taking care of citizenry‘s health and 
wealth, i.e. of the landless, the ones who had little land, the unemployed, the working people, in cases of illness, aging 
and accidents. The analyzed sources testify that the social security system was organized in three main directions: the 
support for the most vulnerable member groups of the society, work security (agricultural, industrial workers and 
officers) and social insurance.  

A special significance for the formation of the social welfare system had the Church‘s social teaching, grounded on 
the Papal encyclicals and called the Catholic Move. This teaching formed a value base for the social politics. Catholic 
organizations, providing not only material but also spiritual support, were carrying out a wide range of social activities. 

The method used in the research: analysis of documents and literature sources.
Keywords: Constitutions of the independent Lithuanian, the Government Resolutions, a social security, an optant, 

the Church‘s social teaching.
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MANDATORY MEDIATION IN COMMERCIAL DISPUTES 
IN TURKISH LAW

Abstract. Mediation is an institution which has been applied since 2012 by the codification of the Code Numbered 
6325 in Turkey. Mediation, which is a very important opportunity for peaceful resolution of the disputes, is subject 
to the principle of optionalism. However, in order to increase the practice of mediation, the legislator first adopted 
the mandatory mediation system in certain cases in labour law and then in commercial law. Lawsuits cannot be filed 
unless the mandatory mediation requirement is fulfilled. Even if a lawsuit is filed, the courts will reject these cases due 
to procedural inadequacy. This choice of the legislator has been criticized, because this legal obligation is contrary to 
the philosophy of mediation and the uncertainty of the scope of mandatory mediation system. These criticisms will 
be tried to focus on in the article. In other words, in this study, the criticisms will be emphasized, the causes of the 
problems will be discussed and solutions and suggestions will be proposed.

Keywords: Mediation, mandatory mediation, Turkish commercial law, Turkish law, alternative dispute resolutions

INTRODUCTION

The topic of this article is “Mandatory Mediation 
in Commercial Disputes in Turkish Law”. Mediation 
became one of the alternative dispute resolution 
methods in Turkish Law in 2012 with Code No. 
6325. Mediation, which entered into force in 2012, 
differs from the alternative dispute methods which 
have been valid in Turkish law since the initiative 
to resolve the dispute remains with the parties’ will. 
Although mediation is a discretionary method of the 
resolution just like arbitration, unlike the arbitrator 
in arbitration, the decision-maker of the dispute 
resolution process is not the mediator, but the 
parties to the dispute. As a result of the settlement 
of the dispute by mediation, the hostility between 
the parties ends with the free will and decision of 
the parties. The main motivation for the adoption 
of mediation institution was the alignment with 
European Union legislation which Turkey had 
undertaken after the Helsinki Summit in 1999. In 
terms of practice, mediation serves as an alternative 
method of dispute resolution to reduce the number 
of cases in courts. From a sociological point of 
view, the mediation system, in which hostilities are 
resolved by the parties’ own will and decisions, also 
affects the achievement of social peace. According to 
Code No. 6325, mediation is voluntary as a principle. 
The parties may choose to settle their disputes 
through mediation if they wish. After the mediation 
process starts, they can withdraw from mediation 
negotiations at any time. After the mediation 
process is completed, the parties are free to agree or 

not. This is defined as the principle of freedom in 
mediation and is accepted as the dominant principle 
in all mediation systems. In other words, in order to 
reach legal, practical and sociological purposes, the 
keyword is the principle of freedom or voluntarism. 
On the other hand, the legislator gave up the 
principle of voluntarism for certain lawsuits, first in 
labour law and then in commercial law disputes and 
adopted the mandatory mediation system. 

The reason for this preference was that the 
application of mediation had been realized below 
expectations. The legislative body accepted 
compulsory mediation, which is contrary to the 
general principles of mediation, in order to expand 
the practice of mediation and thereby reduce the 
number of cases and the workload of the courts. This 
choice of the legislator is contrary to the philosophy 
of mediation. Another inconvenience of this 
preference of the legislator due to the mandatory 
mediation in commercial disputes is the uncertainty 
of the limits of the distinction between mandatory 
mediation and discretionary mediation. The 
legislator has caused question marks about whether 
mediation is mandatory or optional, especially in 
certain commercial cases. The removal of these 
question marks has been left to the courts and the 
courts of appeal. The issue was not solved while 
making the law, it was preferred by law enforcement 
to solve the issue. This choice of the legislator has 
also led to criticisms. For these reasons, this article 
will be allocated to the mandatory mediation 
system in commercial lawsuits in Turkish law and 
the problems caused by this system. The article will 
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consist of two main headings. In the first chapter, 
the principles of the mandatory mediation system 
in commercial cases, especially the exceptional 
character, will be examined. Under the second main 
heading, the criticisms arising from the mandatory 
mediation system in commercial cases and my 
opinions and offers for the elimination of these 
criticisms will be included.

1. THE FUNDAMENTALS OF THE 
MANDATORY MEDIATION IN 
COMMERCIAL DISPUTES

A. Mediation as an Alternative Dispute 
Resolution in Turkish Law
Turkey gained the European Union candidate 

country status and undertook to harmonize its legal 
system with the EU legislation in Helsinki Summit 
in 1999. Since then, intensive codification efforts 
have been carried out in Turkish law. One of these 
efforts is the Code of Mediation in Civil Disputes, 
numbered 6325, which entered into force in 2012. 
The Code has restricted the scope of mediation with 
only the civil (private law) disputes. Accordingly, 
it is possible to benefit from mediation for the 
resolution of all private law disputes that do not 
involve domestic violence and do not concern the 
public order. Mediation was first included in the 
Turkish legal system with Code No. 6325. However, 
mediation is not the first and only alternative dispute 
resolution method in Turkish law. National and 
international arbitration, ombudsman, conciliation 
for criminal law cases are other alternative methods 
of dispute resolution that have prevailed before 
mediation (Biçkin, 2006; Aras, 2009). Mediation 
and conciliation are similar. However, mediation 
becomes valid in private law, when conciliation 
- in criminal law cases. Mediation is also similar 
to arbitration, which is also valid for private law 
disputes. On the other hand, the decision-making 
authority in the arbitration is the arbitrator. In other 
words, the person who performs as the executive of 
the process has the authority to resolve the dispute 
(Aras, 2009). In arbitration, the dispute between 
the parties continues even if the dispute is resolved. 
Mediation is a method that solves the conflict only 
with the parties’ decision and participation. In 
addition to applying for mediation for the settlement 
of the dispute, the conclusion of the agreement is 
entirely up to the parties’ acceptance and decision. 
In other words, the win-win principle applies to 
mediation. Mediation is very different from the 
ombudsman service (Aras, 2009). What they have 
in common is only that they both are alternative 
resolution methods for disputes. Furthermore, the 
fact that the ombudsman is valid in administrative 
law disputes and the fact that the ombudsman 
cannot produce binding solutions unlike mediation 

reveals the differences between ombudsman and 
mediation (Biçkin, 2006).

B. The Principles of the Mediation (According 
to the Code Numbered 6325)
The principles of mediation are regulated in the 

Code Numbered 6325 and the Regulation enacted 
in accordance with the Code. Confidentiality is one 
of the principles governing mediation. Violation 
of the confidentiality rule, which can be expressed 
as non-disclosure of information acquired in the 
process, is clearly defined as a crime in the Code. 
Another principle that dominates mediation is 
equality. The parties of the dispute have equal rights 
and powers in initiating the process, in determining 
the procedure to be followed in the process and in 
selecting the mediator during the process (Moore, 
2016). Another principle dominating mediation is 
the inability to use the documents and declarations. 
This policy is a special view of the confidentiality 
principle. Accordingly, statements and documents 
prepared solely for mediation negotiations cannot 
be used as evidence for a civil action or arbitration 
in the same dispute. Perhaps the most important 
principle of mediation is voluntarism. The parties to 
the dispute are free to apply for mediation, to stay in 
the mediation process, to terminate the process and 
to conclude an agreement at the end of the process 
and as of last to determine the terms of the agreement 
(Moore, 2016). The parties shall not be compelled to 
apply for and terminate the mediation. The principle 
of voluntarism has particular importance as a 
principle that shapes the philosophy of mediation 
which serves for a peaceful solution (Özmumcu, 
2016).

C. Preferring Mandatory Mediation in 
Commercial Cases
As mediation entered into force by the Code 

Numbered 6325, it was aimed to respond to 
expectations such as the reduction of applications for 
judicial settlement of disputes and the easing of the 
workload of the courts. For this reason, the practice 
of mediation was expected to increase exponentially 
each year. However, after the mediation institution 
became valid in Turkish Law, the expected results 
were not realized. Although it is a cheaper and 
shorter conflict resolution, the lack of information 
and distrust in the community about mediation has 
caused mediation practices not to meet expectations 
(Konca, 2018). To this end, the legislator took 
measures to expand and increase the practice of 
mediation through a number of interventions 
that are still being discussed. The first of these 
interventions took place in October 2017 with the 
Act no.7036. In some lawsuits related to labour law, 
it was regulated that the dispute resolution through 
mediation should be tried before a case can be filed 
(Çil, 2018). In other words, applying to mediation 
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in certain labour cases listed in the Act became a 
pre-condition for a case (Çil, 2018). Subsequently, in 
December 2018, the scope of compulsory mediation 
was extended by Act No. 7155, and the compulsory 
mediation system was accepted in commercial cases 
as well. Today, codification efforts are underway for 
the mandatory mediation system for consumer law 
and family law disputes (Koçyiğit /Bulur, 2019).

The adoption of the mandatory mediation 
system has contributed to the increased number 
and proportion of mediation practices. However, at 
the end of the mandatory mediation negotiations 
in both labour and commercial lawsuits, the rate of 
the conclusion of the agreement with the agreement 
was about thirty per cent if we need to talk about 
the case of Sakarya (Moore, 2016). This means that 
the mandatory mediation system has only led to 
virtual success. It has naturally contributed to the 
increased number of initiated mediation processes. 
Furthermore, it failed to make the expected 
contribution to a more peaceful settlement of 
disputes (Özmumcu, 2016).

D. The Application of Mandatory Mediation in 
Commercial Cases
In order for a case to be subject to a mandatory 

mediation system, it must first be a commercial 
case. Commercial cases are regulated under three 
subheadings in Article 4 of the TCC. Absolute 
commercial cases are those that are deemed to be 
commercial, regardless of the parties’ merchant 
identity and regardless of whether the commercial 
affair is involved. Civil lawsuits arising from the 
TCC and lawsuits concerning legal disputes arising 
from the listed legislation referred to in the TCC 
are absolute commercial cases. Accordingly, all 
civil lawsuits arising from 1535 articles of the TCC 
are absolute commercial cases (Ayhan / Özdamar 
/ Çağlar, 2012). In addition, civil lawsuits arising 
from banking legislation, intellectual and industrial 
property rights legislation and trade-related places 
legislation are also accepted as absolute commercial 
cases. Lawsuits arising from the provisions of 
the Turkish Civil Code concerning those who 
are occupied with lending against pledge are also 
absolute commercial lawsuits (Şener, 2016; İmregün, 
1996). In addition, civil lawsuits arising from the 
provisions listed in the Turkish Code of Obligations 
are subject to absolute commercial cases (Arkan, 
2018). The provisions concerning the prohibition 
of competition, brokerage agreement, commercial 
representative and commercial representative, letter 
of credit and credit order, publication agreement and 
merger and transfer of commercial enterprises are 
the matters that are subject to absolute commercial 
cases and are clearly listed in the TCC (Bahtiyar, 
2018). The second group of commercial lawsuits is 
lawsuits arising from remedies, custody agreements 

and rights related to intellectual and artistic works. 
In order for these lawsuits to be commercial cases, 
the case must be related to at least one of the parties’ 
commercial enterprise. The third group of commercial 
cases can be classified as relative commercial cases. 
A case which is not in the first two categories can be 
considered as a relative commercial case (İmregün, 
1996). However, the additional requirement for this 
is even more severe. This requirement is that the case 
is concerned with the commercial enterprises of both 
parties (Arkan, 2018).

Commercial lawsuits fall under the jurisdiction 
of specially established commercial courts. The 
Commercial Courts of the first instance have been 
established in areas where commercial cases are 
intense and the commercial courts of the first 
instance serve as a council of 3 judges. Commercial 
lawsuits are not essentially linked to a special 
procedure of jurisdiction (Ayhan / Özdamar / 
Çağlar, 2012; Şener, 2016). The provisions of the 
Code of Civil Procedure, which regulate the rules 
of general procedural law, are also applicable to 
commercial cases (Bozer / Göle, 2018; Çeker, 
2013). However, exceptionally, special procedural 
rules that apply to commercial litigation, which is 
systematically deprived and dispersed in legislation, 
are included (Şener, 2016; Çeker, 2013). The ability 
of evidence of commercial books and documents 
in favour of and against the merchant, the special 
regulation of the commercial affair presumption, 
the ability of commercial customs and trades to be a 
direct objective source of law on traders, the removal 
of the obligation of providing commercial books by 
the loss certificate for commercial books, the validity 
of the application of simple trial procedures in the 
relationships between companies and/among the 
partners are examples of the special rules of the 
procedure that I have pointed out (Arkan, 2018; 
Bozer / Göle, 2018). Another special procedure rule 
that applies in commercial lawsuits is that mediation 
is mandatory in commercial lawsuits that are the 
subject of this article.

The mandatory mediation system does not apply 
to all commercial cases. The legislator envisages 
that mandatory mediation, which is accepted as 
a condition of litigation, will only apply to certain 
commercial cases. Accordingly, lawsuits involving 
receivables and compensation claims, which are 
the subject of payment of a certain amount of 
money from commercial lawsuits, are subject to 
the mandatory mediation system. Mediation must 
have been applied before the procedure and the 
mediation process should have been completed 
without agreement (Koçyiğit / Bulur, 2019). Only 
under these circumstances, commercial cases can 
be initiated by the courts. Therefore, for commercial 
cases subject to mandatory mediation, it is a pre-
condition of a case that the mediation has been 
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applied as first. The parties shall not be able to bring 
the dispute to the court as a commercial case until 
they have completed the mediation process. If this 
condition is not fulfilled, the court will reject the 
case due to the formal requirements and will not 
enter the basis of the dispute. The mediator must 
complete the application within six weeks (Konca, 
2018). The process can be extended for a maximum 
of two weeks if it is not completed within six weeks. 
It is compulsory for parties to initiate the process, 
but they are always free to conclude the process by 
agreement or disagreement. In other words, the 
mandatory mediation process can be terminated 
after the first negotiation even with the unilateral 
request of the parties through disagreement 
(Koçyiğit / Bulur, 2019).

2. THE PROBLEMS AND EVALUATIONS 
ARISING FROM THE MANDATORY 
MEDIATION SYSTEM IN COMMERCIAL 
DISPUTES

The compulsory mediation system in commercial 
cases is criticized from two points. The first point 
is related to the mentality of mandatory mediation 
which is contrary to the mediation institution’s 
principles such as being voluntary. The second point 
is related to the content of the commercial cases 
which are subject to the mandatory mediation.

A. Does Mandatory Mediation Comply with 
the Philosophy of Mediation?
In the regulation of mediation by the legislator, 

efforts to harmonize with the legal system of the 
European Union have been an important source of 
motivation. However, the main goal was to prevent 
the applications to the courts for resolving the legal 
disputes through mediation. Thus, the workload of 
the courts would be reduced and there would be a 
significant improvement in the excessive intensity 
of the judiciary. In order for all these expectations 
to be realized, the important prerequisite was the 
expansion of mediation practice. After entering into 
force of Code Numbered 6325 it did not happen, 
unfortunately, this condition for Turkey’s application. 
The legislator introduced a mandatory mediation 
system for the realization of this requirement, perhaps 
in contradiction to the philosophy of the mediation 
institution (Ekmekçi / Özekes / Atalı, 2018).

The adoption of mandatory mediation can also 
be regarded as a violation of freedom of right to legal 
remedies, which is a universal legal principle. It is 
against the principle of willpower to force a person 
who wants to exercise his or her rights in the courts 
to apply for mandatory mediation. Mandatory 
mediation is the deviation of mediation from which 
the principle of voluntarism applies (Konca, 2018).

First of all, we have to state that the mandatory 
mediation system or the mediation system, which 

is the pre-condition of the case, is contrary to the 
philosophy, essence and spirit of the mediation 
institution. Mediation is a process that must be 
initiated only by the free will of the parties of the 
dispute. Encouraging the parties to mediate before 
suing a lawsuit is, of course, a very appropriate 
action. However, it was not the right choice to 
make it mandatory for the parties to apply for 
mediation, for making the practice of mediation 
widespread and the workload of the courts dealing 
with commercial cases reduced. This criticism also 
applies to mandatory mediation in labour law cases 
(Ekmekçi / Özekes / Atalı, 2018). As a matter of fact, 
mandatory mediation in labour law cases can lead to 
greater handicaps, because in the dispute in labour 
law, one party is the employer who is strong, while 
the other is an employee who is disadvantageous 
and forced into the mediation negotiating process. 
Mediation to become widespread as an alternative 
dispute resolution way is, of course, an ideal purpose. 
However, in order to achieve this purpose, first of all, 
it is necessary to increase the trust in the mediation 
in the society and to eliminate the disinformation 
about mediation (Ekmekçi / Özekes / Atalı, 2018).

B. The Uncertainty of Commercial Lawsuits 
within the Scope of the Mandatory Mediation 
System
Another criticism that can be directed to the 

mandatory mediation system in commercial cases is 
the uncertainty of the scope. The legislator has adopted 
the mandatory mediation system only with respect to 
compensation and money receivables. It is not clear 
why the cases such as termination, liquidation, exit or 
dismissal of the company, cancellation of the decision 
of the general assembly, etc. are not included in the 
mandatory mediation system. As a matter of fact, 
there are no satisfactory explanations to eliminate 
these question marks in the preamble of the Act. 
The uncertainty of commercial cases subject to the 
mandatory mediation system arises, in particular, as 
to whether certain cases include claims for a pecuniary 
claim. Negative determination cases and cancellation 
of objections on enforcement proceedings can be 
underlined as examples.

It is unclear why the legislator specifically enforces 
the mandatory mediation system for commercial 
lawsuits arising solely from compensation and 
pecuniary claim. The rationales for the adoption of 
mandatory mediation in commercial cases are the 
dissemination of the culture of reconciliation, the 
resolution of the disputes encountered in the fastest 
and least cost way, and the end of the hostility in the 
commercial life. This justification does not apply 
only to claims for money and compensation cases. 
Of course, it is also valid for other commercial case 
types. For this reason, the ratio legis and the choice 
of mandatory mediation system by the legislator do 
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not overlap. Cancellation of the General Assembly 
resolution, peaceful settlement of disputes arising 
from unfair competition in the nature of the 
commercial affair, termination of antagonism 
between the parties of the dispute is as important as 
the claims of money receivable and compensation.

Uncertainty about the scope of lawsuits subject 
to the mandatory mediation system in commercial 
cases raises problems, particularly in cases of 
negative clearance and annulment of an objection. 
Although there is a general acceptance in the legal 
doctrine that these cases are not included in Article 
5.A of the TCC, the judicial authorities acknowledge 
that the mandatory mediation system is also valid in 
these cases, that the important thing is to promote 
mediation and that the obstacles to mediation 
should be removed. In my opinion, this perspective 
is inaccurate. The dissemination of mediation is, of 
course, the goal. In order to achieve this goal, it is 
necessary to increase confidence in mediation in 
the society. Measures to increase this confidence 
cannot be interpreted explicitly against the Code 
by coercion. It should also be noted that mediation, 
which is essential in commercial cases, is optional. 
The exception is that mediation is mandatory. The 
necessity of narrow interpretation of the exception 
provisions is a universal principle of legal system. 
It is unlawful to extend the scope of mandatory 
mediation through interpretations that are beyond 
the scope of this principle. Additionally, at this point, 
I have to make determinations about the negativity 
of the unfair and inadequate interventions of the 
mediation organs of the Ministry of Justice. The 
Mediation Department is the body of the Ministry 
of Justice regarding the mediation institution. This 
body sometimes goes beyond the limits of its powers 
and makes comments on mediation legislation, in 
particular on the Code of Mediation, and requires 
that such comments be accepted by the judicial 
authorities and mediators. Unfortunately, the 
judicial authorities and those engaged in mediation 
institution also accept the views and suggestions of 
the department as unlawfully binding.

CONCLUSION

It must be admitted that mediation is admirable 
as an institution that provides the fastest and least 
costly resolution of disputes. The dispute is resolved 
upon the initiative and decision of the parties. 
Thanks to the solution, hostility between the parties 
is avoided. In this way, social peace is provided. All 
these prove how important and significant is the 
mediation institution in Turkey. The legislator and 
the political will and the whole legal community 
should approach mediation from this perspective. 
However, what is happening is that the Ministry 
of Justice makes efforts to increase the statistical 

burden of mediation practices and reduce the 
workload of the courts. Unfortunately, colleagues 
who are engaged in mediation see mediation as 
a new economic opportunity as well. In other 
words, a significant number of stakeholders on 
mediation have unfortunately approached the 
institution, lacking the ideals it should have, and 
this has led to a loss of confidence for mediation 
in the society. Unfortunately, the legislator, instead 
of making efforts to avoid this loss of confidence 
or to increase confidence, has aimed to realize the 
expected purpose of mediation through virtual 
statistics by intervention as forcing the parties to 
apply for mediation. Making mediation mandatory 
in commercial lawsuits is the result of such a faulty 
choice. This result has made mediation mandatory 
in labour and then commercial litigation. In other 
words, it has made mediation in a way that is contrary 
to the principle of willpower and does not conform 
to the founding philosophy of the institution. The 
legislator has not been able to justify the reasons 
why mandatory mediation has been restricted only 
with money claims and compensation cases. While 
limiting the scope of mandatory mediation, they 
made choices that would lead to new question marks 
and uncertainty. It is also a duty of the legislator 
to eliminate this uncertainty. In addition to these 
determinations, I should also criticize the approach 
of the Mediation Department of the Ministry 
of Justice on the functioning of the institution. 
Admittedly, one of the reasons for all these criticisms 
and question marks is the approaches of the 
Department of Mediation of the Ministry of Justice. 
Lawyers who have carried out academic studies for 
many years in the doctrine were excluded from the 
process. Only a committee of judges and advocates 
was active in the codification efforts for the Act. 
Among academicians, the views of a very narrow 
framework were respected.
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PRIVALOMASIS TARPININKAVIMAS KOMERCINIUOSE GINČUOSE TURKIJOS TEISĖJE

Mustafa Yasan

Santrauka
 Tarpininkavimas yra institucija, kuri nuo 2012 m. taikoma kodifikuojant kodą Nr. 6325 Turkijoje. Tarpininkavi-

mui, kuris yra labai svarbi galimybė taikiai išspręsti ginčus, taikomas pasirinkimo principas. Tačiau norėdamas išplėsti 
tarpininkavimo praktiką, įstatymų leidėjas tam tikrais atvejais pirmiausia priėmė privalomąją tarpininkavimo sistemą 
darbo teisėje, o vėliau komercinėje teisėje. Teismo ieškiniai negali būti keliami, jei nėra įvykdytas privalomas tarpinin-
kavimo reikalavimas. Net jei ieškinys bus pateiktas, teismai atmes šias bylas dėl procedūrinio neatitikimo. Šis įstatymų 
leidėjo pasirinkimas buvo kritikuojamas, nes ši teisinė pareiga prieštarauja tarpininkavimo filosofijai ir privalomo 
tarpininkavimo sistemos apimties neapibrėžtumui. Savo straipsnyje pabandysiu atkreipti dėmesį į šią kritiką. Kitaip 
tariant, šiame tyrime bus akcentuojama kritika, aptartos problemų priežastys ir siūlomi sprendimai bei pasiūlymai. 

Reikšminiai žodžiai: tarpininkavimas, privalomas tarpininkavimas, Turkijos komercinė teisė, Turkijos įstatymai, 
alternatyvūs ginčų sprendimai.
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ĮVADAS

Apie iš Varnupių k., Suvalkijoje, kilusio marijono 
kun. Kristupo Švirmicko veiklą Lietuvoje ir jo trem-
tį į Sibirą būta nemažai studijų, dalis jų publikuota 
įvairioje literatūroje, surengta seminarų, diskusijų. 
Tarp kurių konferencija, vykusi 2014 m. spalio 30 
d. P. Kriaučiūno bibliotekoje Marijampolėje, skirta 
knygnešio, švietėjo, Sibiro tremtinių sielovadininko 
kunigo Kristupo Marijos Švirmicko MIC 200-osioms 
gimimo ir 120-osioms mirties metinėms paminė-
ti bei atminimui įamžinti. 2008 m. publikuotas in-
ternetiniame Bernardinai.lt dienraštyje kun. Paweł 
Chudzik, MIC straipsnis apie marijonų vienuoliją 
ir marijono K. Švirmicko tremtį bei tarnystę Sibire. 
Daug metų jo gyvenimą ir veiklą studijuoja dr. Jonas 
Kosmovskis (Jan Kosmovski MIC) bei Pasaulio lie-
tuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro vadovas V. 
Kubilius. Ypač didelio dėmesio ir aptarimo susilaukė 
kun. Kristupo Švirmicko itin nuoširdus bendravi-
mas ne tik su parapijos, į kurią buvo paskirtas Sibire, 
tikinčiaisiais, bet ir kitais joje gyvenančiais žmonė-
mis. Kaip žinia, ši parapija jungė įvairių tautybių, 
religijų ir likimų žmones. Todėl šiame straipsnyje 
bandysime pasigilinti  tiek į jo pastangas pasiekti po 
didžiausios Sibiro parapijos teritoriją pasklidusius 
parapijiečius, tiek į jo nenuilstamą ryžtą statyti, res-
tauruoti, puošti, atnaujinti maldos namus Irkutsko 
mieste gyvenančiai bendruomenei. Irkutskas, ku-
riame daugelį metų klebonavo marijonas kun. Kris-
tupas Švirmickas, vienas svarbiausių Sibiro miestų, 

jungiantis įvairių tautybių ir religijų žmones. Jo vei-
kla jame reiškėsi ne vien tarnyste, kuri susijusi su  
dvasine lyderyste, bet ir konkrečiu darbu, siekiant, 
kad tikinčiųjų bendruomenė turėtų sakralinę erdvę, 
kur galėtų rinktis liturgijai, religinėms iškilmėms. 
Šios erdvės kūrimo etapai pilni sunkumų ir nesė-
kmių. Atidus sprendinių parinkimas kuriant tiek 
bažnyčios interjerą, tiek eksterjerą rodo jo išskirtinį 
dėmesį pastato estetinei, meninei, teologinei, sakra-
linei aplinkai. Todėl šią jo veiklą aptarsime tarpdis-
ciplininiu metodu, kuris apims istoriją, menotyrą ir 
teologiją. Natūraliai norisi atskleisti iki šiol mažai 
nagrinėtą marijono kun. Kristupo Švirmicko požiūrį 
į bažnytinio meno ir bažnytinės architektūros svarbą 
tikinčiųjų bendruomenei per jo pasirinktą stilistiką 
perstatant esamą bažnyčią, kurios duomenys išlikę 
tik archyvuose, o vėliau ir projektuojant naujus iki 
šių dienų išlikusius maldos namus.

Tyrimo objektas – marijono kun. Kristupo Švir-
micko tarnystė Irkutsko parapijoje. 

Tikslas – atskleisti marijono kun. Kristupo Švir-
micko tarnystę per sakralinės erdvės kūrimą Irkuts-
ko parapijoje.

Metodas – analitinis aprašomasis. 
Uždaviniai: 1) apžvelgti marijono kun. Kristupo 

Švirmicko asmenybę, tremtį ir jo didžiąją kelionę 
po didžiausią Sibiro parapiją; 2) aptarti marijono 
kun. Kristupo Švirmicko pastoracinę veiklą Irkutsko 
mieste; 3) atskleisti marijono kun. Kristupo Švirmic-
ko pastangas kurti sakralinę aplinką tikinčiųjų ben-
druomenei Irkutske.
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MARIJONO KUNIGO KRISTUPO ŠVIRMICKO 

TARNYSTĖ DIDŽIAUSIOJE SIBIRO  PARAPIJOJE
Anotacija. XIX amžiuje daugelis Lietuvos dvasininkų tarnaudami Sibire dėjo pastangas, kad ten gy-

venantys tikintieji, ypač be savo tėvynės likę tremtiniai, turėtų galimybę praktikuoti tikėjimą bei išlaikyti 
tautiškumą burdamiesi į bendruomenes. Tačiau norint suburti bendruomenę reikalinga erdvė, kurioje jie 
nevaržomai galėtų susitikti. Statydami bažnyčias bei koplyčias ir taip kurdami erdvę ten esantiems tikintie-
siems, kunigai pademonstravo savo atsidavimą ir ryžtą besąlygiškai tarnystei. Nemaža dalis jų iniciatyva 
pastatytų bažnyčių veikia iki šios dienos. Vienas iš jų  marijonas kun. Kristupas Švirmickas, kurio pastora-
cija Irkutsko parapijoje skleidėsi ir per jo pastangas burti bendruomenę ir kurti šiai bendruomenei maldos 
namus.

Reikšminiai žodžiai: Kristupas Švirmickas, tarnystė, Sibiro parapija  
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1. MARIJONO KUN. KRISTUPO 
ŠVIRMICKO ASMENYBĖ, TREMTIS IR 
JO DIDŽIOJI KELIONĖ PO DIDŽIAUSIĄ 
SIBIRO PARAPIJĄ 

1 pav. Marijonas kun. Kristupas  Švirmickas

2019 m. minime iš Suvalkijos Varnupių kaimo 
kilusio švietėjo, Sibiro lietuvių ir kitų tautybių žmo-
nių dvasinio vadovo, bažnyčios statytojo, vienuolio, 
marijonų kunigo kun. Kristupo Marija Švirmicko 
205-ąsias gimimo ir 125-ąsias mirties metines.

Lietuvai sudėtingu laikotarpiu, po 1830-1831 m. 
vykusio pasipriešinimo caro vykdomai politikai, ku-
ris netrukus buvo numalšintas, 1833 m. Kristupas 
Švirmickas įstojo į marijonų vienuoliją. 1838 m. jis 
įšventintas kunigu, o 1844 m. paskiriamas Marijam-
polės marijonų vienuolyno vyresniuoju. Tuo metu 
marijonai ypač aktyviai dalyvavo pasipriešinime, ža-
dino savo tautiečių dvasinę savimonę.1

Užnemunėje dvasininkija, kaip išsilavinęs luo-
mas, ne tik ganytojiškai vadovo moralės dalykams, 
bet ir ugdė tautinę savimonę, aktyviai dalyvavo so-
cialiniame, kultūriniame ir pilietiniame gyvenime. 
Tokio elgesio iš jos tikėjosi ir visuomenė. Ypatingą 
dėmesį tautiniam švietimui skyrė ir 1750 metais Sta-
rapolėje (netrukus tapusia Marijampole) įkurdintas 
marijonų vienuolynas. Nuo XVIII a. antrosios pusės 
iki XIX a. vidurio Marijampolės marijonų vienuoly-
nui buvo klestėjimo laikotarpis – kunigai švietė liau-

1 Kubilius V. Kunigas Kristupas Marija Švirmickas – knygnešys, 
švietėjas, Sibiro tremtinių sielovadininkas. http://www.igliauka.
info/zymus_zmones.htm

dį, steigė mokyklas.2 
Kad visuomenė buvo sąmoninga ir visavertė is-

torijos vertintoja rodo ir tai, kad XIX a. sukilimuose 
bei knygnešystėje dalyvavo didelė dalis šio regiono 
gyventojų. Caro valdžiai už pagalbą sukilėliams dau-
giau nei dešimt dvasininkų išsiuntus į Sibirą, tarp 
kurių buvo ir marijonas Kristupas Švirmickas, mari-
jonų vienuolija buvo pasmerkta visiškai išnykti. 3 

1846 m. carinė Tardymo komisija pradėjo tyrimą 
dėl marijono Kristupo Švirmicko pagalbos sukilė-
liams, ko nepavyko įrodyti, ir rezistencinės literatū-
ros platinimo. Vis dėlto tėvas Kristupas Švirmickas 
praleido šešerius metus Varšuvos kalėjime, po to 
karo teismo buvo nuteistas neterminuotai katorgai 
Sibire. 1852 metais kovo 23 d. tėvas Kristupas Švir-
mickas iš Varšuvos išsiųstas į Irkutską.4 

Mogiliovo vyskupijos administratoriui jis rašė, 
kad atvykęs į Irkutską, Irkutsko parapijos klebono 
kun. D. Hacickio buvo apgyvendintas parapijos na-
muose ir pagal išgales viskuo aprūpintas, o jis savo 
ruožtu dėkojo Kūrėjui karštai melsdamasis ir sten-
gėsi viskuo, kuo galėdamas be apčiuopiamos naudos 
padėti jam parapijos tarnystėje.5

Irkutsko parapijai pranciškonas D. Hacickis va-
dovavo nuo 1841 m. iki 1855 m.. Po jo mirties nuo 
1856 m. liepos 26 d. caro dekretu, prieš tai gavus me-
tropolito dekretą, vadovauti buvo paskirtas marijo-
nas tėvas Kristupas Švirmickas ir ten klebonavo iki 
mirties t. y. 1894 metų.6 

Tuo metų Rusijos imperijos dėmesys buvo su-
telktas į Rytus, t. y. Ramiojo vandenyno pakrantes. 
1858 m. Rusija ir Kinija pasirašė Aiguno sutartį, pa-
gal kurią Mandžiūrija buvo padalinta ir visa derlinga 
bei plati teritorija už Amūro upės (rytinė Amūro da-
lis) buvo prijungta prie Rytų Sibiro ir atiteko Rusijai. 
Taip didžioji dalis Amūro upės tapo siena tarp Rusi-
jos ir Kinijos. Tačiau jau nuo derybų tarp Rusijos ir 
Kinijos pradžios, t. y. 1851 m., vis daugiau įvairaus 
luomo žmonių, išpažįstančių katalikų religiją, atvyk-
davo į šią teritoriją. Didelė jų dalis dėl katalikų ku-
nigų stygiaus jau keliolika metų nepraktikavo savo 
tikėjimo. 

Todėl atsiliepiant į šitą poreikį 1859 m. tėvas 
Kristupas Švirmickas, iki tol buvęs Irkutsko klebonu 
ir Sibiro karių karo kapelionu, Rytų Sibiro general-
gubernatorius Nikolajaus Muravjovo buvo paskirtas 
aptarnauti visą ši naujai prijungtą kraštą.7 
2 Viliūnas D. Užnemunės Genius Loci Marijampolės marijonų vie-
nuolyne//Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai. 
Kultūros filosofijos ir meno institutas. Vilnius 2003. P. 58-59.
3 Ten pat. P. 60.
4 Католическая энциклопедия. Том V. Издательство 
Францисканцев. Москва 2013. P 284.
5 Kubilius V. Kunigas Kristupas Marija Švirmickas – knygnešys, 
švietėjas, Sibiro tremtinių sielovadininkas. http://www.igliauka.
info/zymus_zmones.htm
6 Католическая энциклопедия. Том II. Издательство 
Францисканцев, Москва 2005. P. 471.
7 Христофор Шверницкий. Поездка в Якутскую область 
(1859-1860). Выдержки из дневника. Коиданава 2017.
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Šioje vietoje reikia paminėti, kad vadovaujantis 
1855 metų lapkričio 17 d. imperatoriaus įsakymu, 
tėvui Kristupui Švirmickui buvo suteikta teisė grįžti į 
tėvynę. Tačiau atsižvelgdamas į parapijiečių išreikštą 
norą, jis liko savo pareigose, savanoriškai pasirink-
damas tolesnę pastoracinę tarnystę Sibire.8

Rytų Sibiro generalgubernatorius pageidavimu ir 
pats norėdamas geriau susipažinti su jam pavestos 
parapijos tikinčiaisiais, išgirsti jų lūkesčius, pamatyti 
gyvenimo sąlygas ir kuo didesniam žmonių skaičiui 
suteikti galimybę atlikti religinę praktiką, jis leidžia-
si į didžiulę, dešimt mėnesių trukmės kelionę, per 
kurią nukeliauja daugiau kaip 10 000 km po Amūro 
kraštą, lankydamas Jakutijos sritį ir Irkutsko guber-
niją. Per Užbaikalės kraštą jis vyksta į Amūro kraš-
tą iki Nikolajevsko, iš ten Ochotsko jūra plaukia iki 
Ayano kaimo, esančio Chabarovsko krašte, vėliau iki 
Jakutsko ir Jakutsko – Irkutsko pašto traktu grįžta į 
Irkutską (2 pav.). Kelionės įspūdžius kruopščiai fik-
suoja užrašuose, kuriuos, paprašytas kunigo Juzefo 
Engelgardo (Юзеф Энгельгардт), vėliau tvarkingai 
perrašo ir perduoda jam. 9

Gavęs Rytų Sibiro generalgubernatorius Nikola-
jaus Muravjovo patvirtintą įsaką (3 pav.)10 ir pinigi-
nę paramą susimokėjimui už pašto arklius, tėvas K. 
Švirmickas išvyksta 1859 metų kovo 26 d. Kartu su 
8 Католическая энциклопедия. Том V. Издательство 
Францисканцев. Москва 2013. P. 284.
9 Христофор Шверницкий. Поездка в Якутскую область 
(1859-1860). Выдержки из дневника. Коиданава 2017.
10 Irkutsko srities valstybinis archyvas// 67. F_24_9_6

juo į kelionę kaip pagalbininkas leidosi ir Rudolfas 
Zaremba.  

Keliauti jiems teko tiek laivu, tiek ir arkliais bei 
elniais. Temperatūra vietomis siekė net iki 40-50˚ 
šalčio. Keliaudamas po šiuos kraštus, jis pastebėjo, 
kad daugelyje vietų gyvenamoje aplinkoje ant sienų 
kabo šventųjų ikonos, tačiau žmonės neturi galimy-
bės religinei praktikai. Nežino jokios maldos, ku-
ria būtų galima melstis bendruomenėje. Apsistojęs 
kelionės metu jis klausė išpažinčių ir aukojo mišias 
tiesiog žmonių gyvenamuose būstuose. Vieną tokį 
buvusį sustojimą Jakutijoje, kur mažame privačia-
me bute jis aukojo Šv. mišias ir išklausė penkiolikos 
žmonių išpažinties lapkričio 20-27 dienomis, jis 
aprašo ir savo atsiminimuose. 11 

Keliaudamas per kaimus, jis aukodavo šventąsias 
mišias ten, kur tik sutikdavo bent vieną kataliką, bei 
teikdavo kitus, jiems reikalingus, dvasinius patarna-
vimus. Šioje vietoje verta pastebėti, kad tėvas Kris-
tupas Švirmickas visos kelionės metu rūpindamasis 
savo parapijiečių religine praktika, kuria sakralinę 
erdvę jų gyvenamojoje aplinkoje. Ir tuo pat metu 
pastebi, kad erdvė, kurioje tikintysis gali praktikuoti 
savo tikėjimą, yra be galo jam svarbi ir reikalinga.12 

Jo didžioji, kaip jis pats sako, sėkminga ir įvai-
riausių sunkumų pilna, ganytojiška kelionė baigėsi 
1860 metų gruodžio 26 dieną, kai pašto arkliais už-
šalusia upe Lena jis grįžo į Irkutską. Per visą kelionę 
11 Христофор Шверницкий. Поездка в Якутскую область 
(1859-1860). Выдержки из дневника. Коиданава 2017.
12 Ten pat.

2 pav. XIX a. Rusijos žemėlapis su tėvo kun. K. Švirmicko didžiosios kelionės po Rytų Sibirą kelionės 
maršrutu
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jis aplankė apie 350 tremtinių katalikų.13

Tačiau didžiausia (pagrindinė) tikinčiųjų ben-
druomenė buvo Irkutsko mieste, kuriame jis darba-
vosi visą savo buvimo Sibire laikotarpį, žinoma, ne-
pamiršdamas ir pagal išgales lankydamas ir plačiau 
pasklidusius parapijiečius.

2. MARIJONO KUN. KRISTUPO 
ŠVIRMICKO PASTORACINĖ VEIKLA 
IRKUTSKO MIESTE

Kalbant apie Irkutską reikia paminėti, kad šis 
miestas buvo Irkutsko gubernijos centras. Jis buvo 
svarbus transporto mazgas ir pro jį tekančių upių 
uostas, o tai spartino pramonę ir prekybą bei augi-
no gyventojų skaičių.  Ypač sėkmingai prekiauta su 
Mongolija ir Kinija. Tačiau šalia gana gerai kylančios 
pramonės ir prekybos Irkutske ne mažiau dėmesio 
skiriama ir kultūrai bei švietimui. XVIII–XIX a. čia 
atidaromos valstybinės mokyklos, gimnazijos, pro-
fesinės mokyklos, muziejus, dramos teatras. XIX a. 
Irkutske įkuriamas didžiausias mokslinių tyrimų 
centras Rusijos rytiniame regione bei Irkutsko ins-
titutas – pirmoji aukštoji mokykla Rytų Sibire. Tuo 
laikotarpiu, kai tėvas Kristupas Švirmickas pradeda 
darbuotis Irkutske, turimais duomenimis jame gy-
vena apie 50 tūkst., o visoje gubernijoje – apie 2 mln.  
žmonių. 14  

Irkutsko miestas, būdamas administraciniu 
centru, 1950 m. turėjo 30 administruojamų rajo-
nų ir juose įsikūrusių 10 miestų.  Gubernijos tau-
tinė aplinka labai įvairi. 1959 m. duomenimis rusų 
13 Ten pat.
14 Историческая энциклопедия Сибири//Российская ака-
демия наук Сибирское отделение Институт Истории// 
Новосибирск 2009. P.645-646 

tautybės gyventojai sudarė 84,1%, buriatai – 3,6%, 
ukrainiečiai – 4,9%, totoriai –2%, baltarusiai –1,2%, 
lietuviai – 0,8%, žydai – 0,5%, čiuvašai –  0,5%, ki-
tos tautybės – 2,4%.  Irkutsko mieste buvo katalikų, 
stačiatikių, liuteronų bažnyčių.15 Irkutsko gubernija 
buvo dalis Irkutsko ir Angarsko vyskupijos. 1863 m. 
duomenimis, gubernijos teritorijoje priskaičiuojami 
121, daugiausia mediniai, maldos namai.16

Didžiausioje pasaulyje parapijoje, apimančioje 
visą Sibirą nuo Arkties vandenyno iki pat Kinijos, 
1855 m. duomenimis buvo 1090 katalikų, tačiau 
vėliau jų skaičius sparčiai išaugo dėl 1863-1864 m. 
Abiejų Tautų Respublikos tautų išsivadavimo iš Ru-
sijos imperijos okupacijos sukilėlių trėmimų. Tarp 
ištremtųjų  į Sibirą būta nemažos dalies išsilavinusių 
žmonių ir gerų specialistų.17 

1812 metais kaip į misijų kraštą čia atvyko jėzu-
itai ir vienas kunigas jėzuitas nuolatos rezidavo Ir-
kutsko mieste, kai tuo tarpu kiti jėzuitai lankydavo 
kitus Rytų Sibiro rajonus. Jėzuitų atvykimo laikotar-
pis laikomas Romos katalikų parapijų Rusijos impe-
rijos azijietiškoje dalyje formavimosi pradžia. Jėzui-
tai taip pat pradėjo rūpintis pirmos Romos katalikų 
Irkutsko mieste bažnyčios statybomis. 18 Kai 1820 
m. caro valdžia išvarė jėzuitus iš Rusijos valdomos 
15 Szostakowicz B.  Kosciol rzymskokatolicki w Irkutsku-pom-
nik religijnej i polonijnej przeszlosci kraju nad Angarą, Histo-
ria budowy i dalsze losy swiątyni//Kosciol Katolicki na Siberii//
Uniwersytet Wroslawski. 2004. P.298
16 Историческая энциклопедия Сибири//Российская ака-
демия наук Сибирское отделение Институт Истории// 
Новосибирск 2009. P. 648-649.
17 Католическая энциклопедия. Том II. Издательство 
Францисканцев, Москва 2005. P.471.
18 Ющук Л. A.Архитектура зданий римско-католических и 
евангелическо-лютеранских церквей в Сибири и на Даль-
нем Востоке (1792-1917 гг.). Новосибирск 2000. P.13

3 pav. Rytų Sibiro generalgubernatorius Nikolajaus Muravjovo įsakymas suteikiantis ypatingą statusą 
tėvui kun. K. Švirmickui didžiojoje kelionėje po Rytų Sibirą
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teritorijos,  tarnavimą Irkutsko parapijos (1820 m. 
įkurta Irkutsko parapija, kuri apėmė Irkutsko guber-
nijos ir  Jakutijos teritorijas) tikintiesiems  iki 1955 
m. perėmė pranciškonai observantai. Misijoms va-
dovavo brolis pranciškonas kun. Modestas Romaš-
kevičius, kuris iki 1830 m. buvo Irkutsko parapijos 
rektorius. 

Po Lenkijoje ir Lietuvoje nepatenkintų caro val-
džia sukilimo numalšinimo 1830-1831 m. daug iš-
tremtų lenkų [turima mintyje ir lietuvius, nes XIX 
a. tarp Lietuvos bajorų išpopuliarėjo dvilypė tautinė 
savimonė – aut. past.] papildė Rytų Sibiro katalikų 
skaičių. Katalikų religiją išpažįstančių buvo tiek tarp 
administracinės valdžios ir kariškių, tiek jų buvo gali-
ma sutikti ir tarp kitų profesijų žmonių. Atvykę lenkų  
tautybės (žiūrėti aut. past.) tikintieji daugiausia kūrėsi 
tuose miestuose kaip Irkutskas, kur jau veikė katalikų 
parapijos. Būtent su tuo susijusi ir nuo 1830 m. prasi-
dėjusi sparti neprovoslaviškų bažnyčių statyba. 19 

Bažnyčia Irkutske, į kurią atvyko darbuotis tėvas 
Kristupas Švirmickas, buvo 1825 m.  pastatyta medi-
nė Dievo Motinos dangun ėmimo katalikų bažnyčia, 
kurios statybą palaikė aukščiausia Rytų Sibiro admi-
nistracinė valdžia ir kurios statybos pagrindinis 
mecenatas buvo grafas Giulijo Renato de Litta (ital. 
Giulio Renato de Litta Visconti Arese),20 kuris globojo 
Romos katalikų misiją Irkutske.21

Po amnestijos apsisprendęs negrįžti į tėvynę, o 
likti tarnauti tikintiesiems Sibire, nuo 1856 m. tėvas 
Kristupas Švirmickas perima vadovavimą Irkuts-
ko parapijai – paskirtas Irkutsko bažnyčios kuratu. 
Tėvas Kristupas Švirmickas netrukus pagarsėja kaip 
itin doras kunigas, nes savo gyvenimo pavyzdžiu liu-
dija katalikiškas dorybes, yra atrama ir pagalba čia 
buvusiems tremtiniams. 

Būtų klaidinga galvoti, kad tėvas Kristupas Švir-
mickas rūpinasi tik katalikų tikėjimą išpažįstančiais 
žmonėmis. Liudijimuose gausu žinių apie jo pagalbą 
vargstantiems, skurstantiems, viltį prarandantiems 
dėl sunkių gyvenimo sąlygų. Pats vengdamas bet ko-
kio paaukštinimo (pasirašinėdavo humilibus servus), 
rūpindavosi kiek galėdamas padėti kiekvienam žmo-
gui. Yra žinių, kad po amnestijos 1857 m. daugelis 
tremtinių norėjo grįžti į tėvynę, bet tam neturėjo lėšų, 
buvo paliegę, tad tėvas Kristupas Švirmickas padėda-
mas jiems rašė prašymus dėl finansinės pagalbos. Jis 
buvo artimas tiek lenkams, tiek rusams, tiek budizmą 
išpažįstantiems buritams, tiek ir žydams.22 
19 Ющук Л. A. Архитектура зданий римско-католических и 
евангелическо-лютеранских церквей в Сибири и на Даль-
нем Востоке (1792-1917 гг.). Новосибирск 2000. P. 19
20 Szostakowicz B.  Kosciol rzymskokatolicki w Irkutsku-pom-
nik religijnej i polonijnej przeszlosci kraju nad Angarą, Histo-
ria budowy i dalsze losy swiątyni//Kosciol Katolicki na Siberii//
Uniwersytet Wroslawski. 2004. P.291
21 Ющук Л. A. Архитектура зданий римско-католических и 
евангелическо-лютеранских церквей в Сибири и на Даль-
нем Востоке (1792-1917 гг.). Новосибирск 2000. P. 25
22 Veitas M., Katalikų bažnyčios Sibire istorijos apybraiža// Žemai-
čių akademija// Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2004.P.179

Rašydamas apie bažnyčią vienas autorius straips-
nyje Tygodnik illustrowany pastebi: 

„Girdėjau apie jį visur ir iš įvairių asmenų ir tik 
palankius atsiminimus. Kunigas Švirmickas nesisten-
gia išgarsėti, nesistengia įgyti savimeilę kutenančio 
populiarumo. Giliai atsidavęs liudija tikėjimo tiesas, 
nuoširdžiai ištikimas savo luomo pareigoms, nieka-
da neperžengė, kiek man žinoma, išmintingo uolumo 
ribų. Tačiau jo atlaidumas žmogiškoms klaidoms nėra 
sumanytos sistemos, bet praktikos ir gerai suprastos 
krikščioniškos moralės tiesioginis padarinys. Kunigo 
Švirmicko elgesio normos pirmiausia atsiranda iš prieš-
taringų jo širdies paskatų ir tos tikrosios artimo meilės, 
kuri buvo tarsi įgimta jo charakterio savybė, neatski-
riamas jo moralinės esybės atributas. Jis kitiems teikė 
paslaugią brolišką pagalbą, užuojautą ar paguodą, bet 
ne sau. Kiek galėdamas puošė Viešpaties šventovę.“23

3. MARIJONO KUN. KRISTUPO 
ŠVIRMICKO PASTANGOS KURTI 
SAKRALINĘ APLINKĄ TIKINČIŲJŲ 
BENDRUOMENEI 

4 pav. Senoji 1825 m. statyta medinė Irkutsko 
bažnyčia, rekonstruota tėvo kun. K. Švirmicko, 

sudegusi per 1879 m. gaisrą

Tik paskirtas į pareigas tėvas Kristupas Švirmic-
kas iš pagrindų imasi pertvarkyti medinę katalikų 
Irkutsko bažnyčią (4 pav.). Jau 1856 m. jis rašė atas-
kaitą arkivyskupijos konsistorijai Peterburge apie 
atliktą kapitalinį maldos namų remontą: perstatytas 
sienas, sustiprintas perdangos sijas, pastatytą por-
tiką, pristatytas šonines navas, apmūrytas sienas iš 
išorės, papuoštą pagrindinį frontoną piešiniu, išba-
lintas vidaus sienas ir kt. Jis taip pat įrengė šildymą – 
pastatė olandiško tipo krosnį. Šildymas jautėsi ir prie 
30˚ šalčio. Tarp frontono ir pagrindinių durų padarė 
įrašą: ,,Dievas mūsų apsauga“. Ataskaitoje jis taip pat 
rašė, kad 1857 m. yra numatoma įrengti naują, auk-
suotą altorių, kuris jau yra užsakytas per parapijos 
komitetą.24 1868 m. jau buvo pastatytas naujas pa-
grindinis ir du šoniniai altoriai. Centrinis altorius (5 
23 Ten pat.
24 Szostakowicz B.  Kosciol rzymskokatolicki w Irkutsku-pom-
nik religijnej i polonijnej przeszlosci kraju nad Angarą, Histo-
ria budowy i dalsze losy swiątyni//Kosciol Katolicki na Siberii//
Uniwersytet Wroslawski. 2004. P.298
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pav.) buvo ypač prabangus, su raižiniais, ažūru.  Taip 
pat buvo padarytos naujos klausyklos, atitinkančios 
gotikinį altorių stilių. Altorių ir papuošimų autorius 
buvo Valerijonas Kulikovskis iš Kauno. Atskirų de-
talių autorius buvo lenkas iš Varšuvos Voicekas Ku-
perskis. Daugelis jų dirbo be jokio atlygio.25 

5 pav. Naujasis tėvo kun. K. Švirmickos rūpesčiu 
padarytas altorius senajai medinei Irkutsko 

bažnyčiai
Ne ortodoksų krikščionių bažnyčių planavimo 

ir erdvės sprendimai grindžiami Vakarų Europos 
bažnyčių vidaus erdvės organizavimo tradicijomis. 
Bažnyčios interjeras paprastai būdavo dviejų ar tri-
jų tokio paties aukščio navų, trijų navų su aukštes-
ne vidurine nava arba vienos navos bažnyčia. Mūsų 
aprašoma Irkutsko Švč. Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų bažnyčia kaip tik ir buvo trijų navų, su šiek 
tiek aukštesne vidurine nava, kuri formavo salinę 
bažnyčią ir pusapvalę apsidę, kvadratinės formos 
(17,04 m x17,04 m). Šoninėse navose buvo įrengti 
gyvenamieji kambariai bažnyčios tarnams, virtuvė.26

Kalbant apie tėvo Kristupo Švirmicko sakralinės 
erdvės kūrimą, būtina akcentuoti ne tik jo norą ti-
kintiesiems sukurti vietą religinei praktikai, bet ir jo 
norą per šią erdvę padėti išlaikyti tremtinių tautiš-
kumą.  Keliaudamas po Sibirą jis pastebėjo, kad dau-
gelis lenkų (žiūrėti aut. past.)  tampa abejingi ne tik 
religinei praktikai, bet po truputį praranda ir savo 
25 Ten pat. P.299
26 Ющук Л. A.Архитектура зданий римско-католических и 
евангелическо-лютеранских церквей в Сибири и на Даль-
нем Востоке (1792-1917 гг.). Новосибирск 2000. P.35

tautinį identitetą. Minima, kad jis, savo tarnystės 
Irkutsko gubernijoje metu, ne kartą kreipėsi į me-
tropolitą dėl galimybės pastatyti bent keletą koplyčių 
šioje didžiulėje teritorijoje.27 

Iš aukščiau minėtos arkivyskupijos konsistorijai 
Peterburge pateiktos ataskaitos galima teigti, kad tė-
vas Kristupas Švirmickas išties skyrė ypatingą dėme-
sį sakralinės erdvės kūrimui  tarp tikinčiųjų. Tačiau 
tai darė su dideliu atidumu ir žmonių poreikiams 
– bažnyčia apšiltinta, ir religiniams simboliams – 
įrašas prie pagrindinių durų, kryžiaus atstatymas, ir 
meninei išraiškai – stengėsi, kad viskas derėtų prie 
pasirinkto stiliaus. Prie bažnyčios veikė ir parapinė 
biblioteka, kurioje buvo apie 3 tūkst. knygų, ten tel-
kėsi lenkų (žiūrėti aut. past.)  inteligentija. Deja, at-
naujinta bažnyčia išstovėjo tik vienuolika metų, nes 
1879 m. ją sunaikino birželio 22 d. ir pakartotinai 
birželio 24 d. kilęs gaisras. Gaisro būta didelio, nes 
be minimos katalikų bažnyčios sunaikintos penkios 
stačiatikių bažnyčios ir viena liuteronų-evangelikų 
bažnyčia.28 

Mogiliovo arkivyskupui ir visų Romos katali-
kų bažnyčių Rusijos imperijos metropolitui 1883 
m. liepos 1 d. dokumentu Nr. 5 Irkutsko Romos 
katalikų bažnyčios komitetas informavo apie kilu-
sį gaisrą ir jo padarinius. Taip pat buvo teigiama, 
kad siekiant nepertraukti liturginės tarnystės tuoj 
po gaisro pastatyta laikina medinė konstrukcija ir 
pradėtos rinkti lėšos naujos mūrinės bažnyčios sta-
tybai.

Dokumente teigiama, kad 1881 m. buvo pradėti 
naujos bažnyčios statybos darbai, tačiau pabrangus 
statybinėms medžiagoms ir pakilus atlygiui už dar-
bus, statybos sulėtėjo. Todėl kreipiamasi su prašymu 
paremti statybas bent 15 tūkst. rublių, nes katalikų 
šiame krašte nuolat daugėja.29

Tėvui Kristupui Švirmickui dedant dideles pa-
stangas, jis pats iš asmeninių santaupų skyrė 3000 
rublių,30 pasitelkus žinomus asmenis, žiniasklai-
dą bei paprastų žmonių aukomis, per  nepaprastai 
trumpą laikotarpį – 4 metus, 1884 m. nauja neogo-
tikinė bažnyčia jau buvo pastatyta (6 pav.). Taip pat 
šalia bažnyčios buvo pastatyti ir namai bažnyčioje 
tarnaujantiems dvasininkams.31 

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia 
pastatyta 12 sieksnių ilgio ir 6 sieksnių pločio su 
trimis altoriais. Ją projektavo architektas generolas 
Jonas Tamulevičius. Pagrindinis medinis altorius (7 
pav.) suprojektuotas Valerijono Kulikovskio, kuris 
27 Veitas M., Katalikų bažnyčios Sibire istorijos apybraiža// 
Žemaičių akademija// Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2004. 
P. 93
28 Szostakowicz B.  Kosciol rzymskokatolicki w Irkutsku-
pomnik religijnej i polonijnej przeszlosci kraju nad Angarą, 
Historia budowy i dalsze losy swiątyni//Kosciol Katolicki na 
Siberii//Uniwersytet Wroslawski. 2004. P. 300
29 Irkutsko srities valstybinis archyvas// 69. F_297_1_98
30 Ten pat
31 Католическая энциклопедия. Том II. Издательство 
Францисканцев, Москва 2005. P. 471
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pats vadovavo ir darbams. Pasirinktas tuo metu itin 
aukštai vertintinas gotikinis stilius.32 

6 pav. Naujoji 1884 m. tėvo kun. K. Švirmicko 
rūpesčiu pastatyta Irkutsko Švč. Mergelės Marijos 

ėmimo į dangų bažnyčia

7 pav. Naujosios 1884 m. tėvo kun. K. Švirmicko 
rūpesčiu pastatytos bažnyčios altorius

1858-1896 m. laikotarpis, kai buvo pastatyta mi-
nima bažnyčia, laikomas neogotikinių bažnyčių sta-
tybos laikotarpiu Rusijoje. Bendrai XIX a. antrojoje 
pusėje Rusijos Vakarų krikščioniškoje architektūroje 
dominuojantis neogotikinis stilius, kuris simboliškai 
identifikuojasi su viduramžių Vakarų Europos baž-
nyčiomis, siejamas su čia gyvenusių lenkų, lietuvių ir 
vokiečių diasporų ir kolonijų nacionalinėmis istori-
nėmis šaknimis. Žinoma, kad per 1858-1896 metus 
įvairiose Rusijos gubernijose ir apskrities miestuose 
buvo pastatyta netoli dešimties Romos katalikų ar 
evangelikų liuteronų neogotikinio stiliaus bažnyčių.33

32 Veitas M., Katalikų bažnyčios Sibire istorijos apybraiža// Že-
maičių akademija// Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2004. 
P.180
33 Ющук Л. A. Архитектура зданий римско-католических и 
евангелическо-лютеранских церквей в Сибири и на Даль-
нем Востоке (1792-1917 гг.). Новосибирск 2000. P. 35

IŠVADOS

Apžvelgus tėvo kun. Kristupo Švirmicko asmeny-
bę, tremties aplinkybes, jo didžiąją kelionę, trukusią 
net dešimt mėnesių, po didžiausią Sibiro parapiją, jo 
pastangas tarnauti tikintiesiems, pastangas rekons-
truoti, o vėliau ir atkurti sudegusius maldos namus, 
matome neeilinę asmenybę. Jo asmeniniai bruožai, 
tokie kaip asketiškumas, paprastumas, nuoširdumas 
ir tikras pamaldumas atvėrė žmonių širdis ir leido 
jam skleisti dorybes, kurias pats praktikavo. Pelnęs 
įtakingų asmenų palankumą (caro valdžia oficialiai 
finansavo jo keliones po Rytų Sibirą), gavo galimybę 
lankyti savo parapijiečius atokiausiose Sibiro platy-
bėse ir nešti žinią, ypač tremtiniams, kad jie ne vieni, 
kad jis bus tas, kuris atiduos visą savo išmonę, kad 
bent kiek pagelbėtų kiekvienam iš jų. Iš to išplaukia 
ir jo noras ne vien žodžiu, bet ir darbu prisidėti prie 
ten gyvenusių tikinčiųjų tikėjimo stiprinimo, tauti-
nio identiteto išlaikymo. Stebina tėvo kun. Kristupo 
Švirmicko darbų mastas. Tik paskirtas į pareigas, 
jis pradeda didžiulę kelionę po Rytų Sibirą, neapsi-
ribodamas vien Irkutsko miesto bendruomene. Tik 
grįžęs po didžiosios kelionės, turėdamas palaikymą, 
jis imasi senosios 1825 m. statytos Irkutsko medinės 
bažnyčios rekonstrukcijos ir tai atlieka su dideliu ati-
dumu ir išmanymu. Galima būtų pamanyti, kad to-
kiomis atšiauriomis sąlygomis vykdant kunigo tar-
nystę, ypač kai jaučiamas nuolatinis lėšų stygius, nes 
jo parapijiečiai buvo labai neturtingi ir patys reika-
lingi pagalbos, bažnyčios estetinei išvaizdai ypatingas 
dėmesys nėra būtinas. Tačiau iš jo pasirinkimų, tiek 
perstatant senąją Irkutsko Švč. Mergelės Marijos ėmi-
mo į dangų bažnyčią, tiek po gaisro netrukus imantis 
darbų atstatant naują,  matomas didelis dėmesys to 
meto stiliaus išlaikymui. Pasirinktas projektas atitin-
ka to laikmečio iškiliu laikytą neogotikinį stilių, prie 
kurio derinami kruopščiai padaryti altoriai ir klausy-
klos.  Tai tik dar kartą įrodo, kad tėvo kun. Kristu-
po Švirmicko asmenybė buvo labai įvairiapusiška ir 
moderni. Nors iš Irkutsko Romos katalikų bažnyčios 
pateiktos informacijos Mogiliovo arkivyskupui ir visų 
Romos katalikų bažnyčių Rusijos imperijos metropo-
litui apie naujos bažnyčios statybą matome, kad dėl 
lėšų stygiaus darbai buvo beveik sustoję, tačiau jis vis 
tik toliau siekia įgyvendinti didelės meninės vertės 
projektą ir tai atlieka per neįtikėtinai trumpą laiko-
tarpį. Ir išties galima teigti, kad žiūrėdami į tėvo kun. 
Kristupo Švirmicko pastatytą Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčią, kuri išliko iki šių dienų, 
galime pagrįstai stebėtis šio žmogaus ryžtu ir žavėtis 
jo erudicija. Platus dalykų išmanymas jam leido atsi-
rinkti atitinkamus žmones, kurie galėtų sukurti aukš-
tą meninę vertę turinčią sakralinę erdvę. Atidumas 
detalėms išlaikė stiliaus vientisumą ne tik išorėje, bet 
ir interjere. Per pasirinktą stilių ir simbolius išreiškia-
ma anapusinė tikrovė. 

Per III plenarinį susirinkimą 2000 m. kovo 31 
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d. šventasis popiežius Jonas Paulius II  kreipdamasis 
į Popiežiškąją Komisiją bažnytiniam paveldui išsakė 
mintį, kad kultūrinis paveldas įvairiose savo formose, 
o ypač bažnyčių architektūroje, kaip krikščioniškas 
menas, ypatingai reikšmingai komunikuoja santykį 
tarp Dievo ir žmogaus, ir būtent per savo formų grožį 
atskleidžia to santykio turtingumą. Per du tūkstančius 
krikščioniško meno metų jis tapo nuostabus liudiji-
mas tikėjimo išpažinėjų azarto išreikšti Dievo buvimo 
tarp tikinčiųjų realybei bei sustiprino iš įvairių žemės 
kampelių kylantį gyrių Dievo garbei.34

Vienas tokių azartiškų tikėjimo išpažinėjų ir kū-
rėjų tolimajame Sibire, kurio veiklą trumpai apžvel-
gėme šiame straipsnyje,  buvo be abejo ir tėvas kun. 
Kristupas Švirmickas, garbingas Bažnyčios tarnas ir 
Užnemunės krašto sūnus, kurio iškilūs darbai džiu-
gina bei įkvepia ir šios kartos žmones. 
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MINISTRY OF PRIEST MARION KRISTUPAS ŠVIRMICKAS IN THE BIGGEST PARISH OF SIBERIA

Violeta Kasperavičiūtė, Victor Bilotas

Summary 
In the 19th century, many Lithuanian clergymen, while serving in Siberia, made efforts in order to ensure the 

opportunity for the believers living there, especially the deportees who had been deprived of their homeland, to practice 
their faith and maintain their nationality by gathering in communities. However, seeking to gather a community, a space 
where they could meet without restriction is required. By building churches and chapels the priests demonstrated their 
dedication and determination to unconditional service. Many of the churches built on their initiative are still active 
today. One of them is Marion priest  Kristupas  Švirmickas,  whose  ministry  in  Irkutsk  Parish  spread  through  his  
efforts  to  form  a  community  and  build a prayer house for that community.

Keywords: Kristupas Švirmickas, ministry, parish of Siberia.
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Problem statement. In The context of constant 
economic amendments both for public and private 
schools, as well as for enterprises of other economic 
sectors, one should pay considerable attention to ex-
pansion and deepening of research in resource po-
tential management. Effective management of The 
resource potential of schools should be a flexible 
system, which will change, adapt to the market con-
ditions, at the same time produce high-quality prod-
ucts and ensure the overall development of society 1.

Analysis of recent researches and publications.
Problematic issues regarding evaluation of the 

developed resource potential of regions taking into 
account the model of development of the general 
secondary education were considered by many sci-
entists, namely: Rudenko O. I. , Semenova V. F. 2 , 
Kareba M.Y., Cherven J. Y. , Shebanina O. V., She-
banin V. S. and others3. However, the scientists have 
not come yet to the same conclusion as to what 
methodology  is expedient to apply for the assess-
ment of the regions resource potential.

Results.  Criteria for assessing resource potential 
of the national economy – assessing of the state of 
its security from the point of view of the most im-
1 Leybovich A. V. Peculiarities of resource potential estimation 
of private schools/international scientific-practical Conference 
«Actual issues of economics, finance, management and law in 
modern conditions». – Poltava: TFEND. – P. 43 – 44.
2 Research of the economic potency region: Monograph: /For 
ed. Semenova V.F., Rudenko O.Y. Odesa: Odesa National Equ-
estrian Association, 2012.- 150p. Mill: TUP, 2000. - 344 p.
3 Strenghening and efficient usage of resource potential of agri-
cultural enterprise: monograph. - / Shebanin V.S., Cherven J.Y., 
Shebanina O.V., Kareba M.Y.; To Ed. NAAN Ukraine, Prof. 
V.S. Shebanina, Md., Prof. Y.Y. Cervena - Mikolav, MDAU, 
2010. 205 p.

portant processes. Security Indicators  – quantitative 
characteristics of the economy, which determine the 
degree of its protection from internal and external 
threats. To identify threats to environmental and 
economic security, there are no indicators on their 
own, but overcoming some fixed, minimum (or 
maximum) allowable critical or liminal values. Mar-
ginal values allow to detect boundary between dan-
gerous and safe zones of environmental-economic 
development process4. We will offer the methods of 
fuzzy modeling for this purpose. They allow inter-
pretqualitativelythe numerical results based on the 
weakly formalized and expert data. We implement 
the simulation using the following stages5,6.  

Stage 1. Determination of variable models.  
Identification of the input (explaining) factors of the 
model is the selection of the most informative signs 
for the classification. To assess the resource potential 
of the regions, divide its components into the follow-
ing groups: 

1) “nature”, describing the natural component of 
the resource potential of regions;

 2) «Production” that describes the production 
component;

 3) «People», which includes labor, social, and in-
stitutional components;

 4) «Money», including market, financial, invest-
4 Leybovich A. V. Analysis of resource potential of the national 
economy/ International scientific conference “Economy and 
management: modern transformation in the age of globali-
zation” Klaipeda University, Lithuania – 2017.- с. 86 – 88
5 Mosteller F. Data Analysis and Regression: 2 T./ F. Mosteller, 
D. Tyuki. M., 1982. - 252 p.
6 Igumnov B. N. Cybernetic foundations of economic systems 
for enterprises: “Learn allowance.” / B.N. Igumnov, T.P. – Zav-
gorodnya X

Alla LEIBOVICH
Zaporizhzhya National University

METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATE THE 
DEVELOPMENT OF REGIONS RESOURCE POTENTIAL 

TAKING INTO CONSIDERATION THE DEVELOPMENTAL 
MODEL OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION              
Abstract. The criteria of the resource potential assessment of the national economy is investigated – assessment 

of its security status from the point of view of the most important processes. It is offered to use the methods of fuzzy 
modeling with the purpose of assessing resource potential of the national economy, which will interpret qualitatively 
numerical results based on the weakly formalized and expert data.

Keywords.  Resource potential, management, evaluation criteria, fuzzy model, formation, education, development, 
modelling, amendments, safety.
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ment, infrastructure components.
  These groups will become input interchangeable 

models. Compatible consideration of these indica-
tors may allow the possibility to separate and assess 
the resource potential of the regions7,8. It should be 
noted that there is some uncertainty in the interpre-
tation of the values of these indicators and it encour-
ages the use of a fuzzy model.   

The source variable of the model is the resource 
potential of the region. Its term set (multiple values) 
is very low (VL), low (L), middle (A), high (H) level.  
Let us consider the facilitation procedure, which de-
termines the input indicators as fuzzy variables.

 Stage 2. Defining the linguistic values of input 
variables (classification criteria).  

To form a knowledge base in the construction 
of a model on the basis of fuzzy logic we will use 
three volumes for each variable. To assess all indica-
tors that characterize the resource potential of the 
region, we will form a single scale of three qualitative 
terms: L-low level, A-average indicator level, H-high 
level of indicator.  . 

Stage 3. Building functions pertaining to vari-
ables. 

The input variables areas are defined by the rang-
es of possible values for the corresponding activi-
ties. At the same time, the first three input variables 
– nature, production and people – can be of value 
from zero to infinity. However, the fourth variable 
– money – is able to acquire negative values ( cor-
responding to the debt)   

The need for unclear descriptions, as stated 
above, is due to uncertainty about the relevance of 
the values of the resource potential of the region’s 
state9,10. However, such compliance can be specified 
for their linguistic values. In this study, the definition 
of the type of affiliation functions for input variables 
is based on direct and indirect methods: on the ba-
sis of analysis of state statistics of resource potential 
of regions resource potential expert opinions. When 
it is selected, that triangular function allows you to 
underline achievement of the maximum value of a 
function at one point of a variable, and the Trapezoi-
dal function is to specify the nucleus of fuzzy sets as 
spacing. Both functions are formed using the piece-
wise-linear approximation.  

The quasi-arbitrary functions belong to smooth 

7 Research of the economic potency region: Monograph: /For 
ed. Semenova V.F., Rudenko O.Y. Odesa: Odesa National Equ-
estrian Association, 2012.- 150p. Mill :TUP, 2000. - 344 p.
8 Strenghening and efficient usage of resource potential of agri-
cultural enterprise: monograph. - / Shebanin V.S., Cherven J.Y., 
Shebanina O.V., Kareba M.Y.; To Ed. NAAN Ukraine, Prof. 
V.S. Shebanina, Md., Prof. Y.Y. Cervena - Mikolav, MDAU, 
2010. 205 p.
9 Dranišnikov L. V. Intellectual Methods in Management: 
Tutorial/L. v. Dranišnikov. -Kamenskoe: DSTU, 2018. - 416 p
10 Gulyaev v. M. Monitoring of the District’s/V. Gulaev, L. v. 
Dranišnikov. — Dnepropetrovsk: RVA «Dniproval», 2006. — 370 p

functions, which are analytically represented by the 
function:

                                   , 
   

X – Value of indicator,

Tc – coefficient of the concentration factor – 
stretching of the function,

Tb  —  coordinate of maximum function ( ( ) 1Tbµ = ),
T – (4) Linguistic term of plural { }, ,H C B . 

The values of the appropriateness functions are L 
and H of all variables outside their highs/equal, as in 
the points of maximum, units.

Parameters of quasi-similar membership func-
tions for input variables are presented in table. 1. 
The higher the value of concentration-stretching 
ratio, the more sloping the appearance has a func-
tion of membership. Low concentration coefficient-
stretching focuses on a small circle coordinates the 
maximum and is inherent in the input variable with 
a small scale 11, 12, 13. The result of the definition of 
the affiliation function for the input variables using 
the application software packageMatlab is presented 
in Pic. 1

Table 1.Parameters of quasi-similar functions pertain 
to input variables

The source: created by author

input 
variable

linguistic 
value of the 

concentration

coefficient-
stretching 
function

 
Tc

coordinate 
maximum 
function 

Tb

Nature
Low 0,8 0

Average 0,8 2
High 0,8 5

Production
Average 0,2 0
Average 0,3 0,25

High 0,3 0,5

People
Low 1 3

Average 1 5
High 5 10

Money
Low 1,5 0

Average 1,5 3
High 0,8 5

11 Ansoff I. H. Optimizing Profitability in Turbulent Environ-
ments: A Formula for Strategic Success/ I. H. Ansoff, P. Sul-
livan // Long Range P?-lanning. — V.26, № 5. — 1993. — P. 
11—23.
12 Gerald D. Bell. Organizations and the External Environment / 
D. Bell Gerald // — op. cit.:   McGuire, 1997. — 260 p.
13 Shemaeva L. Management of strategic interaction of enterprise 
with external environment/L. G. Shemaeva. — Kharkiv: Type 
HNEU 2007. — 280 
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Pic 1. Visual representation of the incoming variable pertain function: 
a) nature; b) production; c) people; d) money

The source: created by author

Table 2. The output rules for fuzzy variable «Resource potential of the region»

№
Linguistic values of indicators Linguistic value of variable 

«Resource potential of the 
region»Nature Production People Money

1 High High High High High
2 Low Low Low Low Very low
3 Average Average Average Average Average
4 High Average High High High
5 High High Average High High
6 High High High Average High
7 Average High High High High
8 Average Low Average Average Average
9 Average Average Low Average Average

10 Average Average Average Low Average
11 Low Average Average Average Average
12 Average High Average Average Average
13 Average Average High Average Average
14 Average Average Average High Average
15 High Average Average Average Average
16 Low Average Low Average Low
17 Average Low Average Low Low
18 Low Low Average Average Low
19 Average Average Low Low Low
20 Low High Low High Low
21 High Low High Low Low
22 Low Low High High Low
23 High High Low Low Low
24 Low Low Low Average Very low
25 Low Low Середнє Low Very low
26 Low Average Low Low Very low
27 Average Low Low Low Very low

The source: created by author
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For the original variable, membership functions 
were chosen to pertain to the trapezoidal and trian-
gular species. The scope of the source variable «re-
source potential of the region» is the interval (0; 1). 
The result of determination of the normal member-
ship function for the original variable is presented 
in the form of visualization obtained using Matlab 
application package.        

Pic. 2. Visual representation of the belonging to the 
source variable “resource potential of the region”

The source: created by author

Stage 4. Building of a fuzzy model for assessing 
the resource potential of the region 

In order to obtain the value of linguistic variable, 
which defines the resource potential of the region, 
apply a composite rule, proposed by L. Zde, is ap-
plied formalizing a fuzzy logical conclusion for dif-
ferent input values.  For its use will develop knowl-
edge base on the principle of  Mamdani algorithm 
will be developed (table. 2). 

Accordingly, in particular the rule of obtaining a 
high resource potential for the region, can be formu-
lated as follows:

If ((Nature = «High») and (Production = «High») 
and (People = «High») andMoney= «High»)) or 
((Nature = «Average») and (Production = «High») 
and (People = «High») and (money= «High»)) or 
((Nature = «High») and (Production = «Average») 
and (People = «High») and (Money= «High»)) АБО 
((Nature = «High») and (Production = «High») and 
(People = «Average») and (Money= «High»)) or 
((Nature = «High») and (Production = «High») and 
(People = «High») and (Money= «Average»)), the re-
source potential  = «High».

Tthe statistical database is summarized for com-
parative analysis of the regions of Ukraine based on 
the indicators provided by the State Statistics Com-
mittee. The resulting values will serve as the basis 
for linguistic assessment of the resource potential of 
regions and the country. Production volumes in Jan-
uary – July 2019 increased over the corresponding 
period of 2018 by 11.1 percent. The increase in issue 
of products was observed in all types of industrial 
activity (pic. 3).

Stage 5. Decision-making

Zakarpattya 40,6 Region of Kiev 7,3
Volyn 23,6 Mykolayvsk 5,6
Poltava 21,4 Khmelnitsk 5,5
Dnipropetrovsk 21,3 Zaporizhzhya 5,1
Rivne 19,0 Odessa 4,8
Cherkasy 17,6 Ternopil 3,4
Kirovograd 17,3 Chernivetsk 2,6
Donetsk 14,4 Kiev 2,2
ARC 14,2 Lviv -0,3
Sevastopol 14,0 Chernihiv -0,4
Ukraine 11,1 Kherson -2,0
Zhytomyr 9,7 Vinytsya -3,5
Kharkiv 8,0 Sumy -9,6
Luhansk 7,4 Ivano-

Frankivsk
12,8

Pic. 3. Dynamics of industrial production in the 
regions of Ukrainian source

Built on the basis of Ukrainian State Statis-
tics committee according to statistics, “the in-
crease in industrial production took place in 21 
regions, including the largest in Zakarpattia (by 
40.6 percent), Volyn ( On 23.6), Poltava (21.4) 
and Dnipropetrovsk (21.3), decreasing in 6 re-
gions, including the largest in Ivano-Frankivsk 
(12.8) and Sumy (9.6 percent) from regions. 

For January – June 2019, industrial products 
(goods, services) for 407.9 billion UAH were 
sold, from its products of extractive and pro-
cessing industry – by 332.5 billion UAH. The 
structure of implementation of almost half of 
total volumes accounted for metallurgy and 
manufacture of finished metal products, food 
products, beverages and tobacco products, me-
chanical engineering. 

In January – July 2019, the total production 
of agricultural products compared to January – 
July 2018, decreased by 0.6 percent, including 
the agricultural enterprises – by 4.7 percent, in 
households – increased by 3.6 percent». 

Also, according to statistics, it can be noted that 
«the volume of investments in fixed capital, mastered 
by enterprises and organizations of Ukraine, in the 
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1st half of 2019 amounted to 92.6 percent investment 
for the corresponding period of 2018», Pic. 4. 

On the basis of the obtained in section 2 and 3 
of statistical information, we construct a table of 
linguistic significance of resource potential for the 
regions of the country (table 3). 

To determine the structure of the regions poten-
tial, a comprehensive analysis of its components was 
applied, which allowed to take into consideration 
the majority of conditions and factors affecting the 
formation and effective use of the regional poten-
tial. Table 3 Analysis makes it possible to conclude 
that most regions of Ukraine which have average 
resource potential. High resource potential have re-
gions formed around most cities-Kyiv, Kharkiv, Lviv, 
Dnipro, Zaporizhzhya. Low resource potential have 
regions, which is currently under anti-terrorist op-
eration – Donetsk and Lugansk

Zhytomyr 94,7 Khmelnisk -10,4
Zaporizhzhya 91,2 Zakarpatya -12,8
Ivano-Frankivsk 24,3 Chernihiv -13,0
Dnipropetrovsk 16,7 Sumy -15,2
Rivne 7,0 Sevastopol -21,9
Kyiv 1,3 Kirovograd -22,1
Region of Kiev 0,5 Poltava -22,8
Luhansk -2,2 Mykolaivsk -25.5
ARC -4,6 Cherkasy -30,3
Odessa -5,3 Donetsk -31,4
Vinytsya -6,0 Kherson -34,8
Liviv -6,6 Kharkiv -40,1
Ukraine -7,4 Chernivetsk -40,6
Ternopil -9,5 Volyn -43,6

Pic. 4. Dynamics of capital investments from 2013 to 
2019 years

The source: built on the basis of State Statistics Committee 
of Ukraine

Visual presentation of the surface values of the 
linguistic variable «resource potential of the region»  
Pic. 5.

The Conclusions. Analysis of Pic. 5 and the 
fuzzy model of the resource potential formation 
testifies to the fact that the greatest influence on the 
region’s resource potential has the following input 
variables of models as «money» and «people», to 
wit: market, labour, social and investment compo-
nents of resource potential.

Table 3. Linguistic significance of resource potential of Ukrainian regions
The source: created by author

Region Nature People   Production Money Resource 
potential

Vinnytsya H A A A A
Volyn H A A A A

Dnipropetrovsk A A H H H
Donetsk VL A L L Н

Zhytomyr H A A A A
Zakarpattya H A A A A

Zaporizhzhia A H H A A
Ivano-Frankivsk H A A A A

Kiev A H H H H
Kirovograd A A A A A

Luhansk VL A VL VL Н
Lviv H H A H H

Mykolayiv H A H A A
Odessa H H A H H
Poltava H A A A A
Rivne H A A A A
Sumy H A A A A

Ternopilsk H A A A A
Kharkiv H H A H H
Kherson H A A A A

Khmelnytsky H A A A A
Cherkasy H A A A A

Chernivtsi H A A A A
Chernigiv H A A A A



Alla LEIBOVIČ

HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2019 m. Nr. 1 (6)

54

REFERENCES

1. Ansoff I. H. Optimizing Profitability in Turbulent 
Environments: A Formula for Strategic Success/ I. H. An-
soff, P. Sullivan // Long Range Planning. - V. 26, № 5. - 
1993. - P. 11-23.

2. Dranišnikov L. V. Intellectual Methods in Manage-
ment: Tutorial/L. V. Dranišnikov. -Kamenskoe: DSTU, 
2018. 416 p.

3. Bell D. G. Organizations and the External Environ-
ment / D. Bell Gerald -op. cit.: McGuire, 1997. - 260 p.

4. Gulyaev V. M. Monitoring of the District’s / V. Gu-
laev, L. V. Dranišnikov. - Dnepropetrovsk: RVA «Dniprov-
al», 2006.  370 p.

5. Igumnov B. N. Cybernetic foundations of eco-
nomic systems for enterprises: “Learn allowance.” / B.N. 
Igumnov, T.P. - Zavgorodnya X

6. Leybovich A. V. Analysis of resource potential of 
the national economy/ International scientific conference 
“Economy and management: modern transformation in 

the age of globalization” Klaipeda University, Lithuania - 
2017.- с. 86 – 88

7. Leybovich A. V. Peculiarities of resource poten-
tial estimation of private schools/International scientific-
practical Conference «Actual issues of economics, finance, 
management and law in modern conditions». – Poltava: 
TFEND. – P. 43 – 44.

8. Mosteller F. Data Analysis and Regression: 2 T. / F. 
Mosteller, D. Tyuki. M., 1982. - 252 p.

9.  Research of the economic potency region: Mono-
graph /For ed. Semenova V.F., Rudenko O.Y. Odesa: Ode-
sa National Equestrian Association, 2012.- 150 p. Mill: 
TUP, 2000. - 344 p.

10. Shemaeva L. Management of strategic interaction 
of enterprise with external environment/L. G. Shemaeva. - 
Kharkiv: Type HNEU 2007. - 280 p

11.  Strenghening and efficient usage of resource poten-
tial of agricultural enterprise: monograph. - / Shebanin V.S., 
Cherven J.Y., Shebanina O.V., Kareba M.Y.; To Ed. NAAN 
Ukraine, Prof. V.S. Shebanina, Md., Prof. Y.Y. Cervena - 
Mikolav, MDAU, 2010.- 205 p.
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The source: created by author
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 METODOLOGINIS POŽIŪRIS SIEKIANT ĮVERTINTI REGIONŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS POTENCIALĄ 
ATSIŽVELGIANT Į BENDROJO VIDURINIO UGDYMO RAIDOS MODELĮ

Alla Leibovych

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjami išteklių potencialaus nacionalinės ekonomikos vertinimo kriterijai – jo saugumo statuso 

vertinimas svarbiausių procesų požiūriu. Siūloma naudoti apytikslio modeliavimo metodus, siekiant įvertinti naciona-
linės ekonomikos išteklių potencialą, kuris interpretuoja kokybiškai skaitinius rezultatus, pagrįstus silpnai formalizuo-
tu ir ekspertų duomenimis.

Reikšminiai žodžiai: išteklių potencialas, valdymas, vertinimo kriterijai, apytikslis modelis, formavimas, švietimas, 
vystymas, modeliavimas, pakeitimai, sauga.
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ĮVADAS

Tyrimo aktualumas. Bendruomenės Lietuvoje 
darosi vis reikšmingesnės ir svarbesnės. Todėl  gebėti 
atskleisti bendruomenių teigiamą psichosocialinį 
poveikį jų nariams yra labai svarbu. Pasirinkta 
tema yra nauja tuo, kad į bendruomenes žiūrima 
per psichosocialinių veiksnių, užtikrinančių 
bendruomenės atsparumą (rezilenciją), prizmę. 
Analizuojama, ar ir kaip jos sugeba padėti teigiamai 
vystytis bendruomenės nariams, kaip pasireiškia 
rezilencija bendruomenėje, kaip bendruomenės 
užtikrina teigiamas patirtis sunkumų patyrusiam 
asmeniui. Nepalankiomis sąlygomis augantys  
žmonėsi dažnai neturi stipraus „imuniteto“ 
žlugdančiam aplinkos poveikiui, nepajėgia  apsiginti, 
išreikšti savo nuomonės, jaustis priimtais kitų 
žmonių. Tokie asmenys dažniausiai jaučia atskirtį, 
kurią lemia ne tik išoriniai veiksniai, bet ir vidiniai. 
Neretai pats žmogus  izoliuojasi dėl savo įgytų baimių 
šeimoje. Todėl tokiam žmogui reikalinga profesionali 
pagalba, kuri sustiprintų jų silpną rezilenciją, suteiktų 
jiems pasitikėjimo savo jėgomis. Todėl norint padėti 
iš tikrųjų reikia išsiaiškinti problemas, dėl kurių jie 
taip užaugo, ir ugdyti jų sutrikdytą psichosocialinį 
atsparumą per pozityvią veiklą. 

Temos naujumas. Užsienio literatūroje apie 
psichosocialinį atsparumą bendruomenėje rašoma 
daug. Galima paminėti Susan E. Hardy, John Concato, 

Thomas M. Gill, Arney S,  Miller D, Rutter N, Luthar 
S. S, Howard B, Cicchetti D, Becker B, Cummings 
E. A, Plomin R. Lietuvoje rezilencijos tema yra 
vis dar  nauja. Šią temą respublikoje daugiausia  
nagrinėjo Bieliauskaitė R., Giedraitytė M. (2006). 
Psichosocialinius stresorius darbe ir psichosocialinio 
atsparumo ryšį su darbuotojų sveikatai palankiu 
elgesiu 2012 metais analizavo mokslininkės  
Gustainienė L, Kiliotienė R. ir kt.

Tyrimo tikslas: Atskleisti psichosocialinį atsparumą 
skatinančius veiksnius bendruomenėje.

1. PSICHOSOCIALINĮ ATSPARUMĄ 
SKATINANTYS VEIKSNIAI 
BENDRUOMENĖJE

Moksliniuose straipsniuose (Selje H. 1955, 
Alberti R. Emons M.   1995, Rogersas C. 1951), 
nagrinėjančiuose psichosocialinį atsparumą, 
išvardijama nemažai veiksnių, skatinančių 
psichosocialinį atsparumą bendruomenėje. 

Gebėjimas priimti realybę. Psichologiškai atsparūs 
žmonės yra tam tikri optimistai, kurie suvokia, 
kad gyvenimas ne visada būna lengvas ir dėl to 
nepasiduoda. Tai ne tas optimizmas, kai sakoma, 
kad rytoj bus geriau, o atėjus tokiai pat rytdienai ir 
vėl kartojami tie patys žodžiai. Tai kitoks optimizmas. 
Toks žmogus vadovaujasi panašiu požiūriu: mūsų 
gyvenimas – tai tarsi viena po kitos vykstančios 

Jūratė MAKAUSKIENĖ
Marijampolės kolegija

PSICHOSOCIALINĮ ATSPARUMĄ SKATINANTYS 
VEIKSNIAI BENDRUOMENĖJE

Anotacija. Šiandieninėje visuomenėje susiduriama su vis gausėjančiomis socialinėmis problemomis: didėja soci-
alinė diferenciacija, atskirtis, skurdas, nedarbas, ryškėja realios ar galimos  migracijos keliamos problemos. Plėtojant 
atsaką į šių multidimensinių problemų sprendimą vis labiau akcentuojamas prevencinis darbas, bendruomenių stipri-
nimas ir bendruomeniškumo ugdymas.  Bendruomenė yra visuomenės solidarumo rezultatas, kuris įgalina žmones 
dirbti drauge, kovojant su bendromis problemomis. Bendruomenė gali sumažinti susvetimėjimą bei skatinti žmones 
aktyviau dalyvauti visuomenės veikloje. Todėl tinkamą pozityvumą skatinančių bendruomenių dėka asmenybė gali 
teigiamai priimti sunkumus ir juos įveikti nepalūžusi. Psichosocialinis atsparumas yra universalus gebėjimas, kuris 
įgalina asmenybę susidoroti ir netgi sustiprėti susidarius nepalankioms išorinėms sąlygoms. Adaptuodamasis žmogus 
prisitaiko prie naujų sąlygų, kurių prieš tai nebuvo jo gyvenime. Tai vertybių sistemos pokyčiai, kurie veikia kaip at-
sakas į praradimus, sunkumus, iššūkius,  patiriamus dėl nepalankaus įvykio ar situacijos, žmogus pajėgus prisitaikyti 
teigiamai arba neigiamai, tai priklauso nuo asmens savybių. Aplinkoje, kurioje buvo patiriama tam tikra gėda, neprie-
žiūra, vaiko  atmetimas, nebuvo galimybės įskiepyti psichosocialinio atsparumo bruožų. Tačiau  net ir neigiamomis  
sąlygomis užaugęs individas gali turėti psichologinio atsparumo bruožų, padedančių jam priimti neigiamas sąlygas 
pozityviai. 

Reikšminiai žodžiai: psichosocialinis atsparumas, rezilencija, bendruomenė, socialinės problemos. 
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komplikuotos situacijos, bet ir jose galime atrasti 
kažką, kas mums yra naudinga, nes skatina žmogų 
tobulėti.

Kalbant apie konfliktines situacijas, ypač svarbu 
pamėginti pažvelgti į situaciją iš skirtingų pozicijų. 
Pavyzdžiui, gavus kritikos dozę dažniausiai užplūsta 
pyktis ar nusivylimas. Tačiau kuo žmogus atsparesnis, 
tuo greičiau šį pyktį ar nusivylimą pakeičia siekis 
pamatyti situaciją kito žmogaus  akimis: vadovo, 
kolegos ar kliento. Kartais to ir teužtenka, kad kiltų 
daug minčių ir idėjų dėl tolesnių veiksmų. Žmogui 
nuo mažens svarbu išmokti tinkamai priimti realybę 
tokią, kokia ji yra, taip sugebės greičiau ugdyti savyje 
atsparumą stresą keliančiomis situacijomis.

 • Gebėjimas matyti to, kas vyksta, prasmę ir ateitį. 
Kai žmogus susiduria su negandomis, jam iškyla 
daug klausimų. Vidinį atsparumą turintys žmonės, 
susidūrę su sunkumais, taip pat svarsto, kaip elgtis 
teisingai. Pirmuoju atveju žmogus patirs daug kartėlio 
ir nusiminimo, o klausimas tėra retorika, antruoju 
– nuoširdus domėjimasis, noras suprasti, kokias 
galimybes ši diena pateikia, kur tai veda. Daugelis 
psichologinio atsparumo tyrinėtojų teigia (Plomin R. 
1977; Rutter N. 1999), kad pastaruoju atveju matoma 
prasmė, tarsi tai būtų tiltas tarp šios dienos negandos 
ir rytdienos pilnaverčio gyvenimo.

Iškritikuotam asmeniui svarbu pagalvoti ne apie 
pačią kritiką, bet apie tai, kokius lūkesčius ji slepia. 
Žmonės kritikuodami išsako tai, ko jie norėtų, todėl  
visada pravartu įsiklausyti į šiuos  lūkesčius. 

 • Gebėjimas esant neapibrėžtumui pasidžiaugti ir 
panaudoti, kas yra veiksminga. Tai, kas gerai, dažnai 
žmogus priima kaip savaime suprantamą dalyką, kaip 
duotybę, o nesėkmes skuba analizuoti ir suprasti. 
Kad ir kokia sunki būtų situacija, visgi yra dalykų, 
kurie jau dabar veiksmingi ir teikia naudą. Tai gali 
būti santykiai su artimais žmonėmis, pomėgiai ir 
panašūs dalykai, kurie teikia tikrą džiaugsmą vos apie 
juos pagalvojus. Sugebėti nesusikoncentruoti tik į 
sunkumus ir stresorius, bet mokėti įžvelgti kiekvieno 
vykstančio dalyko prasmę parodo žmogaus aukštą 
psichologinį atsparumą. Tai parodo, kad žmogus 
sugeba adekvačiai priimti tiek teigiamą patirtį, tiek 
neigiamą patirtį ir tokiu būdu suvokti, kokia veikla  
yra labiau prasminga ir veiksminga.

 • Humoro jausmas. Tyrimai rodo, kad 
psichologiškai atsparūs žmonės turi gerą humoro 
jausmą. Tiesa, kartais juokavimas perauga ir į juodąjį 
humorą ar net cinizmą, tyčiojimąsi. Nei cinizmas, nei 
tyčiojimasis negali būti traktuojami kaip humoras. Kai 
asmenybė juokauja, leidžia sau į situaciją pažiūrėti su 
tam tikru atsipalaidavimu, atrasti perkeltinę prasmę, 
vaizdžias metaforas. Tai padeda suprasti situaciją 
naujai, nuima ar bent sumažina įtampą.

 • Streso įveikimas. Tiek kasdieniai įvykiai, 
tiek kritinės gyvenimo situacijos sukelia emocinės 
įtampos būseną, lydimą nerimo ir baimės, paprastai 
vadinamą stresu (Selje H. 1955). Tad stresas yra 

nespecifinė fiziologinė organizmo reakcija. Dirgiklius, 
sukeliančius šią reakciją, reikėtų vadinti stresoriais. 
Nespecifinė reakcija reiškia tai, kad žmonės labai 
skirtingai reaguoja į stresorius: vieni teikia pirmenybę 
aktyviam įveikimo būdui, kiti – pasyviam. Kiekvieno 
žmogaus organizmas turi individualias galimybes 
priešintis, egzistuoja individualūs atsparumo stresui 
skirtumai. Vieni žmonės stipriai reaguoja į silpną 
stresorių, kiti silpnai. Taigi ši reakcija bus skirtinga 
tiek patiriant didelius fizinius krūvius ar triukšmą, 
tiek išgyvenant artimojo mirtį ar pykstantis su kitu 
žmogumi. Žodį „stresas“ reikėtų vartoti įvardijant 
fiziologinę reakciją ir atsargiai jį taikyti, kalbant apie 
visokių rūšių įtampas, kurios, galbūt, sukelia kitokius 
fiziologinius pokyčius ir neturi nieko bendro su stresu. 

Stresas – tai prisitaikomoji reakcija, nes pavojaus 
akivaizdoje reikalingas daug didesnis organizmo 
pajėgumas. Prisitaikymas sudėtingoje situacijoje 
labiau priklauso nuo sugebėjimo apsvarstyti visas 
galimas išeitis ir priimti sprendimus ar derėtis, o ne 
nuo veiklos, kur reikalinga fizinė jėga.

 • Efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose. 
Žmonės dažnai susiduria su konfliktais. Kai  kurie 
iš jų yra neišvengiami. Jie turi „neigiamą krūvį“, 
nes audrina nemalonias emocijas – pyktį, nerimą, 
neviltį, neapykantą. Bet taip pat konfliktai gali būti 
teigiami, nes konfliktai yra pasikeitimų ir pažangos 
nešėjai. Kas yra konfliktas? Tai priešingų nuomonių, 
interesų, požiūrių, tikslų susidūrimas, kas sukelia 
tuos nemalonius jausmus, neigiamas asociacijas. Tai, 
kas vyksta po to, kaip mes su situacija tvarkomės, 
priklauso nuo gebėjimo konfliktus pripažinti ir juos 
efektyviai spręsti. Svarbu ne tai, ar konfliktuojama, 
svarbu, kaip tai vyksta, kas su tuo konfliktu yra daroma. 
Negatyviu  konfliktų sprendimą laikome tada, kai 
baramasi, plūstamasi, įžeidinėjama, mušamasi, t. y. 
kai veikiama agresyviai. Į konfliktą reikia žiūrėti kaip 
į tam tikrą tarpasmeniniuose santykiuose iškilusią 
problemą, kurią reikia išspręsti. Ir tą padaryti reikia 
konstruktyviai – bendradarbiaujant arba ieškant 
kompromisų. Socialinis darbuotojas turi pats mokėti 
efektyviai spręsti konfliktus, t. y. būti elgesio modeliu 
savo klientams.

 • Kritinis mąstymas. Kritinis  mąstymas yra 
vienas iš svarbiausių įgūdžių atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje. Kritinis mąstymas yra procesas, kurio 
metu žmogus aktyviai svarsto informaciją, kad galėtų 
praktiškai ją panaudoti, kad jam atsivertų naujos 
perspektyvos ir galimybės, kad būtų konstruktyviai 
sprendžiami iškilę konfliktai ir probleminės situacijos. 

Autonomiškumas. Tai bene svarbiausia kritinio 
mąstymo charakteristika. Žmogus gali savarankiškai 
generuoti idėjas, vertinti, formuluoti įsitikinimus, 
priimti sprendimus. Niekas negali mąstyti kritiškai už 
kitą. Kritinis mąstymas nebūtinai turi būti originalus. 
Asmuo gali priimti ir kito žmogaus idėją ar nuomonę 
– kaip savo. Gali būti net malonu priimti kito 
žmogaus išsakytą nuomonę, jei ji sutampa su paties 
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priimančiojo nuomone, tarsi patvirtindama paties 
teisumą.

Informacijos turėjimas. Tai svarbi sąlyga. Sunku 
galvoti ir ieškoti sprendimų, kai nėra patikimos 
informacijos.

Klausimų iškėlimas. Kritinis mąstymas prasideda 
nuo klausimo iškėlimo ir problemos išsiaiškinimo.

Argumentavimas. Kritiniam mąstymui būdinga 
argumentų paieška. Kritiškai mąstantis žmogus 
suranda savo sprendimą ir pagrindžia jį racionaliais 
argumentais, prielaidomis. Jis taip pat supranta, 
kad gali būti ir kitų sprendimo variantų, tačiau 
stengiasi įrodyti, kad jo priimtas sprendimas yra 
logiškesnis ir racionalesnis. Kritinis mąstymas – tai 
socialinis mąstymas. Kiekviena mintis patikrinama 
ir nugludinama dalijantis ja su kitais. Todėl svarbu 
su kitais žmonėmis diskutuoti, svarstyti, ginčytis, 
išsakyti savo ir išgirsti kitų prieštaravimus. Kritiniam 
mąstymui būdinga ne pasyvus aplinkos bei joje 
esančios informacijos priėmimas, o aktyvus individo 
reagavimas. Todėl paaugliai neturi bijoti išreikšti savo 
nuomonės ir mokytis savarankiškai atsakyti į pačius 
sudėtingiausius klausimus.

 • Pakantumas (kitokio požiūrio pripažinimas). 
Pakantumo sfera gana plati. Žmogus gali priimti 
įvairias situacijas, asmenis, jų poelgius ir veiksmus, 
pažiūras bei įsitikinimus, organizacijas. Pakantumo 
objektas negali būti tai, kam pritariame, kas mums 
patiems patinka, malonu, ką laikome gėriu ir pan. 
Taip pat pakantumo objektu negali būti ir tai, kam 
esame abejingi, indiferentiški, neutralūs, kas visiškai 
mūsų nejaudina.

Išskiriamos kelios pakantumo sąlygos:
Pirmoji pakantumo sąlyga – neigiamas vertinimas, 

nepatikimumas ir nemalonumas. Antroji pakantumo 
sąlyga – žinojimas, kad galima pasipriešinti tam, 
kas vertinama neigiamai, kas sukelia nepritarimą, 
nepatogumą, nemalonumą. 

Trečioji pakantumo sąlyga – apsisprendimas laisva 
valia ištverti tai, kas vertinama neigiamai, atsisakant 
siekio pašalinti to priežastį. Be neigiamo vertinimo, 
nepritarimo ir atmetimo, čia yra ir sutikimo momentas. 

 • Sugebėjimas pozityviai priimti pokyčius. 
Pokyčiai yra nuolatinis natūralus žmogaus gyvenimo 
palydovas. Keičiasi tiek pats žmogus, tiek jo asmeninio 
gyvenimo aplinka. Vienus pokyčius žmogus planuoja, 
jų laukia, kiti įvyksta nepriklausomai nuo asmens valios 
ar norų. Ne visi pokyčiai, kurie vyksta asmens aplinkoje, 
yra malonūs, pageidaujami. Tiek atskiram žmogui, tiek 
žmonių grupėms nėra lengva priimti pokyčius, net ir 
tokius, kurie žada geresnę, patogesnę ar malonesnę ateitį. 
Pokyčiai visada susiję su esamos padėties „išjudinimu“, 
įprasto gyvenimo ar veiklos stabilumo praradimu, 
neapibrėžtumu, neretai – daugybe nežinomųjų, todėl 
žmogus, vykstant pasikeitimams, išgyvena nerimo, 
įtampos, baimės jausmus ir pan. Net ir planuoti 
malonūs pokyčiai susiję su nežinomybės nerimu ar net 
baime. Su tuo susijęs ir sąmoningas ar nesąmoningas 

žmogaus priešinimasis pasikeitimams, neretai lydimas 
nekonstruktyvaus elgesio, konfliktų, neracionalių 
sprendimų ir pan. Pasipriešinimas pokyčiams gali 
pasireikšti įvairiomis formomis. Neigimas – dažniausiai 
paplitusi forma. Žmogus nemato pokyčių prasmės, 
neigia būtinumą ką nors keisti. Indiferentiškumas – 
žmogus aktyviai nesipriešina pokyčiams, tačiau nededa 
pastangų prisidėti prie jų įgyvendinimo. Bejėgiškumo 
demonstravimas dažniausiai vyksta nesąmoningai, 
žmogus nepasitiki savimi, pokyčiai jį gąsdina, jis 
bijo galimų savo nesėkmių taikant naujus dalykus. 
Skepticizmas – nepamatuotai kritiškai vertinamos 
siūlomos naujovės. Gali pasireikšti dėl neigiamo santykio 
į naujovę pasiūliusį asmenį. Nekantrumas – teigiamų 
pokyčių laukiama per greitai. Pasipriešinimo pokyčiams 
priežastys – baimė prarasti kontrolę. Nusistovėjusi 
gyvenimo situacija netenka stabilumo, o ateities 
nežinia gąsdina. Siekimas išsaugoti tai, kas buvo gera, 
vertinga. Pavojus, kad bus prarastas turėtas autoritetas, 
pripažinimas. Naujos situacijos nesupratimas. Interesų 
konfliktas – nepasitikėjimas savimi ar kitais žmonėmis, 
pokyčių iniciatoriais. Žmogui būtina mokytis suprasti 
savo jausmus pokyčių situacijose, mokėti juos įvertinti, 
priimti tinkamus sprendimus: priimti pokyčius ar 
jiems priešintis. Kai laukia svarbūs pokyčiai, žmogui 
gali padėti prisitaikyti naujoje situacijoje šie žingsniai: 
pokyčių atpažinimas ir supratimas; sprendimas – priimti  
ar pasipriešinti pokyčiui.

Kartais žmogus jaučiasi aplinkybių auka. Žmogaus 
savijautai ir elgesiui įtakos turės jo požiūris į vykstantį ar 
vyksiantį pokytį. Požiūrio suformavimas – tai kiekvieno 
laisvas pasirinkimas. Nuspręsti, kaip dalyvauti pokyčių 
procese: bendradarbiauti su kitais žmonėmis, būti 
pasyviam ar aktyviai priešintis, ar pozityviai vertinti ir 
aktyviai dalyvauti, įgyvendinant pasikeitimus. Žmogus, 
išgyvenantis konfliktą, gali apgalvoti kiekvienos dienos 
veiksmus, planuoti juos, vertinti kiekvienos dienos 
pasiekimus. Teigiamas požiūris konfliktinėse situacijose 
padeda išgyventi pokyčių sukeliamus nepatogumus, 
atrasti naujus sprendimus.

 • Asertyvus (tvirtas) elgesys. Asertyvus elgesys 
– tai tvirtas, pasitikinčio savimi žmogaus elgesys 
(Alberti R. Emons M.   1995). Tai sugebėjimas suvokti 
ir atvirai išsakyti savo norus, poreikius, lūkesčius, 
jausmus ir mintis, apginti savo interesus ir teises, 
neįžeidžiant kito žmogaus ir nesukeliant agresijos. 

Tai mokėjimas kreiptis į kitą žmogų su prašymu 
ar klausimu, sakyti NE, priimti kritiką ar neigiamą 
atsakymą savo atžvilgiu, mažiau priklausyti nuo 
aplinkinių paskatinimo ir pagyrimo. Pasitikėjimas 
savimi bendraujant suteikia mums didesnę 
pasirinkimo galimybę, leidžia aktyviau dalyvauti savo 
pačių gyvenime. 

Asertyvaus (tvirto) elgesio pagrindas – pozityvus 
mąstymas. Kai mąstome ir elgiamės pozityviai, 
mažesnė tikimybė sulaukti pasipriešinimo savo 
veiksmams. Geranoriškumas skatina atsakomąjį 
geranoriškumą. Pozityvus mąstymas kelia savimonę 
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ir orumą. Asertyviam mąstymui priešingas veiksnys 
yra gailestis sau. Tai neproduktyvus jausmas, nes tai, 
kas įskaudino ar sužeidė, jau yra praeitis. Pozityvus 
elgesys tokioje situacijoje – padaryti išvadas iš 
patirties ir eiti į priekį. Savimonę žemina ir klaidingas 
pareigos bei įsipareigojimo supratimas. Jeigu 
pareiga yra primestas veiksmas, tai – našta. Visiškai 
priešingai jaučiama, kai įsipareigojama, pats žmogus 
prisiimama atsakomybę. Tada tai sąmoningas 
veiksmas, suvokiant jo pasekmes, tai brandaus 
žmogaus poelgis. Jei priimamas sprendimas ką nors 
nuveikti ar prisiimama atsakomybė, tai gali būti  
galimybė, o ne problema ar našta.

 • Vidinė darna. Vidinė darna, pasireiškianti 
žmonių ramumu, atvirumu bei pasitikėjimu savimi 
ir kitu žmogumi, yra svarbi sėkmingo ir nuoseklaus 
asmenybės brendimo prielaida. Psichologinėje 
literatūroje pateikiami įvairūs požiūriai į tai, kas 
yra vidinė darna. Kai kurie autoriai, nagrinėdami 
harmoningai gyvenančio žmogaus sampratą, išskyrė 
kelias jos savybes. Harmoningai gyvenantis žmogus 
yra atviras savo patyrimams. Dėl to kiekviena 
naujovė, kuri ateina iš aplinkos, yra laisvai priimama 
ir nėra iškraipoma savigynos mechanizmų. Toks 
žmogus suvokia savo egzistenciją, kiekvienas 
akimirksnis jam yra naujas, nepatirtas ir įdomus. 
Harmoningai gyvenantis žmogus geba savojo „Aš“ 
valios dėka reguliuoti, kontroliuoti, derinti atskiras 
asmenybės dalis, nė vienos iš jų neužgniauždamas, 
neslopindamas (Rogersas. C. 1951). 

Autorės  manymu, vidinę darną sudaro sėkmingas 
prisitaikymas, normų  atitikimas ir laimės jausmas 
(Markovienė, Pileckaitė M., 2001). Gerai prisitaikęs 
žmogus nejaučia vidinių konfliktų, trikdančių 
emocijų. Jis tiki savo sėkme, bet kartu realiai vertina 
savo galimybes, yra atviras naujiems patyrimams.

 • Vidinės darnos komponentai. Antonovsky 
vidinę darną apibūdino kaip globalią žmogaus 
gyvenimo orientaciją ir išskyrė tris pagrindinius 
jos komponentus (Antonovsky A. 1996). Pirmas 
darnos komponentas – tai aiškumo jausmas, 
suprantamumas. Turintis šį jausmą žmogus yra tikras, 
kad iš vidinės ir išorinės aplinkos ateinantys impulsai 
yra aiškinami ir tikėtini, o ne migloti ir chaotiški. Toks 
žmogus supranta daugelį aplinkos reikalavimų, o jei 
nesupranta, prašo kitų jam padėti ir paaiškinti. Kitas 
vidinės darnos komponentas – gebėjimas kontroliuoti 
situaciją. Žmogus, kurio šis kontrolės jausmas yra 
tvirtas, tiki, jog pats galės išspręsti problemą arba 
prašyti pagalbos ir jos sulaukti. Kontrolės jausmas 
yra silpnas, jei žmogus jaučia, jog jį valdo įvykiai, 
jog negali pasitikėti jam svarbiais žmonėmis arba 
gyvenimas jam yra neteisingas. Trečias vidinės darnos 
komponentas –prasmingumo jausmas – reiškia, 
kad visi išoriniai ir vidiniai impulsai ir reikalavimai 
verti pastangų, pasiaukojimo, įsipareigojimų. 
Prasmės jausmas yra žemas, jei žmogus daugelį savo 
užsiėmimų laiko nevertais pastangų ir  beprasmiais. 

2. TYRIMO METODIKA

Tyrimo tipas – kokybinis aprašomasis. Tyrimo 
dalyviai buvo atrinkti tikslinės atrankos būdu. 
Respondentai buvo apklausiami jiems natūralioje 
namų aplinkoje, darbovietėje.

Tyrimo dalyviai buvo atrenkami pagal 
kriterijus: 1. Nedidelės pagal interesus susikūrusios 
bendruomenės atstovai. 2. Seniūnijos (teritorinės 
bendruomenės) X bendruomenės, kurioje teikiamos 
socialinės paslaugos, paslaugų teikėjai. 3. Teritorinės 
X bendruomenės, kurioje teikiamos socialinės 
paslaugos, paslaugų gavėjai.

Tyrimo imtis.  Buvo numatyta atlikti iš viso 6 
interviu.  1 interviu teikėjas atsisakė. 2 interviu 
su nedidelės pagal interesus susikūrusios 
bendruomenės atstovais (lydere ir nariu), 1 interviu 
su X bendruomenės, kurioje teikiamos socialinės 
paslaugos, paslaugų teikėjais; 2 interviu su kaimo 
X bendruomenės, kurioje teikiamos socialinės 
paslaugos, paslaugų gavėjais.

 Vykdant atranką buvo remiamasi trianguliacijos 
principu. 

Tyrimo eiga.  Tyrimas buvo atliekamas naudojant 
vieną iš apklausos būdų – interviu. Tiriamojo interviu 
tikslas – gauti būtiną tyrimo klausimui ir uždaviniams 
informaciją. (Kardelis, 2016, 97 psl.). Interviu metu 
gautos žinios nėra objektyvios, kas ir patvirtina 
kokybinio tyrimo svarbą. 

Interviu metu pokalbiai buvo įrašinėjami į 
diktofoną, vėliau transkribuojami (perrašinėjami 
ir paverčiami tekstu), koduojami. Buvo išskirtos 
subkategorijos, kategorijos, temos. 

Buvo taikomas  struktūruotas interviu.  Interviu 
metu numatyti klausimai pateikti ta pačia tvarka 
ir tokie patys klausimai visiems tiriamiesiems 
(Butkevičienė, 2010). Tokia interviu forma leido 
sužinoti visų tiriamųjų požiūrį į toje bendruomenėje 
atsiskleidusius ar neatsiskleidusius socialinio 
atsparumo (rezilencijos) bruožus. 

Interviu buvo atliekami tiriamųjų natūralioje 
aplinkoje: namuose, darbe. Tiriamųjų buvo 5. Pirmi 
du respondentai – lyderė ir narys iš Y interesų 
bendruomenės. Kiti trys respondentai – paslaugų 
gavėjos ir darbuotoja iš X teritorinės bendruomenės.

Pagrindiniai numatyto interviu klausimai apėmė 
šias temas: 

1. Gebėjimas priimti realybę;
2. Gebėjimas matyti to, kas vyksta, prasmę ir ateitį;
3. Gebėjimas esant neapibrėžtumui pasidžiaugti ir 

panaudoti tai, kas yra veiksminga;
4. Humoro jausmas;
5. Streso įveikimas;
6. Efektyvus elgesys, konfliktinėse situacijose;
7. Kritinis mąstymas;
8. Pakantumas (kitokio požiūrio pripažinimas);
9. Sugebėjimas pozityviai priimti pokyčius;
10. Asertyvus  (tvirtas) elgesys;
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11. Vidinė darna;
12. Vidinės darnos komponentai.
Tyrimo etika.  Tyrimo metu remtasi 

laisvanoriškumo ir  konfidencialumo  principais. 

3. PSICHOSOCIALINĮ ATSPARUMĄ 
SKATINANČIŲ  VEIKSNIŲ 
BENDRUOMENĖJE TYRIMO REZULTATAI

Siekiant išsiaiškinti, kaip pasireiškia 
psichosocialinio atsparumo bruožai bendruomenėse, 
palygintos dvi skirtingos bendruomenės: 
bendruomenė, susikūrusi bendrų interesų 
pagrindu ir teritorinė bendruomenė. Analizuojant 
šių bendruomenių tyrimo dalyvių pasisakymus, 
išryškėjo skirtingai pasireiškiantys bendruomenių 
psichosocialinio atsparumo bruožai.

 3.1. Gebėjimas priimti realybę
Atlikus interviu su X teritorinės bendruomenės 

socialinių paslaugų centro darbuotojais ir paslaugų 
gavėjais ir Y bendruomenės lydere ir nariu, galima 
teigti, kad gebėjimas priimti realybę abiejose 
bendruomenėse suprantamas individualiai, 
kadangi žmonės, kurie dalyvavo tyrime, turi 
skirtingas nuomones apie bendruomenes. Vienoje 
bendruomenėje jautėsi didesnis bendruomeniškumas 
ir noras bendradarbiauti, kitoje nesijautė 
bendruomeniškumo, vieningumo, tačiau atsispindėjo 
institucinis tarpininkavimas. Dėl šių priežasčių 
respondentų nuomonės  ir išsiskyrė. 

Pirmosios X teritorinės bendruomenės paslaugų 
gavėjos nuomone, gebėjimas priimti realybę labiau 
susijęs su paslaugų užtikrinimu. Bendruomenė 
gali padėti išspręsti iškilusias problemas, nes pačiai 
klientei yra per sunku susidoroti su problemomis. 
Respondentės teigimu, tik padėjus išspręsti problemas, 
galima atgauti realybę, kuri, pasak jos, yra susijusi su 
problemų išsprendimu ir patarimų gavimu. 

„Šiaip (X bendruomenė) užtikrina priimti tą realybę 
ir padeda, kai klausimai iškyla. Padeda susiprasti 
neaiškiose situacijose, pataria, kaip jas išspręsti“ 
(Rima).

Kitos X bendruomenės paslaugų gavėjos 
nuomone, gebėjimas priimti realybę taip pat yra 
susijęs su  paslaugų užtikrinimu. Darbuotojai pataria 
šeimai, kaip elgtis, kaip spręsti vienokią ar kitokią 
situaciją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šeima save 
mato ne tik kaip pasyvų patarimų priėmėją. Šeima 
mato savo aktyvų vaidmenį – ji pati sprendžia pagal 
egzistuojančią realybę, kokie patarimai jai naudingi ir 
įgyvendinami, o kurie šeimai netinka.

 „Nu pavyzdžiui socialinės darbuotojos dirbdamos 
su šeima duoda patarimą ir jeigu tu matai, kad tau 
aktualus į šeimą, tu priimi jeigu tavo šeimai tinkamas 
patarimas“ (Ana).

Tačiau taip pat tyrimo dalyvė teigia, kad realybę turi 
užtikrinti darbuotojos, nors ne visada tai jos padaro. 

Jos teigimu, darbuotoja nemoka dirbti realybėje, 
pastebėti tikrųjų šeimos problemų ir jas spręsti. Jos 
požiūriu, kartais darbuotojos vertina realybę pagal 
savo galimybes ir turimus išteklius. Tačiau nesupranta, 
kad šeima tokių galimybių neturi. Tiriamoji tai vertina 
kaip socialinės darbuotojos  kompetencijos ir žinių 
trūkumą, gyvenimo patirties stoką. Taip pat pabrėžė, 
kad darbuotoja neapgalvoja kai kurių savo veiksmų 
padarinių. Tiriamosios nuomone, darbuotoja nori 
daugiau iš klientės, nei ji tuo momentu gali padaryti. 
Tai apsunkina realybės užtikrinimą. 

„Mano atžvilgiu šita darbuotoja, kuri dirba su 
mano šeima, negebanti šitoj situacijoj ji nemoka dar 
dirbt realybėj, nes jinai motyvuojasi savo jėgomis tik 
tai, bent kiek aš mačiau, nes jinai dirba su mano šeima, 
ko jinai fiziškai nepaima, jinai kovoja per teisėsaugą, 
nors tai yra nepagalvota, gali būt psichologinis smurtas 
panaudotas prieš vaiką“ (Ana).

Trečioji X bendruomenės narė, paslaugų teikėja. 
Jos teigimu, suvokti realybę yra labai svarbu, nes 
kartais dirbti tenka su labai sunkiomis situacijomis, 
kurias sunku racionaliai suprasti. Todėl svarbu, 
realybę matyti tokią, kokia ji yra, tam, kad galėtų 
padėti klientui. 

„Mūsų darbe labai svarbu, kad būtų realybės 
suvokimas, nes gali būti tokie atvejai, kai tiesiog protu 
neina suvokt, kad kažkas įvyko, bet tai vyksta“ (Ina).

Taip pat darbuotoja, teigia, kad realybės 
nepriėmimas pasireiškia klientų neprognozuojamu 
elgesiu. Darbuotojoms kartais tenka skubiai spręsti 
situacijas, kurios yra labai pavojingos ir klientui, ir jo 
šeimai, ir pačioms darbuotojoms.

„Dabar turėjom tokį atvejį, kai mama susiruošė iš 
ketvirto aukšto išmesti vaiką, tada iškarto nuvykome, mes 
socialinės darbuotojos, atvažiavo vaikų teisės ir tiesiog 
ta mama pasiėmus peilį šoko per langą ir tuo momentu 
reikėjo greitai reaguoti ir suprasti, kas vyksta“ (Ina).

Antroji Y interesų bendruomenė. Pirmosios 
tyrimo dalyvės nuomone, realybės supratimas 
pirmiausiai turi pasireikšti žmoguje. Tik priimdamas 
tiesą apie save, kad esi toks, koks esi, kad negali 
visko atlikti, būti tobulas, tu pajėgi priimti realybę. 
Svarbiausia priimti tikrovę tokią, kokia ji yra, nebijoti 
pripažinti, kad turi trūkumų. 

„Pirmas žingsnis atėjimo į bendruomenę įveikti 
tai, pripažinti savo ribotumą, aš suprantu, kad tai ir 
yra priimti tikrovę tokią kokia ji yra apie save, savo 
istorijas, savo galimybes“ (Felicija).

Toliau tyrimo dalyvė paminėjo, kad norint 
priimti realybę, svarbu ne tik suprasti savo ribas.  
Neišvengiamai atsiranda ir baimė mylėti, sunkumai 
priimant kitą asmenį. Tai yra dar kita realybės pusė. 

„Tačiau netrukus tenka susidurti su kitais dalykais su 
savo asmeninėmis ribomis, sužeistumu, su nesugebėjimu 
priimti kito žmogaus, baimė mylėti“ (Felicija). 

Antrasis Y interesų bendruomenės narys teigia, 
kad kartais realybė būna per sunki ir norisi pabėgti 
nuo jos arba ją užglaistyti. Tačiau vėliau ateina 
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supratimas, kad tai būtų bėgimas nuo realybės. Todėl 
norint priimti realybę, reikia priimti nemalonias 
situacijas ir jas spręsti. 

„Kartais norisi užglaistyti netinkamus įvykius, 
kokie tenai yra įvykę, pasislėpti, nuslėpti, bet kai ateina 
tas suvokimas, kad tai į niekur neveda, tada man 
asmeniškai, nu kitaip spręsti tą dalyką“ (Mantas).

Be to, jo teigimu, bendruomenėje visai neblogai 
pasireiškia gebėjimas priimti realybę, ypač kai gali 
kalbėtis su kitais, spręsti konfliktus.

 „Šiaip bendruomenės mastu manau, tai yra 
pakankamai gerai nu tam tikrose srityse, bet nevisose 
tą realybę priimti, kalbėtis, kai įvyksta koks nors 
konfliktas žodžiu, vat kalbėtis, kad tai man įvyko, kad 
kilo man tokios emocijos, tokios reakcijos“ (Mantas).

Apibendrinant gebėjimą priimti realybę galima 
teigti, kad pirmoje X bendruomenėje šis bruožas 
labiau susijęs su paslaugomis. Taip pat realybę trukdo 
priimti ir per didelis darbuotojų spaudimas klientei, 
per dideli lūkesčiai ir noras viską greitai išspręsti. Tai 
parodo, kad darbuotojos negeba dirbti realybėje. 

Antroji Y bendruomenė apie gebėjimą priimti 
realybę teigia kiek kitaip. Viskas turi prasidėti nuo 
žmogaus, nuo jo realybės suvokimo, žmogus, norintis 
gebėti priimti realybę, turi mokėti priimti save ir kitus 
tokius, kokie jie yra. Nėra lengva priimti realybę tokią, 
kokia ji yra, nes realybė ne visada būna maloni ir lengva, 
bet vis tiek verta ją priimti, nes kitaip žmogus negalės 
bręsti, negebės spręsti konfliktų, pasirūpinti savimi.

3.2. Gebėjimas matyti to, kas vyksta, prasmę ir 
ateitį
Išsiugdyti gebėjimą matyti prasmę ir ateitį ne 

visada būna lengva, nes kasdienybėje susiduriama su 
kliūtimis, kurias kartais būna sunku išspręsti.  Nauda 
ir prasmė  pastebima tik išsprendus problemas.

Pirmosios tyrimo dalyvės iš X teritorinės 
bendruomenės teigimu, gebėjimas matyti prasmę ir 
ateitį labiau susijęs su paslaugų gavimu. Ji mano, jog 
prasmę ir ateitį užtikrina  maisto produktų šeimai ir 
socialių pašalpų vaikams gavimas, nes taip šeima gali 
prasimaitinti. Taip šeima jaučiasi saugi ir žino, kad 
galės pragyventi ilgiau ir vaikai turės ką valgyti.

„X seniūnija užtikrina, maisto produktais, socialinę 
pašalpą vaikams“ (Rima).

Taip pat socialinių darbuotojų buvimas kartu, 
pagalba šeimai, tyrimo dalyvės nuomone, užtikrina 
prasmę ir ateitį, nes ji žino, kad galės klausti 
darbuotojų patarimo ir sulaukti pagalbos. Prasmę ir 
ateitį tyrimo dalyvei labiausiai užtikrino darbuotojos, 
kurios surado būstą, kuriame galėjo apsigyventi ši 
šeima, tai buvo džiugi akimirka, kuri padėjo ne tik  
pajusti prasmę ir ateitį, bet ir įveikti didelę krizę. 

„<...> ir socialinės darbuotojos padeda jei kokių 
problemų iškyla visą laiką padeda, eina kartu, tai 
užtikrina prasmę ir ateitį“, „Kai ieškojausi dėl socialinio 
būsto ir gal daugiau tai socialinės darbuotojos padeda, 
ir daugiau tai nieko“ (Rima).

Antrosios tyrimo dalyvės iš X teritorinės 
bendruomenės paslaugų gavėjos teigimu, prasmės ir 
ateities užtikrinimo procesas yra daug sunkesnis,  kartais 
jo negalima pasiekti. Jos teigimu, atsiranda skirtingų 
nuomonių susidūrimas, kitaip tariant, konfliktas. 
Bandoma jį išspręsti, atidedant pokalbį su darbuotojomis 
kitam kartui, bet ne visada pavyksta išspręsti konfliktus, 
nes yra sunku matyti prasmę ir ateitį konfliktuojant su 
darbuotojomis, nepasitikint jomis. 

„Jeigu įvyksta kažkoks nesusipratimas ar pasisakymas, 
vienas žmogus pasako į vieną pusę, kitas į kitą pusę tai 
tada gaunas konfliktas automatiškai, kada neaiškumai 
atsiranda, nu ir tuos neaiškumus bandai užglaistyti, 
bet jeigu matai, kad vyksta konfliktas jau reaguojama 
konfliktiškai į situaciją tada stengiamasi tų konfliktų 
išvengt, pasakai kad šiuo metu supykęs esi ir išsiaiškinsime, 
kai būsiu ramesnis ir jau stengiesi tą situaciją suvaldyti, 
kad jinai neįvyktų konfliktiškai“ (Ana).

Trečiosios X seniūnijos socialinių paslaugų 
teikėjos nuomone, be prasmės ir ateities perspektyvų 
neįmanoma dirbti tokio darbo, nes jei nejauti tam 
darbui pašaukimo, tai dirbti bus labai sunku. Prasmę 
ir ateitį paslaugų gavėjui galima užtikrinti planuojant 
pagalbą iš anksto, suplanuojant iš anksto kelis 
veiksmus į priekį. Tai yra labai svarbu, norint padėti 
klientui pajusti gyvenime prasmę ir ateitį. 

„Be šito dalyko, mūsų darbe dirbti neįmanoma,  
kaip ir prieš tai sakiau, kad ta realybė būna labai baisi, 
tai ir alkoholis ir narkotikai ir įvairios ligos tokios, 
kaip lytinės ligos, baigiant niežais, utėlėm, čia pačios 
lengviausios, kaip mes sakom, bet mes turim iš karto 
matyti, kas vyksta realiai, be jokių pagražinimų ir po to 
planuoti ateitį, suplanuoti kelis veiksmo takelius“ (Ina).

Antrosios Y interesų bendruomenės pirmoji 
tyrimo dalyvė teigia, kad nepaisant gyvenime esančių 
klaidų, sunkumų, artimųjų netekčių, Dievo plane visa 
tai turi prasmę ir  ateitį. Dievas pasinaudoja visais tais 
dalykais, kurie mums atrodo sunkūs, nepakeliami ir 
sugeba išvesti į gerą. Žmogaus pasitikėjimas Dievu 
suteikia prasmę ir ateitį.

„Mes tikime, kad viso to kas atsitiko mūsų istorijoje, 
kad ir skaudūs įvykiai, artimų žmonių netektys, klaidos, 
nuodėmės, kad Dievo plane visa tai turi prasmę ir  
Dievas pasinaudoja visais tais dalykais, kurie mums 
atrodo sunkūs, nepakeliami, kurių galbūt norėtumėm, 
kad nebūtų, norėtumėm, kad santykiai būtų buvę 
kitokie namuose, šeimose“ (Felicija).

Antrojo Y interesų bendruomenės nario teigimu, 
gebėjimas matyti prasmę ir ateitį yra labai svarbus 
tiek pačioje bendruomenėje, tiek visuomenėje. Tai 
padeda griauti stereotipus apie kitus žmones, nebijoti 
jų, mokėti bendradarbiauti. 

„Manau, kad apskritai, kad yra bendruomenė nu 
reikalingas dalykas, apskritai visuomenėje, nes tai 
padeda griauti stereotipus apie kitus žmones, pažinti 
kitą žmogų ir save“ (Mantas).

Tyrimo dalyvio nuomone, prasmę ir ateitį jam 
užtikrina kitų narių buvimas bendruomenėje, nes 
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jam pačiam ši bendruomenė yra prasminga, svarbi, 
jis mato ją ir ateityje. 

„Manau, kad vis dar yra narių, tai dėl to tai yra 
prasminga, man prasminga, nežinau kaip kitiems 
galbūt, bet aš matau tame prasmę, matau, kad tai 
yra reikalingas darinys toksai visuomenėje ir kad 
praturtina visuomenę ir mane patį“ (Mantas).

Apibendrinant galima pasakyti, kad šiuo 
klausimu abi bendruomenės labai išsiskyrė. 
Pirmosios X bendruomenės trijų tyrimo dalyvių 
teigimu, prasmę ir ateitį gali užtikrinti tinkamos 
paslaugos arba profesionalus darbuotojų ir klientų 
bendradarbiavimas, pavyzdžiui, surandant būstą, tada 
šeima galės pragyventi, pasirūpinti savo poreikiais. 
Darbuotojos teigimu, norint užtikrinti prasmę ir 
ateitį, svarbu suplanuoti teikiamų paslaugų žingsnius, 
nuo ko pradėti ir kaip baigti. Tačiau jei darbuotojos 
nemoka dirbti su šeima, nebus užtikrinamas 
gebėjimas matyti to, kas vyksta, prasmę ir ateitį. 

Antrosios Y bendruomenės atstovai daugiau 
kreipė dėmesį į žmogaus vidų. Prasmę ir ateitį gali 
užtikrinti buvimas bendruomenės nariu. 

3.3. Gebėjimas esant neapibrėžtumui 
pasidžiaugti ir panaudoti tai, kas yra 
veiksminga
Mokėti pasidžiaugti neapibrėžtais dalykais ir dar į 

juos pažiūrėti teigiamai, kaip į naudingus dalykus, yra 
labai svarbu, nes žmogus pajėgs susitvarkyti su stresu, 
be to, mokės į nemalonią situaciją pažiūrėti pozityviai. 

Pirmosios tyrimo dalyvės iš X bendruomenės 
teigimu, kai ji sužinojo, kad laukiasi vaiko, jai buvo 
šokas, jai tai buvo netikėta ir nemaloni žinia. Ji 
nežinojo, ką daryti, jautėsi neapibrėžtai. Tačiau  
iš darbuotojų ir artimųjų ji sulaukė palaikymo, 
paguodos, pastiprinimo. Dėl tokio palaikymo ji 
suprato, kad lauktis dar vieno vaiko nėra blogai, nes 
yra, kas jai padės auginti vaikus, ja rūpinsis, globos. 
Tai jai suteikia jėgų pasidžiaugti šia netikėta situacija 
ir panaudoti visa tai, kas yra veiksminga.

„Pasidžiaugti gal tuo, kad laukiuosi, nors iš pradžių 
nelabai buvo džiaugsmo, bet dabar kaip gal bandau 
įveikti tą kliūtį ir toliau kažkaip tai laikosi“ (Rima).

Antrosios X bendruomenės paslaugų gavėjos nuomone, 
darbuotojos negeba užtikrinti gebėjimo pasidžiaugti 
ir panaudoti tai, kas yra veiksminga. Jos teigimu, 
darbuotojos išviešina jos problemą tarp kitų institucijų, 
kai šeimą užklumpa neapibrėžta arba sunki situacija. 
Todėl nelieka noro džiaugtis esamais pasiekimais ar 
toliau stengtis tvarkytis su neapibrėžtomis, sunkiomis 
situacijomis. Todėl tyrimo dalyvei didėja nepasitikėjimas 
darbuotoja ir jos darbo metodais. 

„<...> tą pagalbą suteikia, bent minimalią, bet buvo 
ir tokių momentų vienu žodžiu žadėta pagalba buvo 
nesuteikta, nes kadangi aišku ta pagalba žadėta buvo 
teikiama, bet jinai išviešinta plačiai po gydymo įstaigas, 
aš likau tuo nepatenkinta, nes  mano problemos vystomos 
buvo visuomenėje, jau ne pas mane šeimoje, ne josios 

įstaigoje, jai pačiai dirbant, bet jau buvo visuomenėje 
naudojama mano problema, vystoma“ (Ana).

 Taip pat negalima užtikrinti gebėjimo pasidžiaugti 
neapibrėžtumais esant kaltinimams. Darbuotojos kaltina 
klientę dėl jos gyvenimo būdo. Iš šio interviu galima 
suprasti, kad klientė yra nusivylusi darbuotojų veiksmais, 
kad nepasitiki darbuotojomis ir kad nejaučia, jog 
darbuotojos užtikrina gebėjimą pasidžiaugti ir panaudoti 
tai, kas yra veiksminga neapibrėžtose situacijose. 

„Bet buvo kaltinimais drabstomasi, koks tu žmogus, 
kad tokioje situacijoje prisidarai vaikų ir taip vienu 
žodžiu, buvau purvais apmėtyta, netinkamai buvo su 
manim pasielgta“(Ana).

Trečioji X bendruomenės tyrimo dalyvė teigia, 
kad svarbiausia mokėti pasidžiaugti ir nedideliais 
laimėjimais sunkiose situacijose. Nepaisant to, kad 
klientas ir nepriima pagalbos, kad nemato savo 
gyvenime jokių problemų, kokias galbūt mato 
darbuotoja, tačiau ir nedidelė pagalba klientui ar 
šeimai yra labai svarbi. Tai leidžia esant neapibrėžtumui 
pasidžiaugti ir panaudoti tai, kas yra veiksmingiausia. 

„Kartais turim pasidžiaugti tuo, kad sakysim būna 
taip, kad nu šeima labai girtauja ir jiems taikomos 
visos priemonės, kalbinam kad gydytųsi, kad kažką 
darytų, socialinė darbuotoja lanko, siūlo anoniminius 
alkoholikus lankyti, dar kažkur eiti ir visas pastangas 
sudeda, bet mato, kad vis tiek nieko nevyksta nu ir būna 
pats baisiausias dalykas, kai vaikai būna paimami iš 
šeimų, kai tu įdedi be galo daug jėgų, bet vis tiek nieko 
iš to nesigauna“ (Ina).

Antrosios Y bendruomenės tyrimo dalyvės 
teigimu, pačioje bendruomenėje yra daug neapibrėžtų 
situacijų, tai yra tam tikras gyvenimo būdas, kuris 
nėra labai blogas, nes padeda neužsistovėti vienoje 
vietoje.  Be to, Dievas padeda visada, net ir sunkiose 
neapibrėžtose situacijose.

„Šitas neapibrėžtumas yra bendruomenės gyvenimo 
bruožas, nes mes pasikliaujame Dievu, kad Dievas 
veikia mano gyvenime ir kitų žmonių gyvenime ir net 
gi ir tai kas yra neapibrėžta, neaišku, Dievas gali išvesti 
į gerą“ (Felicija).

Bažnyčia šios bendruomenės dar nėra pripažinusi. 
Tik supažindinta su  kunigais, keliomis parapijomis ir 
vyskupu, kuris asmeniškai nusiuntė bendruomenės 
įstatus į Romą. Todėl dar laukiama patvirtinimo, ir vien 
ta nežinomybė, ar patvirtins, sukelia neapibrėžtumo 
jausmą. Bet jau galima pasidžiaugti, kad kažkas vyksta, 
kad šia bendruomene domimasi, kad ji yra. 

„Mūsų bendruomenė nėra patvirtinta įstatais ir vat 
jau ir vien ta pati situacija jos  įstatai nėra patvirtinti 
valstybėje ir Bažnyčios, dabar laukiam iš Vatikano 
atsakymo ir vien ta pati situacija duoda tam tikrą 
neapibrėžtumą“ (Felicija). 

Taip pat neapibrėžtumas pasireiškia ir įvairiose 
tarnystėse, kur žmonės nežino, ar susirinks komanda, 
ar bus žmonių, dėl kurių susirenka komanda, ar 
nebus konfliktų tarp komandos. Ir visa tai tampa 
paskata pasikliauti tiek Dievu, tiek komandos nariais 
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ir nebijoti  netikėtumų, bet priimti tai, kas yra ir 
panaudoti kiek įmanoma veiksmingiau. 

IŠVADOS 
1. Psichosocialinio atsparumo samprata yra 

universalus gebėjimas, kuris įgalina asmenybę 
susidoroti ir netgi sustiprėti susidarius nepalankioms 
išorinėms sąlygoms. Adaptuodamasis žmogus 
prisitaiko prie naujų sąlygų, kurių prieš tai nebuvo 
jo gyvenime. Tai vertybių sistemos pokyčiai, kurie 
veikia kaip atsakas į praradimus, sunkumus, iššūkius, 
patiriamus dėl nepalankaus įvykio ar situacijos. 
Žmogus pajėgus prisitaikyti teigiamai arba neigiamai, 
tai priklauso nuo asmens savybių. Labai svarbus yra 
palaikymas iš aplinkos, kas padeda atsilaikyti prieš 
sunkius ar net traumuojančius įvykius. 

2. Psichosocialinį atsparumą skatinantys veiksniai 
yra šie: 1) kurti palankias sąlygas savigarbos bei 
socialinių gebėjimų raidai bei taikyti socioedukacines 
programas  papildomam lavinimui, 2) suteikti 
efektyvią pagalbą žmogui esant sudėtingose situacijose 
(konsultavimas, saugumo užtikrinimas, kaltės jausmo 
mažinimas, stipriųjų pusių akcentavimas, 3) sudaryti 
galimybes patirti  teigiamą gyvenimo modelį.

3. Bendruomenė yra visuomenės solidarumo 
rezultatas, kuris įgalina žmones dirbti drauge, 
kovojant su bendromis problemomis. Bendruomenė 
gali sumažinti susvetimėjimą bei skatinti žmones 
aktyviau dalyvauti visuomenės veikloje. Todėl 
tinkamą pozityvumą skatinančių bendruomenių 
dėka asmenybė gali teigiamai priimti sunkumus ir 
juos įveikti nepalūžusi.

4. Bendrų interesų bendruomenėje būdingas 
rezilenciją skatinančių veiksnių supratimas, 
įsisąmoninimas. Bendruomenė yra vieninga ir atspari, 
nes joje yra dedamos konkrečios pastangos telkiant 
bendram tikslui. Tai parodo, kad  skatinant tokiais 
būdais  bendruomenių kūrimąsi, interesų pagrindu 
ryškiau kuriasi atsparumas arba rezilencija pačiose 
bendruomenėse. Teritorinėje bendruomenėje žmonės 
nesugeba lengvai priimti sunkumų, nejaučiamas 
bendruomeniškumas, dėl to šiai bendruomenei 
sunku ugdytis psichosocialinio atsparumo bruožus 
(rezilenciją). Joje žmonės sunkiau priima neigiamas 

patirtis, sunkiai įžvelgia jose prasmę. 
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FACTORS ENHANCING PSYCHOSOCIAL RESISTANCE  IN COMMUNITY

Jūratė Makauskienė

Summary
Importance of communities increases in Lithuania, therefore it is very important to be able to reveal positive psychosocial 

effect of communities on their members. The chosen topic is new, because communities are viewed through psychosocial 
factors, ensuring communities resilience. The article analyzes the issues whether and how the communities are able to 
help evolve positively to the members of communities, how resilience is occurring in community, how communities are 
ensuring positive experience to those who has experienced hardships. The research carried out in the recent century 
shows that some people, who live in negative environment, grow up to be positive people. Psychosocial resilience is a 
versatile ability which allows people to cope and get stronger when there are unfavorable external conditions. When 
adapting, people adjust to new environmental conditions that they did not experience in their lives before. These are value 
system changes, which work as response to losses, hardships, challenges having experienced during negative situations, 
since a human is able to adapt positively, and it depends on his personal qualities. 

Keywords: psychosocial resistance, resilience, community, social problems.
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 ĮVADAS

Tyrimo aktualumas. XIX a. antroji  pusė – XX a. 
pradžia  –  tai svarbus tautinės  kultūros kovos lai-
kotarpis, turėjęs didelės reikšmės lietuvių savimonės 
formavimuisi. Spaudos draudimo kova (1864–1904) 
ne tik lietuvių tautos istorijoje užima reikšmingą 
vietą. Visuotinei tautų ir žmonių istorijai jos indėlis 
tuo svarbus, kad akivaizdžiai pademonstravo doros  
pergalę prieš brutalią prievartą. Lietuvių kova prieš  
carinės Rusijos vykdomą nutautinimo politiką įro-
dė, kad prievarta nepasiekia  savo tikslo ir  net rezul-
tatai būna priešingi, jeigu jai sugebama pasipriešinti. 
Tyrinėdami  XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje  
vykusius kultūrinius  procesus suvokiame, kad ko-
vose prieš carinės Rusijos nacionalinę priespaudą 
formavosi  ne tik tautinė savimonė, bet  lietuvių tau-
tos likimas. 

Vienas iš kultūros raidos bruožų yra kultūros ver-
tybių perėmimas ir perteikimas, todėl akcentuojant, 
kad tauta gyva  savo praeities suvokimu, galime sem-
tis įkvėpimo iš praeities pamokų. 

 XIX a. antroje pusėje lietuvių tauta atsidūrė ant 
išnykimo ribos. Imperijos valstybinė ideologija, iš-
reiškianti šovinistinę tautinę carizmo politiką, pa-
sireiškė ir kultūros srityje. Kultūroje buvo siekiama 
padaryti tai, kas buvo padaryta teritorijos inkorpo-
racijos atžvilgiu – išbraukus Lietuvos vardą, turėjo 
išnykti ir lietuvių kalba, kultūra, pati tauta. Spau-
dos draudimas lotyniškais rašmenimis lietuviams 
buvo didžiulis išbandymas. Visos tautos pasiprie-
šinimas, atoveiksmis priespaudai gelbėjo lietuvių 
tautą nuo rusinimo, nuo išnykimo, žadino tautinį 
atgimimą. Ragausko A. ir Vaišnienės D. nuomone, 
ne mažiau grėsmingas tautos išlikimui tuo metu 
buvo ir lenkinimas. Lenkiškoji įtaka ne tik raštijai, 
bet ir etninei savimonei, įsitvirtinusi per bažnyčią 
ir jos švietimą lenkų kalba, buvo taip pat pavojinga 

lietuviško tapatumo formavimuisi kaip ir Rusijos 
imperijos varžymai. Lenkų kultūrinė įtaka buvo 
net stipresnė, nes turėjo religinio ir istorinio dviejų 
tautų bendrumo pamatą, sutvirtintą vieningu nu-
siteikimu prieš kirilicos įvedimą. Spaudos draudi-
mas, pradėtas norint atitraukti lietuvius nuo lenkų 
įtakos, pakreipė Rusijos pakraščių politiką ne visai 
planuota linkme, nes  nebuvo tikėtasi tokio ryž-
tingo  lietuvių apsisprendimo –   būti ar nebūti su 
lotyniška kultūra.1 Nepaisant visų Rusijos valdžios 
pastangų, Lietuvoje spaudos draudimo metais susi-
formavo savitos kultūrinės raiškos formos – slaptoji 
mokykla, nelegali lietuviška spauda, knygnešių ju-
dėjimas, slapti lietuviški vakarai.2 Nuo pirmų spau-
dos draudimo dienų buvo susirūpinta lietuviškos 
spaudos leidimu tradiciniu lotynišku – lietuvišku 
raidynu.  Daraktoriai slaptose nelegaliose mokyklė-
lėse mokė vaikus pažinti lietuviškas raides, skaityti, 
rašyti. Kovojant prieš nutautinimą svarbų vaidme-
nį  atliko  knygnešių judėjimas, kurio metu  buvo 
sukurtas knygnešių tinklas, kūrėsi slaptos draugijos 
ir kuopelės spaudos leidimui ir platinimui. Savita 
lietuviškos kultūros raiškos forma – slapti lietuviški 
vakarai, kaip viena kovos prieš tautinę priespaudą 
formų, skatino meninę kūrybą, ugdė tautinį sąmo-
ningumą, kėlė gimtosios kalbos vertę, skatino lie-
tuvių literatūros raidą. Remiantis Lietuvos istorikų 
įžvalgomis šiame straipsnyje atskleidžiamos  spau-
dos draudimo lotyniškais rašmenimis aplinkybės 
ir aptariama vykusi  lietuvių kultūrinė veikla, ko-
vojant prieš carinės valdžios vykdomą nacionalinę 
priespaudą Lietuvoje. 

Tyrimo  tikslas: atskleisti lietuvių kultūrinę raišką 
spaudos draudimo metais (1864–1904 m).
1 Ragauskas, A., Vaišnienė D. Istorijos paradoksai – istorijos 
prasmės pamoka //Lietuvių raštijos istorijos studijos. Sud. Ra-
gauskas, A. Vaišnienė, D. Vilnius. VPU leidykla. 2005.T.1, 8p.
2 Butkuvienė, A. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
Technologija. 2000, 100 p.
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LIETUVIŲ  KULTŪRINĖ RAIŠKA SPAUDOS DRAUDIMO 
METAIS

Anotacija. Straipsnyje aptariama  spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis aplinkybės Lietuvoje  ir  lietuvių kul-
tūrinė veikla kovojant prieš carinės Rusijos vykdomą nutautinimo politiką. Analizuojant mokslinę  literatūrą, pagrin-
dinis dėmesys skiriamas kultūrinės raiškos formoms: slaptai mokyklai, nelegaliai  lietuviškai spaudai, knygnešių vei-
klai, lietuviškiems vakarams, kovojant prieš carinės Rusijos vykdomą nacionalinę  priespaudą. 

Reikšminiai žodžiai: spaudos draudimas, slaptoji mokykla, slaptoji spauda, knygnešiai, daraktoriai, slaptieji vakarai.
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Tyrimo  objektas: kultūrinė raiška spaudos drau-
dimo  metais.

Tyrimo uždaviniai:
1. Apžvelgti spaudos draudimo lotyniškais raš-

menimis aplinkybes Lietuvoje.
2. Aptarti kultūrinės raiškos formas spaudos 

draudimo metais, kovojant prieš carinės Rusijos 
vykdomą   nutautinimo politiką.

Tyrimo  metodas: mokslinės literatūros analizė.

1. SPAUDOS DRAUDIMO LOTYNIŠKAIS 
RAŠMENIMIS APLINKYBĖS 

Tautos istorijoje, kovose dėl laisvės ir nepriklau-
somybės ypač sunkus ir sudėtingas buvo kovų dėl 
lietuviškos spaudos laikotarpis. Gana įžvalgiai ver-
tindama lietuvių – lenkų santykius, carinė admini-
stracija ėmė kultūriškai atskirti, atitraukti lietuvius 
nuo lenkų, silpninti pastarųjų įtaką pirmiesiems. Šio 
sumanymo įgyvendinimas turėjo pasitarnauti ir ki-
tam tikslui – priartinti lietuvius prie rusų, tautiškai 
ir politiškai juos asimiliuoti. Sumanymas pakeisti 
lietuvių raštijoje lotyniškąją rašybą graždanka (re-
formuotas kirilicos variantas) buvo oficialiai mo-
tyvuotas siekimu politiniu ir civilizaciniu požiūriu 
atitraukti etninius lietuvius nuo lenkų ir suartinti 
juos su rusų kultūra, religija ir civilizacija. Rusijos 
valdžia siekė, kad viešajame gyvenime vietoje lenkų 
įsivyrautų rusų kalba, dominuojančias pozicijas įgy-
tų rusų stačiatikių bažnyčia, o valstiečių vaikai įsi-
lietų į rusų kultūrą. Rusijos valdžia  uždraudė lietu-
viams spausdinti savo leidinius tradiciniu lotynišku, 
o paskui ir gotišku raidynu, mokyti vaikus gimtąja 
kalba, vartoti lietuvių kalbą valsčių savivaldos ir ap-
skričių administracijos įstaigose, neleido lietuviams 
jose dirbti. A. Tylos teigimu, ,,į valdžios planus buvo 
įtrauktas lietuvių surusinimas, atplėšiant juos nuo 
kelių šimtmečių kultūrinio paveldo ir to paveldo ry-
šio su Vakarų Europos civilizacija“.3

 Spaudos draudimui pateisinti carizmas naudojo-
si ir mokslininkų autoritetu. M. Muravjovo patarėjai 
buvo Rusijos mokslų akademijos narys korespon-
dentas slavofilas A. Hilferdingas, Varšuvos universi-
teto docentas S. Mikuckis. Idėja uždrausti lietuvišką 
spaudą, mokyklas jau buvo suformuluota iki sukili-
mo. Filosofas B. Genzelis rašo, kad  „sukilimas buvo 
tik pretekstas tai idėjai realizuoti.4 Tokia autoriaus  
nuomonė grindžiama  įvairių Rusijos pareigūnų 
veiklos analize, visų pirma Rusijos Mokslų akade-
mijos ir jos globotinio Stanislovo Mikuckio veikla. 
Lietuvos nacionalinio atgimimo veikėjai D. Poška, L. 
Jucevičius palaikė ryšius su Čekijos ir Slovakijos ža-
dintojais, S. Pavelu Jozefu Šafaržiku (1795–1861 m.), 
Vaclavu Hanka (1791–1861 m.). Tuo metu J. Šafar-
3 Tyla, A. Lietuviškos spaudos draudimas: kova, praradimai ir 
politiniai rezultatai //Žodžio laisvė. Sud. Skeivys, R. Vilnius. 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2004, 17p.
4 Genzelis, B. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
VDU leidykla. 2001, 178 p.

žikas garsėjo kaip slavų vienybės skelbėjas ir palai-
kė dalykinius  ryšius su Rusijos Mokslų Akademija, 
kuri mėgino  įpiršti J. Šafaržikui ir V. Hankai  min-
tį, kad S. Mikuckis yra perspektyvus mokslininkas. 
Tos misijos ėmėsi akademikas Aleksandras Hilfer-
dingas (1831–1872) ir rusų poetas Nikolajus Bergas 
(1823–1884). Iš pirmo žvilgsnio šie asmenys atrodė 
palankūs lietuviams, kadangi domėjosi lietuvių kul-
tūra. Laiškuose V. Hankai, J. Šafaržikui S. Mikuckis 
buvo pristatinėjamas kaip didelis lietuvių kalbos, is-
torijos ir kultūros žinovas. 1856 m. S. Mikuckis pa-
rašė laišką J. Šafaržikui, kuriame teigė, kad lietuvių 
kalba yra ta pati slavų kalba, tik užkrėsta įvairiomis 
svetimybėmis. Taip Rusijos akademiniai sluoksniai 
tikėjosi parengti pasaulio visuomenę savo akcijoms 
prieš lietuvių kultūrą.5  

 Liekis A.  rašo, kad okupantai, stiprindami lie-
tuvių kalbos, spaudos, švietimo draudimą, tikėjosi, 
kad tuo sumažins krašte lenkų įtaką, o kartu grei-
čiau surusins kraštą. Tam tikslui rengti planai, kaip 
pritaikyti lietuviškam raštui rusišką raidyną. Tarp 
tokių planų rengėjų buvo slavofilas, Rusijos mokslų 
akademijos narys A. Hilferdingas (Hilferding), Var-
šuvos universiteto docentas S. Mikuckis. Jie pritarė 
generalgubernatoriui M. Muravjovui, jog pritaikyti 
lietuviškam raštui rusišką raidyną įmanoma.6  A. 
Hilferdingas buvo nuosaikios rusinimo programos 
šalininkas, neneigęs lietuvių tautinio savarankišku-
mo, tik norėjęs juos suartinti su rusais. Suvienodin-
tas raidynas turėjo būti tokio suartėjimo pagrindas. 
Tos mintys negalėjo būti svetimos M. Muravjovui, 
kuris jau po 1831 m. sukilimo buvo pasižymėjęs kaip 
smarkus rusintojas. A. Hilferdingo nuomone, katali-
kų diskriminacija ir atviras rusinimas nebus vaisingi 
ir siūlė depolonizacijos politiką papildyti veiksmais, 
stiprinančiais lietuvių atskyrimą nuo lenkų įtakos. Jis 
patarė steigti lietuviškas liaudies mokyklas, Vilniaus, 
Kauno, Augustavo gubernijų vidurinėse mokyklose 
pradėti dėstyti lietuvių kalbą. Rusijos aukštosiose 
mokyklose siūlė įsteigti lituanistikos katedras. Susti-
prinus etninę lietuvybę ir lietuvius politiškai atsky-
rus nuo lenkų, būtų realu pritraukti prie rusų. 7

 Beveik tokie pat kaip Muravjovas kraštutinio rusi-
nimo šalininkai buvo ir kiti caro valdžios pareigūnai. 
Valstybės sekretorius Lenkijos karalystės reikalams 
Nikolajus Miliutinas laiške Muravjovui  rašė, kad „ 
rusų raidės užbaigs tai, ką pradėjo rusų kardas.“ 8

 Dar 1864 m. pavasarį Muravjovas paskyrė ko-
misiją lietuviškiems spaudiniams rusiškuoju rai-
dynu leisti. Ją sudarė lenkas Varšuvos lektorius St. 
Mikuckis, rusas J. Krečinskis ir du lietuviai: lietu-
5 Ten pat, 178 p.
6 Liekis,  A. Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai. Vilnius. 
Mokslotyros institutas. 2011.T.1,114p. 
7 Makauskas, B. Lietuvos istorija. Kaunas. Šviesa. 2000, 236 p.
8 Pocius, V., Kivilšienė R. Gamtos mokslų žinių platinimas lie-
tuvių kalba spaudos draudimo metais // Lietuvių raštijos isto-
rijos studijos. Sud. Ragauskas A., Vaišnienė D. Vilnius. VPU 
leidykla. 2005. T.1, 89 p. 
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viškų spaudinių cenzorius šventikas A. Petkevičius 
ir žinomas liaudies švietėjas L. Ivinskis.  (Prasidėjus 
knygnešystei, visuotiniam lietuvių nepasitenkini-
mui rusinimu, L. Ivinskis atsisakė  „graždankos“ ir 
toliau jau leido savo kalendorius lietuviškai Prū-
suose. Tam didelės  įtakos turėjo atviras vyskupo 
M. Valančiaus prieštaravimas lietuviškos spaudos 
draudimui. Spaudos draudimo pradžioje lietuviai  J. 
Juška, T. Žilinskas, J. Kairiūkštis ir kt. mėgino talki-
ninkauti leidžiant lietuviškus raštus rusų raidėmis). 
Buvo parengtas lietuviškiems spaudiniams pritai-
kytas rusų raidynas, kuris lietuvių buvo vadinamas 
„graždanka” ar tiesiog „kirvukais”. 1864 m. gegužės 
14 d. Muravjovas kreipėsi į carą ir gavo jo pritarimą 
lietuviškai spaudai lotyniškomis raidėmis uždrausti. 
Tais pačiais metais išleista ir pirmoji lietuviška kny-
ga rusų raidėmis (Abėcėlė žemaitiškai-lietuviška). 
Muravjovo įpėdinis Vilniaus generalgubernatorius 
Kaufmannas 1865 m. rugpjūčio 25 d. paskyrė lietu-
viškoms knygoms peržiūrėti komisiją, kuri nurodė, 
jog visa lietuviška raštija per pastaruosius 30 metų 
tarnavusi revoliucinei propagandai, o jai vadovavęs 
vyskupas M. Valančius. Generalgubernatorius Kauf-
mannas K.  1865 m. rugsėjo  6 d. (18)  aplinkraščiu 
jam pavaldiems gubernatoriamas uždraudė ne tik 
spausdinti, bet ir įvežti bei platinti leidinius lietuviš-
komis raidėmis. Kaufmano iniciatyva vidaus reikalų 
ministras Valujevas P. šį draudimą 1865 m. rugsėjo 
23 d. (spalio 5 d.) potvarkiu išplėtė visos Rusijos im-
perijos mastu. Šių represijų tikslu jis pripažino norą 
didesniam žemaičių, lietuvių ir latvių suliejimui su 
šio krašto gyventojais rusais ir rusų kalbos platini-
mu tarp krašto gyventojų.9 Draudimą žodiniu nuro-
dymu parėmė ir caras. Taip buvo pradėtos represijos 
prieš lietuviškus leidinius. Šį aplinkraštį įgyvendinti 
turėjo prievarta, panaudojant lėšas ir represines prie-
mones.  Nuo 1872 m. prie draudžiamųjų priskirta ir 
lietuviška spauda gotiškais rašmenimis. Liekis A. nu-
rodo, kad pagal carinės Rusijos juridinius aktus lietu-
viškos spaudos uždraudimas buvo neteisėtas, traktuo-
tinas kaip administracijos savivalė, nors žinant ir re-
miant carui. Vilniaus generalgubernatoriaus ir vidaus 
reikalų ministro įsakymai tuo klausimu formaliai 
galėjo veikti tik tol, kol „lietuviškosiose gubernijose“ 
veikė karo padėtis, o ji buvo panaikinta 1871 m. kovo 
28 d. Bet to meto lietuvių šviesuoliai nelabai domėjosi 
okupantų veiklos juridiniu pagrįstumu.10 

Kūrybos bei tautinio vystymosi keliai lietuviams 
buvo uždaryti. 40 metų užsitęsęs spaudos draudimas 
padarė didelius nuostolius tautos intelektualinei ir 
kultūrinei raidai, visai jos kultūrai.

2. KULTŪRINĖS RAIŠKOS FORMOS 
SPAUDOS DRAUDIMO METAIS

9 Tyla, A. Lietuviškos spaudos draudimas: kova, praradimai ir 
politiniai rezultatai // Žodžio laisvė. Sud. Skeivys, R. Vilnius. 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2004, 18 p.
10 Liekis, A. Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai.  Vilnius. 
Mokslotyros institutas. 2011. T.1, 117p.  

Slaptoji mokykla. Caro politikos ideologų nuo-
mone, Lietuvos mokykla ugdė Rusijos priešus, todėl 
ją buvo būtina pertvarkyti rusiška, imperine dvasia. 
Mokykla tapo vienu iš svarbių rusinimo židinių. 
Siekdama surusinti tuometinį Šiaurės vakarų kraštą, 
uždarė katalikiškas parapines ir kitas nevalstybines 
mokyklas ir uždraudė spausdinti, įvežti iš užsienio ir 
platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais raš-
menimis. Lietuviai valstiečiai, pamatę, kad moky-
klose mokoma tik rusiškai, ėmė nebeleisti savo vaikų 
į rusiškas mokyklas ir susibūrę samdė lietuvių mo-
kytojus – „daraktorius“ bei  slaptai mokė savo vai-
kus lietuviškai. Daraktorius – rusų laikais slaptosios 
mokyklos mokytojo pavadinimas, kilęs iš lenkiško 
dyrektor. Lietuvos mokyklos ligi 1863 m. sukilimo, 
neatsižvelgdamos į rusiškąją administraciją, laikėsi 
Lietuvos ir Lenkijos Edukacinės Komisijos sistemos. 
Dėl to ir parapinių mokyklų vedėjai buvo vadinami 
direktoriais, o liaudis juos vadino daraktoriais. Rusų 
valdžiai uždarius lietuviškas parapines mokyklas, 
vyskupas M. Valančius nurodė kunigams moky-
ti vaikus bažnyčiose. Kunigai iš tėvų reikalaudavo, 
kad vaikai, eidami pirmosios išpažinties, mokėtų 
skaityti. Todėl tėvai arba patys mokė vaikus namie, 
arba kviesdavo daraktorius, kurie, vaikščiodami po 
kaimus, juos mokė. Taip vyskupo valia atsirado slap-
tosios mokyklos, turėjusios lemiamą reikšmę tautos 
atgimimui. Lukšienės M. nuomone, „tos slaptos mo-
kyklėlės negalėjo duoti gero išsilavinimo, jos buvo 
skurdžios, bet reikšmingos daugeliui, ne vien švieti-
mo, atžvilgiu. Mažas žmogutis anksti buvo įvedamas 
į bendrą tautos kultūrinę bei politinę konspiraciją, 
į bendrą kovą, anksti buvo pažadinamas savosios 
kultūros ir kartu tautos savitumo.“11 Sukurtą valdinę 
mokyklą lietuviai valstiečiai boikotavo. Kaip atsvara 
jai Lietuvoje susikūrė slapta švietimo sistema. „Švie-
čiamojo sąjūdžio įžiebta švietimo poreikio žiežirba 
padarė savo darbą. Lietuvoje suvokta švietimo svar-
ba: carizmas nepajėgė sustabdyti tautos troškimo 
šviestis.“12 Apie tai byloja tokie skaičiai: iš 50-ties 
europinės Rusijos imperijos dalies gubernijų pagal 
besimokančių vaikų skaičių 1000 gyventojų Suval-
kų, Kauno, Vilniaus gubernijos užėmė tris pasku-
tiniąsias vietas, nors pagal raštingų žmonių skaičių 
jos pirmavo. Didelį slaptųjų mokyklų skaičių rodo 
ir tai, kad caro valdininkai 1872–1906 m. Kauno gu-
bernijoje susekė ir panaikino 349 tokias mokyklas, 
o Vilniaus – 332. Vien 1898 m. už tokių mokyklėlių 
laikymą Kauno gubernijoje nuteisti 462 lietuviai.13 
Daugiausia tokių mokyklėlių dėka, pavyzdžiui, 1897 
m. Kauno gubernijoje buvo pats didžiausias raštin-
gumas visoje Rusijoje – apie 75 proc. mokėjo skaityti 
ir rašyti, apie 80 proc. – skaityti. Tuo tarpu apie 1850 
11 Lukšienė, M. Prie tautos kultūros pamatų. Vilnius. Švietimo 
aprūpinimo centras. 2014,  380 p.
12 Genzelis, B. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
VDU leidykla.  2001, 176 p.
13 Liekis, A. Lietuvių tautos – lietuvių kalbos likimas. Vilnius. 
VĮ Mokslotyros institutas. 2004. D.I, 31p.
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m. – tik apie 10 proc. mokėjo lietuviškai skaityti, apie 
50 proc. – lenkiškai. 14

Slaptosios mokyklos, nors iš pradžių ir žemesnio 
lygio nei valdinės, turėjo tą privalumą, kad jose mo-
kyta gimtąja kalba. Aukštesnio lygio mokyklose, be 
maldų, giesmių, skaitymo ir rašymo, buvo mokoma 
skaičiavimo, rusų ir lenkų kalbų, istorijos ir geogra-
fijos. Daugelyje Rytų ir Pietryčių Lietuvos mokyklų 
buvo dėstoma ir lenkų kalba, tačiau apskritai šiose 
mokyklose vyravo lietuvių kalba, kūrėsi sava peda-
gogika, atsirado savi mokymo vadovėliai.15 Slaptoje 
mokykloje mokėsi iš elementorių, o jei jų trūkdavo – 
iš maldaknygių. Turinio atžvilgiu, išskyrus M. Ake-
laičio „Lementorių, arba pradžia mokslo, sudėta ma-
žiems vaikeliams“ (1860)“, jie buvo vaikams nepritai-
kyti.  Užnemunėje buvo labai populiarus Motiejaus 
Brunzos elementorius „Lamentorius  lietuviškas dėl 
mažų vaikų“(1859 m.) . M. Valančius skaitymo įgū-
džiams lavinti parašė didaktinių pasakojimų ir apsa-
kymų rinkinį „Vaikų knygelę“,  išspausdintą Tilžėje 
1867 m. 19 a. pab. buvo parengti ir išleisti labiau ati-
tinkantys vaikų amžių elementoriai su pasaulietinio 
turinio skaitiniais, vaikams įdomiais pasakojimais. 
Tuo metu pasirodė aritmetikos, geografijos, istorijos 
vadovėliai, skirti slaptai mokyklai. Pavyzdžiui, Pe-
tro Vileišio vadovėliai skirti gimnazijos jaunesnėms 
klasėms, bet jie tiko ir daraktorių   mokykloms. 
(„Keturi svarbiausiejie veikalai artimetikos“, „Trum-
pa Geometrija“, „Trumpa Visotina Istorija. Dalis I. 
Senovės istorija“, ,,Ką ir kaip kai kurie amatininkai 
dirba. Dalis I“. Visi išspausdinti Tilžėje 1886–1903 
m.). 1895 m. išleistas Antano Kriščiukaičio „Naujas  
elementorius“. Tai liudija, kad ,,kilo slaptosios mo-
kyklos  lygis, nebuvo apsiribojama tik elementaraus 
raštingumo ugdymu.“16

Pradėjus veikti slaptosioms mokykloms darak-
torių išsilavinimas buvo menkas, bet amžiaus pa-
baigoje į šį darbą įsijungė inteligentai. Daraktoriavo  
G. Petkevičaitė – Bitė, Povilas Višinskis, J. Biliūnas. 
„Tai, kad valstiečiai rizikuodavo leisti vaikus į slap-
tąsias mokyklas, rodo, kaip aukštai buvo vertina-
mas išsilavinimas.“17 Duomenų  trūkumas neleidžia 
nustatyti, kiek spaudos draudimo metais Lietuvoje 
buvo slaptų lietuviškų mokyklų. Daugiausia jų vei-
kė Kauno gubernijoje, Suvalkų gubernijos lietuviš-
kose apskrityse, gerokai mažiau – Vilniaus guber-
nijoje. Apie slaptų mokyklų skaičių galima spręsti 
iš to, kiek caro pareigūnai jų susekė. 1872–1906 m. 
Kauno gubernijoje buvo susekta 349 slaptos moky-
klos, Vilniaus gubernijoje – 332.18 Susektos moky-
14 Liekis, A. Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai. Vilnius. 
Mokslotyros institutas. 2011.T.1, 105p.  
15 Makauskas, B. Lietuvos istorija. Kaunas. Šviesa. 2000, 239 p.
16 Butkuvienė,  A. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
Technologija. 2000, 102 p.
17 Genzelis, B. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
VDU leidykla.  2001, 177 p.
18 Liekis, A. Lietuvių tautos – lietuvių kalbos likimas.. Vilnius. 
VĮ Mokslotyros institutas. 2004. D.I, 31p.

klos žlugdomos didžiulėmis baudomis. (Po 1864 
m. baudos siekė 220–600 rublių, nuo 1892 m. – iki 
300 rublių, arba 3 mėnesiai arešto). Sodybų, kuriose 
daraktoriauta, savininkus ir daraktorius bausdavo 
(tremdavo į Sibirą, sodindavo į kalėjimą, bausdavo 
piniginėmis baudomis). Iškyla klausimas: kodėl lie-
tuviai nepanoro leisti savo vaikų į valdiškas moky-
klas, o rizikavo išlaikydami nelegalias? Matyt, tam 
buvo priežasčių: viena – tuo išreiškė savo protestą, 
pabrėždami nepriklausomumą nuo okupacinės val-
džios, antra – saugojo vaikus nuo svetimos jiems 
ideologijos įtakos. Tie valstiečių vaikai, kurie siekė 
tolesnio išsilavinimo, privalėjo baigti oficialias mo-
kyklas. Be valdinių pradinių mokyklų veikė viduri-
nės mokyklos. Suvalkijos vidurinės mokyklos atliko 
didžiausią lietuvių tautinio švietimo ir ugdymo dar-
bą. Tai susipratusių lietuvių pedagogų darbo vaisius 
(Kriaučiūnas P. ir kt.). 

Slaptosios mokyklos parengė lietuviškos spaudos 
skaitytojus, padėjo atsispirti nutautinimo politikai, 
kovojant už gimtosios kalbos ir kultūros išsaugojimą.

Nelegali lietuviška spauda. Stonienė V. nurodo, 
kad  lietuvių spaudos lietuvišku raidynu draudimas 
nutraukė natūralią, tolygiai didėjusią leidybą Lietu-
voje.19 Spaudos draudimas lietuvių kalba iš karto su-
kėlė didelį lietuvių visuomenės pasipriešinimą. Kiri-
lica spausdintos knygos buvo nepriimtinos lietuvių 
šviesuoliams. Be to, XIX a. vid. Lietuvoje buvo ne-
mažai raštingų valstiečių. Jie nenorėjo melstis, mo-
kyti vaikus iš neįprastu raidynu atspausdintų mal-
daknygių ar elementorių. Lietuviškos spaudos lei-
dimu tradiciniu lotynišku – lietuvišku raidynu buvo 
susirūpinta nuo pirmų spaudos draudimo dienų. 
Lietuvos šviesuomenė pirmiausia norėjo gauti ofi-
cialų leidimą leisti lietuviškus leidinius. 1867–1904 
m. buvo pateikti 88 individualūs prašymai leidybai. 
Tarp prašytojų  buvo kunigaikštis M. Oginskis, vys-
kupas M. Valančius, L. Ivinskis, M. Lozoraitis, A. 
Sketeris ir kt. Prašymų adresatai buvo įvairūs: Pe-
terburgo cenzūros komitetas, Vyriausioji spaudos 
reikalų valdyba, Vidaus reikalų ministras, Vilniaus 
generalgubernatorius ir kt. Leidimų spausdinti buvo 
gauta 11. (Ypatingu aktyvumu pasižymėjo P. Vileišis. 
Jis parašė 18 prašymų ir gavo leidimą 4 knygelėms 
išleisti. 1876–1877 m. jos buvo Peterburge išleistos. 
Be minėtų P. Vileišio knygelių, buvo išspausdintos 
maldaknygės, 1878 m. L. Ivinskio kalendorius, A. 
Macijausko „Žemlapis lietuviškai – latviško krašto“ 
ir kt. leidiniai. Toks kuklus leidinių kiekis negalėjo 
patenkinti lietuvių visuomenės poreikių). 20

Tautinį ir kultūrinį susipratimą rodo lietuvių 
valstiečių kolektyviniai prašymai leisti lietuvišką 
spaudą. Jie adresuoti carui, carienei, vidaus reikalų 
19 Stonienė, V. Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos drau-
dimo iki nepriklausomybės atkūrimo 1864-1990. Vilnius. Ver-
sus aureus. 2006, 20 p.
20 Butkuvienė, A. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
Technologija. 2000, 103 p.
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ir liaudies švietimo ministrams bei kitiems pareigū-
nams. Jų parašyta net 93. Prašymai grindžiami tauti-
niais kultūriniais argumentais, iš kurių svarbiausieji 
būtų tokie: Rusijos imperijoje visos tautos turi savo 
legalią spaudą, jos neturi tik lietuviai; lietuvių tauta 
turi senas kultūrines tradicijas ir kelių šimtų senumo  
raštiją, o skaityti moka dauguma gyventojų; kirilica 
nepritaikyta lietuvių kalbos ypatybėms. Butkuvienės 
A. nuomone,  šių prašymų rašymas, jų argumentaci-
ja parodo, kad XIX a. pab. valstietija tampa svarbiu 
lietuviškos kultūros ugdymo proceso veiksniu21. Ko-
lektyvinė vieno ar kito valsčiaus valstiečių valia dėl 
kalbos ir lietuviškos spaudos gynimo stiprino tauti-
nę savimonę, telkė bendriems veiksmams prieš rusų 
politiką, ginant savo teises.

 Spaudos draudimo pradžioje lietuviškų knygų 
stygių buvo bandoma kompensuoti vadinama kon-
trafakcija. Kontrafakcinei spaudai būdingas visų ar kai 
kurių leidinio duomenų slėpimas, nenurodant auto-
riaus, prisidengiant slapyvardžiais, klaidingai žymint 
spausdinimo vietą, spaustuvę, metus. Jos daugiausia 
buvo spausdinamos Tilžėje ir Bitėnuose, pavyzdžiui: 
Valančius M. Kantyczkas, arba Kninga giesmių (1867 
m.?), Akelaitis M. Lamentorius, arba Pradžia mokslo 
sudeta mažiems wajkeliems (1869 m.), Ukiszkasis ka-
lendorius ant metu 1902 m. (1901 m.), Sodų veisimas 
ir pudimų dirbimas (1902 m.) ir kitos. Iš viso buvo 
išleista apie 830 pavadinimų tokių knygų.22

Didžiausią pasipriešinimą spaudos draudimui 
lietuvių tauta parodė organizuodama nelegalios 
spaudos leidybą užsienyje bei jos platinimą Lietu-
voje. Nelegali lietuviška spauda pradėta leisti Rytų 
Prūsijoje. M. Valančius suorganizavo knygų spaus-
dinimą ir  jų gabenimą į Lietuvą. 1867 m. iš savo lėšų 
sudarė specialų fondą knygoms spausdinti ir susi-
siekęs su spaustuvininkais pradėjo leisti lietuviškas 
knygas. Tuomet pasirodė politinė spauda, išspaus-
dinta Tilžėje 1868–1869 m. Politinės brošiūros buvo 
skirtos Rusijos režimui Lietuvoje kritikuoti. Skaity-
tojai buvo raginami priešintis valstybinės stačiatikių 
religijos brukimui, boikotuoti tam tarnaujančias 
mokyklas, vaikus mokyti namie, neimti valdinių 
leidinių lietuvių kalba, nuo žandarų slėpti savo lie-
tuviškas knygas.23 Palietė ir valdžios ekonominę po-
litiką krašte, siekiant jį kolonizuoti, savo reikmėms 
naudotis krašto ištekliais, pamirštant valstiečius. Va-
lančiaus brošiūros atitiko autoriaus ir lietuvių vals-
tiečių interesus. Knygelėje „Vargai Bažnyčios katali-
kų Lietuvoj ir Žemaičiuose“ pirmas viešai pasmerkė 
lietuvių spaudos uždraudimą. Tuomet išėjo ir bele-
tristiniai kūriniai, tai „Paaugusių žmonių kningelė“ 
(1868),  „Palangos Juzė“ (1869), tautosakos rinkinys 
„Patarlės žemaičių“ (1867). Aktyvūs lietuviškų knygų 
21 Ten pat, 103 p.
22 Lietuviški kontrafakciniai leidiniai 1865-1904 m. Sud. Čer-
niauskienė, I. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2004,  7 p.
23 Merkys, V. Knygnešių laikai. Vilnius. Lietuvos istorijos insti-
tutas. 1994, 235 p.

leidėjai buvo kunigai M. Sederavičius, A. Vytartas, 
pasaulietis S. Kušeliauskas, kuris buvo įsteigęs knygų 
leidybos fondą. S. Kušeliauskas parengė per 20 lietu-
viškų religinių knygų. Į kovą dėl nacionalinės spaudos 
laisvės įsitraukė nemažai lietuvių inteligentų: J. Basa-
navičius, J. Šliūpas, P. Vileišis ir kt.24 M. Jankus savo 
spaustuvėse Ragainėje ir Tilžėje, vėliau Bitėnuose, 
išspausdino J. Basanavičiaus ,, Apie senovės Lietuvos 
pilis“, J. Šliūpo „Nusidavimas iš būrų maištų Vokie-
tijoje“ bei A. Kriščiukaičio-Aišbės, S. Dagilio ir kitų 
lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinių. Taigi 
valstietis savo rankose laikė ir lietuvių autorių grožinę 
literatūrą. Iš mokomųjų knygų buvo daugiausia išleis-
ti elementoriai (apie 90). Iš informacinės literatūros 
populiariausi buvo kalendoriai, kurie atliko visuoti-
nės enciklopedijos, praktinio ūkio patarėjo bei litera-
tūros žurnalo funkcijas, formavo tautinę savimonę.25 
Kalendorius  turėjo mokantis skaityti  lietuvis, o be 
to, daugelis ir mokėsi iš jų rašto. Populiarūs buvo L. 
Ivinskio kalendoriai. Lietuvai skirtų išleista buvo  apie 
110, nemaža jų dalis –kontrafakcijos. 

Istorikas Tyla A. nurodo, kad spaudos draudimo 
laikotarpiu susidarė neįveikiamas pasipriešinimo 
Rusijos valdžios įvestam draudimui keturkampis: 
pirma jo linija – lietuvių inteligentija, kuri rengė, 
redagavo, leido knygas, periodinius leidinius ir ki-
tokius spaudinius; antra – Mažosios Lietuvos spaus-
tuvės, kurios tenkino lietuviškų leidinių spausdini-
mo užsakymus; trečia – knygnešiai, draudžiamos 
literatūros platintojai, Lietuvos skaitytojų ryšininkai; 
ketvirta – gausus tos literatūros vartotojų, skaitytojų 
sluoksnis Lietuvoje ir ten, kur gyveno lietuviai.26

Lietuvių inteligentijos rūpesčiu tautiniam judė-
jimui konsoliduoti, nacionalinėms idėjoms propa-
guoti buvo pasitelkta ir periodinė spauda. Grupė 
Peterburgo ir Maskvos inteligentų ėmėsi iniciaty-
vos organizuoti periodinio leidinio Lietuvai leidi-
mą Mažojoje Lietuvoje. 1883 m. Ragainėje pasirodė 
didžiulį vaidmenį tautiniame judėjime suvaidinęs 
žurnalas „Aušra“ (1883–1886), kuris  plito daugiau 
tarp lietuvių inteligentų. Ją skaitė Marijampolės gim-
nazistai, Veiverių mokytojų seminarijos moksleiviai, 
Kauno, Seinų kunigų seminarijų klierikai, Maskvos, 
Peterburgo aukštųjų mokyklų studentai. Žurnalas 
pasiekė ir kitus imperijos miestus, kuriuose buvo 
lietuvių. Laikraštis „Aušra” buvo naujo visuomeni-
nio sąjūdžio, pasireiškusio labai turtinga ir įvairia 
dvasia, apėmusio plačius tautos sluoksnius ir pasie-
kusio spaudos draudimo atšaukimo, ženklas. Dėl to 

24 Stonienė, V. Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos drau-
dimo iki nepriklausomybės atkūrimo 1864-1990. Vilnius. Ver-
sus aureus.  2006, 23 p.
25 Klimka, L. Lietuviškų kalendorių leidyba ir spaudos draudi-
mo metai: kultūrinė ir šviečiamoji reikšmė // Lietuvių raštijos 
istorijos studijos. Sud. Ragauskas, A., Vaišnienė, D. Vilnius. 
VPU leidykla. 2005. T.1, 56 p.
26 Tyla, A. Lietuviškos spaudos draudimas: kova, praradimai ir 
politiniai rezultatai // Žodžio laisvė. Sud. Skeivys, R. Vilnius. 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2004, 23 p.
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„Aušros” laikotarpis yra savotiškas spaudos draudi-
mo epochos tarpsnis, kuris tiek savo veikėjais, tiek 
dvasia, tiek veikimo priemonėmis ryšiai skiriasi nuo 
ankstyvesnio spaudos draudimo laikotarpio.

„Aušros” laikotarpio veikėjai buvo nauja, iš liau-
dies kilusi, daug pasauliečių šviesuolių turėjusi karta. 
Veikimo dvasia buvo ne vien kultūrinis ir religinis 
tautos auklėjimas, bet ir visuomeninis, ekonominis 
bei politinis jos telkimas bei organizavimas. Kovos 
už tautos laisvę priemone čia pirmiausia buvo jau ne 
apysakų knygelė ar maldaknygė, bet laikraštis ir pu-
blicistinis straipsnis.

Žurnalas paveikė ypač tą dalį negausios lietuvių 
inteligentijos, kuri tuo metu buvo abejinga tauti-
niam-kultūriniam darbui, paskatino ją aktyviai  vei-
klai. Laikraštyje tautinio sąmoningumo ugdymui 
buvo skirtos publikacijos istorine tematika, žadinu-
sios meilę tėvynei, pasididžiavimą istorine Lietuvos 
praeitimi. „ Aušros“ pasirodymas buvo takoskyra 
kultūrinių kuriamųjų jėgų prasme. Spaudos draudi-
mo metais iki Aušros kultūrinį darbą dirbo katalikų 
kunigai. Jie apsiribojo gimtosios kalbos teisių gy-
nimu: galimybe melstis iš lietuviškų maldaknygių, 
skaityti religinio turinio lietuviškas knygas. Butku-
vienė A. rašo, kad su „Aušra“ į lietuviškos kultūros 
kūrimo procesą įsijungė iš valstiečių kilusi pasaulie-
tinė inteligentija, kultūros pajėgos sustiprėjo...27 

Leidinys skelbė vieningos lietuvių tautos (kur jos 
atstovai gyventų – Didžiojoje ar Mažojoje Lietuvoje, 
kokiam socialiniam sluoksniui priklausytų, o kartu 
ir bendros visiems lietuviams tautinės kultūros) idė-
ją.  Laikraštis nemažai nusipelnė ugdydamas lietuvių 
literatūrą. Joje buvo atspausdinti niekur neskelbti D. 
Poškos, A. Baranausko kūriniai. Publikavosi ir nauja 
rašytojų karta (Petras  Arminas-Trupinėlis, atspaus-
dinti pirmieji Maironio ir V. Kudirkos kūriniai). 
Valstiečių tautiškumo žadinimui nemažą įtaką tu-
rėjo aušrininkų leidžiamas „Lietuviškasis „Aušros“ 
kalendorius“. Rusų  okupuotos Lietuvos valstiečiams 
tai buvo pirmoji spaudos draudimo metų pasau-
lietinė literatūra. Jame buvo spausdinami istoriniai 
straipsniai, grožinės literatūros kūrinėliai, ūkiški 
patarimai. B. Genzelis rašo, kad „Aušra atvėrė naują 
erą lietuvio mąstysenoje, padėjo jam suvokti, kas jis 
esąs, kad kalba yra viena iš svarbiausių tautiškumo 
požymių“. Aušrininkai pirmieji apibrėžė tautiškumą, 
keltas klausimas dėl lietuvių kalbos vartojimo vieša-
me gyvenime28. Svarbiausias klausimas, kuris rūpėjo 
aušrininkams, – kaip suburti visus lietuvius.

Aušros žlugimas paskatino kurtis kitus laikraščius. 
Pasirodė katalikiškos orientacijos „Žemaičių ir Lietu-
vos apžvalga“ (1890–1896), kur aštriai kritikuota  rusi-
nimo politika (ir ryžtingai nestojęs prieš patvaldystę). 
Sustojus šio leidybai pradėtas leisti žurnalas „Tėvynės 
27 Butkuvienė, A. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
Technologija. 2000, 109 p.
28 Genzelis, B. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
VDU leidykla. 2001, 187 p.

sargas“ (yra redagavęs ir Juozas Tumas – Vaižgantas)  
(1896–1904), kurio nuopelnas yra kovinga antirusini-
mo nuotaika, stengimasis įtraukti plačiuosius valstie-
tijos sluoksnius į sąmoningą kovą prieš rusinimą. Tai 
nebuvo vien religinio turinio leidinys. Prie kiekvieno 
laikraščio numerio buvo leidžiami priedai ž. ū., medi-
cinos, blaivybės klausimais.   Ėjo  „Lietuvos darbinin-
kas“ (1896–1899) ir kiti. 

Žymiausi lietuvių rašytojai ir publicistai susibūrė 
apie „Varpą“ (1889–1905). Vienas iš jų – Vincas Pie-
taris (1850–1902), pirmo lietuviško istorinio roma-
no ,,Algimantas“ autorius. Žurnale kaip kalbos tvar-
kytojas kalbininko karjerą pradėjo žymiausias Lie-
tuvos kalbininkas J. Jablonskis. „Aušros“ pradėtieji 
kelti principai – tautos savarankiškumo, demokra-
tizmo, piliečių laisvių – dar nebuvo joje įgavę aiškių, 
visiems suprantamų formų. ,,Varpas“  tuos principus 
išplėtė, išryškino ir, svarbiausia, atrėmė į konkrečius, 
gyvenimiškus pagrindus, susiedamas tautinės kul-
tūros klausimus su ekonominiais reikalais, kaip štai: 
žemės reforma, kreditu, amatų ir ūkio mokyklomis, 
sveikatos reikalais, susisiekimo kelių gerinimo ir t.t. 
,,Aušra“ dar gana atsargiai pasisakydavo dėl santykių 
su Rusijos valdžia, o ,,Varpas“ stojo į opoziciją rusų 
politika Lietuvoje, drąsiai kėlė valdžios daromas lie-
tuviams skriaudas, smerkė priespaudos ir rusinimo 
politiką. Jis įkvėpė lietuvių tautiniam sąjūdžiui ko-
vingumo dvasią. Varpininkai siekė visokeriopai plė-
toti lietuvių kultūrą. ,,Varpas“ buvo skirtas inteligen-
tams, o valstiečiams buvo leidžiamas „Ūkininkas“. 
Šie laikraščiai skatino lietuvių literatūros augimą, 
spausdino grožinę literatūrą, kritikos straipsnius. 
(Varpas telkė pasaulietinę – liberalią inteligentiją, 
nors keletą pirmų leidimo metų jį aktyviai skaitė 
ir rėmė Seinų, Kauno kunigų seminarijų klierikai). 
Pradėjus leisti katalikišką spaudą, įvyko lietuviškos 
spaudos idėjinė diferenciacija. Per nepilną 20 metų 
laikotarpį nuo ,,Aušros“ pasirodymo iki XIX a. pabai-
gos, kai Lietuvoje buvo vykdoma intensyvi rusinimo 
politika, susiformavo įvairių idėjinių krypčių periodi-
nė spauda. Tai buvo vienas lietuvių visuomenės kul-
tūrinės brandos rodiklių.29  Spaudos draudimo metais 
Rytų Prūsijoje išleista 1368 pavadinimų knygos, o jų 
tiražas siekė apie 6,2 mln. egzempliorių. Daugiausia 
išleista religinio turinio knygų – 58 proc., pusę jų su-
darė maldaknygės. Kai kurie maldaknygių tiražai sie-
kė 20–30 tūkst. egzempliorių. Iš pasaulietinio turinio 
knygų pagal tiražą pirmoji vieta teko elementoriams, 
antroji – kalendoriams. XIX a. paskutiniame  dešim-
tmetyje jie tapo vyraujančiais leidiniais. Taigi pasau-
lietinė knyga spaudos draudimo panaikinimo išvaka-
rėse iškovojo pagrindinę poziciją leidyboje.

XIX a. pabaigoje Rusijos teisėtvarkos instituci-
jos suprato, kad  lietuviško rašto draudimas naudos 
neatnešė. 1904 m. gegužės 7 d. lietuviškos spaudos 
draudimas panaikintas. Tas aktas reiškė lietuvių tau-
29 Butkuvienė, A. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
Technologija. 2000, 104 p.
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tos egzistavimo pripažinimą. Šis rusų valdžios žings-
nis buvo svarbus lietuvių tautos laimėjimas: buvo su-
kurtos palankesnės sąlygos tautinės kultūros raidai. 
Viena svarbiausių priežasčių, sužlugdžiusių spaudos 
draudimo politiką, buvo lietuvių inteligentijos leidy-
binė veikla užsienyje ir aktyvi knygnešių kova pačio-
je Lietuvoje. Skeivys R. nurodo, kad  „spaudos grą-
žinimas reiškė tautos jėgos ir gyvybingumo pripa-
žinimą. Jis parodė, kad Rusijos imperijos pastangos 
surusinti užgrobtą kraštą liko bevaisės.“30 Tai vienas 
iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių.

Knygnešių veikla. Lietuvą valdant carinei Rusi-
jai, šalyje atsirado unikalus reiškinys – knygnešystė. 
Susiformavo jis išskirtinai tik Lietuvoje. Nebijodami 
caro represijų, lietuviai ėmė slapta leisti, gabenti ir 
platinti lietuviškas knygas. Taip šalyje atsirado fe-
nomenalus reiškinys – knygnešystė.  Tai išimtinis 
reiškinys tautų istorijoje. Be lietuvių, jokia kita tau-
ta nėra turėjusi knygnešių. Knygnešių darbas turėjo 
kelis pagrindinius tikslus: telkti skaitytojų bendruo-
menę, šviesti ją. Maskuliūnienė Dž. akcentuoja, kad  
knygnešiai buvo didžiulis autoritetas žmonėms. Jie 
dalijo lietuvišką spaudą vietos valstiečiams, palai-
kė ryšius su laikraščių redakcijomis Prūsijoje, su-
sirašinėjo su lietuvių inteligentais kitose imperijos 
vietose, tarpininkavo užsisakant spaudą, organiza-
vo norimų leidinių prenumeratą.31 M. Valančius, 
susidūręs su lietuviškų valdinių leidinių ruošimu, 
įsitikino Rusijos valdžios tautinės bei religinės asi-
miliacijos tikslais Lietuvoje ir susirūpino sistemingai 
leisti cenzūros nekontroliuojamą spaudą užsienyje. 
Merkys V. knygoje „Knygnešių laikai 1864–1904“  
rašo, kad vyskupas įkūrė pirmąją knygnešių orga-
nizaciją. Reguliariai ėmė eiti visa religinė literatū-
ra tradiciniu raidynu, kuri ne tik tenkino katalikų 
religines reikmes, bet palaikė lietuvių raštingumą 
ir padėjo užkirsti kelią polonizacijai, tuomet ypač 
sklidusiai ir per bažnyčią.32 1873 m.  Sudargo (Mari-
jampolės apskritis) klebonas Martynas Sideravičius  
organizavo knygų gabenimą ir platinimą Suvalki-
joje. Dalis slapta atgabentų leidinių buvo platinama 
ir Žemaitijoje. Katalikų kunigai buvo pagrindiniai 
spaudos gabenimo ir platinimo organizatoriai iki 
XIX a. 9 – to  dešimtmečio pradžios.  Nuo tada pra-
dėjo kurtis organizacijos pasaulietiniams leidiniams 
platinti. 1885–1904 m. Lietuvoje su pertraukomis 
veikė 25 nelegalios spaudos rėmėjų, ją gabenusių ir 
platinusių, valstiečių organizacijos. Viena žymesnių 
buvo  Garšvių knygnešių draugija, veikusi Panevėžio 
apskrityje, Garšvių kaime. 1885–1895 m. draugijos 
nariai buvo garsūs knygnešiai Kazys Ūdras, Jurgis 
Bielinis, jo brolis Antanas ir kt. Draugija buvo tarsi 
30 Skeivys, R. Žodžio laisvė ir atsakomybė // Žodžio laisvė. Vil-
nius. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2004, 26 p.
31 Maskuliūnienė, Dž. Knygnešystė kaip literatūrinės komuni-
kacijos forma // Raidžių draudimo metai. Sud. Staliūnas ,M. 
Vilnius. Lietuvos istorijos institutas. 2004, 214 p.
32 Merkys, V. Knygnešių laikai. Vilnius. Lietuvos istorijos insti-
tutas. 1994, 235 p.

Vidurio Lietuvos nelegalios lietuviškos periodikos 
paštas, nes ji pati organizuodavo prenumeratą ir ga-
rantuodavo pristatymą.

Viena gausiausių spaudos draudimo laikų vals-
tiečių draugijų buvo „Sietyno“ draugija, veikusi 
Suvalkijoje 1894–1897 m. ir turėjo 8 kuopeles (Bal-
bieriškyje, Pilviškiuose, Naumiestyje, Gražiškiuose, 
Bartninkuose, Liudvinave, Kalvarijoje) su centru 
Marijampolėje. Jos tikslai buvo kultūrinio šviečia-
mojo pobūdžio. Kuopelių nariai gaudavo nelegalią 
lietuvišką spaudą, turėdavo bibliotekėles. Sietynie-
čiai platino nelegalius laikraščius tarp apylinkės 
valstiečių, duodavo jiems paskaityti bibliotekėlės 
knygas, rinko tautosaką. (Kai žandarai susekė drau-
giją, vyko viena garsiausių spaudos draudimo laiko-
tarpio bylų. 34 nariai nubausti kalėjimu ir tremtimi.  
Sietyno veiklos perėmėja buvo Artojų draugija, kuri 
išsilaikė iki spaudos draudimo panaikinimo). Už 
knygų gabenimą, laikymą, platinimą, skaitymą buvo 
nubausta 2900 žmonių. Butkuvienė A. nurodo, kad 
„tautinis atgimimas, pakėlęs lietuvių valstietį į kovą 
su rusinimu, skatino ir ugdė jo kultūrinius interesus. 
Todėl visai naujas kultūros reiškinys Lietuvos kaime 
buvo spaudos draudimo metais, asmeninės valstiečių 
bibliotekėlės.“ 33 Bibliotekėlių atsiradimas parodo, kad 
XIX a. pab. – XX a. lietuvio valstiečio kultūriniai inte-
resai išaugo. Knyga atėjo į valstiečio buitį. Maskuliū-
nienės Dž. nuomone, knygnešių epocha įtvirtina skai-
tymo tradiciją XIX a. Lietuvos kaime. Susiformavo 
skaitytojas, kuris laukė gabenamų knygų, iš anksto jas 
užsisakydavo. Knygnešystė XIx a. nuveikė du pagrin-
dinius darbus: pratino lietuvį valstietį skaityti, keitė 
kaimo žmogaus mentalitetą, telkė skaitytojų bendriją; 
atliko specifinę literatūrinės terpės kūrimo bei plėti-
mo, skatinimo funkciją, kai buvo skleidžiama lietuvių 
ir užsienio autorių grožinė kūryba.( Knygnešių takais 
skaitytoją pasiekė Maironio „Pavasario balsai“, ,,Tarp 
skausmų į garbę“ ir kt. literatūra).34

Lietuviški vakarai. Svarbią  vietą kovoje už lietu-
vių tautos ir kalbos išlikimą užima spaudos draudi-
mo metais unikalus lietuvių kultūros reiškinys „lie-
tuviški vakarai“, kurie  skatino meninę kūrybą, ugdė 
tautinį sąmoningumą, gimtąją kalbą, padėjo įtraukti 
į aktyvų pasipriešinimą inteligentus, miestelėnus, 
valstiečius.  Šis masinis lietuvių scenos mėgėjų są-
jūdis apėmė Lietuvą nuo tolimiausių užkampių ligi 
stambesnių centrų, išplito Rusijos ir kitų šalių mies-
tuose, kur gyveno lietuvių. Visa to meto lietuviška 
veikla įgavo plačius užmojus. Už etnografinės Lietu-
vos ribų buvo organizuojami lietuviškieji vakarai su 
dainomis, šokiais, vaidinimais, kur nepasiekė jokią 
lietuvišką tautinę veiklą draudžiantys carinės Rusi-
jos įstatymai, tai JAV, Mažojoje Lietuvoje, Rygoje, 
33 Butkuvienė, A. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
Technologija. 2000, 106p.
34 Maskuliūnienė, Dž. Knygnešystė kaip literatūrinės komuni-
kacijos forma // Raidžių draudimo metai. Sud. Staliūnas, M. 
Vilnius. Lietuvos istorijos institutas. 2004, 219-221p.
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Peterburge. J. Šliūpas pirmas iškėlė idėją apie lietu-
viško vaidinimo reikalingumą lietuvių tautai (1885 
m. Niujorke). Tai buvo dar viena kovos prieš tautinę 
priespaudą formų. Šių vakarų programą dažniausiai 
sudarydavo vaidinimai, liaudies dainos, tautiniai šo-
kiai ir žaidimai, muzika, deklamacijos. Populiariau-
sia komedija, apėjusi visas mėgėjų scenas ir suvaidin-
ta šimtus kartų, buvo ,,Amerika pirtyje”. Be kome-
dijų, savų ir verstinių, dažnai buvo statomos tokios 
dramos, kaip G. Landsbergio–Žemkalnio ,,Blinda”, 
M. Šikšnio–Šiaulėniškio ,,Pilėnų kunigaikštis”, A. 
Fromo Gužučio ,,Ponas ir mužikai”, iš lenkų kalbos 
versta ,,Genovaitė”. Po vaidinimo deklamuodavo A. 
Baranausko, Maironio, P. Vaičaičio ir kitų lietuvių 
poetų eilėraščius, sakydavo monologus. Deklamaci-
jos buvo labai mėgiamos, be artistų ir vakaro rengė-
jų publikos tarpe visada atsirasdavo norinčių sakyti 
eiles. Lietuvoje  pirmas slaptas lietuviškas vakaras 
surengtas 1893 m. Panemunėlio valsčiuje, Naujokų 
kaime (Rytų Lietuva), kur veikė slapta „Žvaigždės“ 
draugija, įkurta kunigo Jono Katelės. 1893 m. buvo 
suvaidinta Tumo Vaižganto pjesė „Nepadėjus nėr ko 
kasti“. Po to kasmet buvo vaidinamos įvairių lietuvių 
autorių pjesės. Šis judėjimas XIX a. paskutiniame de-
šimtmetyje gavo klojimo teatro vardą ir išsiplėtė vi-
sose lietuvių gyvenamose vietose.351899 m. rugpjūčio 
8 d. buvo surengtas pirmas viešas lietuviškas spek-
taklis Palangoje (ji priklausė Rygos  gubernijai ir čia 
negaliojo spaudos bei kultūrinės veiklos draudimas). 
Viešas lietuviškas spektaklis paskatino intensyvesnį 
slaptų lietuviškų vakarų rengimą visoje Lietuvoje. XX 
a. pr. buvo pradėti rengti lietuviški vakarai Užnemu-
nėje. Vienas pirmųjų vaidinimų įvyko Žiūrų Gudelių 
kaime, suvaidinta Amerika pirtyje (1901m.). Vaidi-
nimo organizatoriai buvo studentas L.Ciplijauskas ir 
gimnazistas K. Pietaris. Spektaklį režisavo mokyto-
jas Vincas Palukaitis (1855–1932 m.). Martišiūtės A. 
nuomone, „įvairiuose pavidaluose ir formose skam-
bėjo lietuviškas žodis, iš draudžiamos spaudos pusla-
pių įžengiantis į sceną.“36 Tuo pačiu iškilo lietuviškų, 
scenai skirtų veikalų problema. 

Okupacinė valdžia ėmėsi represijų ir prieš slap-
tų lietuviškų vakarų rengėjus. Keliasdešimt jų buvo 
ištremta iš Lietuvos. Caro represijos, kaip ir prieš 
slaptąsias mokyklas, spaudos gabenimą, taip ir prieš 
slaptus lietuviškus vakarus nepasiekė tikslo. Nors 
meninės išraiškos formomis tai nebuvo aukšto lygio 
pastatymai, jų reikšmė ir poveikis akivaizdūs. Slapti 
lietuviški vakarai kėlė gimtosios kalbos vertę, skati-
no lietuvių literatūros raidą. Vaidinimus žiūrėjo ir tie 
valstiečiai, kurie nemokėjo skaityti. 

Laikotarpis nuo 1864 iki 1904 metų lietuvių kul-
tūroje unikalus, vadinamas spaudos draudimu, kny-
35 Genzelis, B. Lietuvos kultūros istorijos metmenys. Kaunas. 
VDU  leidykla.  2001, 190-191p.
36 Martišiūtė, A. Juodžemiškasis teatras. Lietuviško žodžio ke-
lias iš uždraustos spaudos puslapių į teatro sceną  // Raidžių 
draudimo metai. Sud. Staliūnas, M. Vilnius. Lietuvos istorijos 
institutas. 2004, 129-130 p. 

gnešių, daraktorių gadyne. Tuomet lietuviams teko 
kovoti dėl elementariausių tautos kultūrinio reiški-
mosi teisių. Spaudos neturėjimas stabdė gimtosios 
kalbos, pasaulietinio ir religinio turinio literatūros, 
tautos dvasinės kultūros raidą. Kita vertus, spaudos 
draudimas, šiurkštus persekiojimas žadino gyvento-
jų priešiškumą rusų valdžiai, vietinei administraci-
jai, stiprino gyventojų aktyvumą. 

IŠVADOS

1. Carinės valdžios sumanymas pakeisti lietuvių 
raštijoje lotyniškąją rašybą graždanka buvo oficialiai 
motyvuotas siekimu politiniu ir civilizaciniu požiū-
riu atitraukti etninius lietuvius nuo lenkų, suartinti 
juos su rusų kultūra, tautiškai ir politiškai juos asi-
miliuoti. Lietuviškos spaudos uždraudimas stabdė 
gimtosios kalbos, pasaulietinio ir religinio turinio 
literatūros, tautos dvasinės kultūros raidą.

2. Spaudos draudimas, šiurkštus persekiojimas, 
žadino gyventojų priešiškumą rusų valdžiai, vietinei 
administracijai, stiprino gyventojų aktyvumą: su-
sikūrė slaptoji mokykla, platinama slaptoji spauda, 
šalyje atsirado unikalus reiškinys – knygnešystė, or-
ganizuojami slaptieji vakarai.

3. Milžinišką vaidmenį ugdant lietuvišką kultū-
rą suvaidino slaptoji mokykla, kuri padėjo atsispirti 
vykdomai nutautinimo  politikai kovojant už gimto-
sios kalbos ir kultūros išsaugojimą. Slaptoji mokykla 
ir daraktorių darbas darė įtaką  tautinės  lietuvių sa-
vimonės formavimuisi.

4. Didžiausią pasipriešinimą spaudos draudi-
mui lietuvių tauta parodė organizuodama nelegalios 
spaudos leidybą užsienyje bei jos platinimą Lietuvo-
je. Buvo sukurtas knygnešių tinklas, kūrėsi slaptos 
draugijos ir kuopelės spaudos leidimui ir platinimui.

5. Knygnešystės fenomenas lietuvių tautos kul-
tūrinėje raidoje užėmė ypatingą vietą. Tais metais 
užsienyje leidžiama caro valdžios draudžiama lietu-
viška spauda ir knygnešių judėjimas gelbėjo lietuvių 
tautą nuo atkaklaus rusinimo, nuo išnykimo, žadino 
tautinį atgimimą. 

6. Nuo „Aušros“ pasirodymo iki XIX a. pabaigos, 
kai Lietuvoje buvo vykdoma intensyvi rusinimo po-
litika, susiformavo įvairių idėjinių krypčių periodinė 
spauda. Tai buvo vienas lietuvių visuomenės kultūri-
nės brandos rodiklių.

7. „Aušros” laikotarpis yra savotiškas spaudos 
draudimo epochos tarpsnis, kuris tiek savo veikėjais, 
tiek dvasia, tiek veikimo priemonėmis ryškiai skiria-
si nuo ankstyvesnio spaudos draudimo laikotarpio.

8. Varpas“ stojo į opoziciją rusų politikai Lie-
tuvoje, drąsiai kėlė valdžios daromas lietuviams 
skriaudas, smerkė priespaudos ir rusinimo politiką. 
Jis įkvėpė lietuvių tautiniam sąjūdžiui kovingumo 
dvasią.

9. Slapti lietuviški vakarai, kaip dar viena kovos 
prieš tautinę priespaudą formų, skatino meninę 
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kūrybą, ugdė tautinį sąmoningumą, gimtąją kalbą, 
padėjo įtraukti į aktyvų pasipriešinimą inteligentus, 
miestelėnus, valstiečius.  
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CULTURAL MANIFESTATION OF THE LITHUANIANS IN THE PERIOD OF PRESS PROHIBITION

Danutė MICKEVIČIENĖ

Summary 
The circumstances of the prohibition of press with Latin characters in Lithuania and the cultural activities of the 

Lithuanians in the fight against the policy of denationalization executed by Tsarist Russia are discussed in the article. In 
the analysis of scientific literature, the main attention is paid to the forms of the cultural manifestation: secret school, 
illegal Lithuanian press, activity of book carriers, Lithuanian evenings in the fight against the national oppression 
executed by Tsarist Russia. 

Keywords: press prohibition, secret school, secret press, book carriers, daractors, secret evenings.
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ĮVADAS

Tyrimo aktualumas. Lietuvoje institucijose gy-
vena daugiau nei šeši tūkstančiai proto ar psichikos 
negalią turinčių asmenų. Eilėje į suaugusiems asme-
nims skirtus globos namus laukia daugiau nei keturi 
šimtai asmenų (http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-so-
cialines-globos-istaigose/). Kaip matyti iš minėtos 
informacijos, eilės turi tendenciją didėti.

2010-2020 m. Europos strategijoje dėl nega-
lios teigiama, kad Europos Sąjungos veiksmais bus 
remiami nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 
skatinti pereiti nuo priežiūros institucijose prie prie-
žiūros bendruomenėse (LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d., įsakymas Nr. 
A1-249). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministras 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 
A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie 
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįga-
liesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–
2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtino 
„Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir 
likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų 
veiksmų planą“ (TAR, 2014-11-18, 2014-17056). 
Aukščiau minėti teiginiai parodo, kad aktualu tyri-
nėti šio proceso įgyvendinimo iššūkius. 

Temos naujumas. Perėjimo nuo institucinės glo-
bos prie socialinių paslaugų bendruomenėje tema 
yra tyrinėta ne vieno autoriaus. Savo disertacijoje šią 

temą nagrinėjo E. Dunajevas (2011), ją palietė ir kiti 
autoriai. Šiame darbe  perėjimo nuo institucinės glo-
bos prie socialinių paslaugų bendruomenėje tema 
nagrinėjama E.Goffman teorijų ir atliktų darbų kon-
tekste. Tai sudaro temos naujumą. Tyrimo objektas: 
perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių pas-
laugų bendruomenėje iššūkiai X socialinės globos 
namuose. Darbo tikslas: išanalizuoti perėjimo nuo 
institucinės globos prie socialinių paslaugų ben-
druomenėje iššūkius X socialinės globos namuose. 
Tyrimo uždaviniai:

1. Išanalizuoti žmonių elgesį bendruomenėje ar 
institucijoje apibūdinančias  teorijas;

2. Ištirti X globos namų iššūkius, susijusius su 
gyventojų galimybėmis integruotis į bendruomenę. 

3. Ištirti X globos namų iššūkius, susijusius su 
institucinės pertvarkos proceso organizavimu.

1. ŽMONIŲ  ELGESĮ BENDRUOMENĖJE 
AR INSTITUCIJOJE APIBŪDINANČIOS 
TEORIJOS

Norint atskleisti asmenų, turinčių proto ir psichikos 
negalią, gyvenimo sudėtingumą ir prisitaikymo prie 
bendruomenės peripetijas, svarbu pasitelkti teorijas, 
kurios nagrinėja žmonių komunikacijos ypatumus, 
atkreipiant dėmesį į uždaros institucijos poveikį 
asmeniui. Tai teorijos, kurios nagrinėja žmonių 
tarpusavio sąveiką. Vienas iš autorių, kuris nagrinėjo 
žmonių tarpusavio santykius – Erving Goffman. Jo 

Rimvydas ŽIEMYS, doc. dr. Ramunė JURKUVIENĖ
Marijampolės kolegija

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ BENDRUOMENĖJE IŠŠŪKIAI X 

SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE
Anotacija. Perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje tema darbe nagrinėjama 

E.Goffman teorijų kontekste. Tikslai: išanalizuoti perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruo-
menėje iššūkius X socialinės globos namuose, aptarti perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų ben-
druomenėje sampratos raidą; išanalizuoti žmonių elgesį apibūdinančias teorijas ir perėjimą reglamentuojančius teisės 
aktus; ištirti X globos namų iššūkius, susijusius su gyventojų galimybėmis integruotis į bendruomenę bei iššūkius, 
susijusius su institucinės pertvarkos proceso organizavimu. Analizuojami mokslinės literatūros šaltiniai ir teisės aktai, 
atliktas pusiau struktūruotas interviu, atliekama kokybinė turinio (content) analizė. Daromos išvados, kad institucijos, 
sukurtos padėti neįgaliam žmogui, padidino atskirtį, institucinę pertvarką reglamentuojantys teisės aktai dar neužti-
krina sklandaus perėjimo nuo paslaugų institucijoje prie paslaugų bendruomenėje proceso, perėjimo procesui neigia-
mą įtaką daro skirtingas požiūris į pertvarką ir bendradarbiavimo stoka. 

Reikšminiai žodžiai: proto ir psichinė negalia,  institucinė globa, socialinės paslaugos bendruomenėje, perėjimo 
nuo institucinės globos iššūkiai, deinstitucionalizacija.
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socialinės sąvokos teorijos nagrinėja individo veiklos 
modelius, priklausomai nuo reakcijos į kitus žmones. 

1.1. Totalios institucijos koncepcija  pagal 
Erving Goffman
Sąvoką „totali institucija“ Erving Goffman 

išpopuliarino savo 1961 m. parašytoje knygoje 
„Prieglobstis: esė apie socialinę išprotėjusių pacientų 
ir kitų ligonių situaciją“ (https://study.com/academy/
lesson/social-interaction-theory-social-roles-the-
presentation-of-self.html). 

Autorius rašo, kad institucija gali būti apibūdin-
ta kaip vieta, kurioje gyvena ir dirba didelis panašių 
asmenų, atskirtų nuo platesnės visuomenės pastebi-
mam laikotarpiui, skaičius. Šių asmenų gyvenimui 
nuolat vadovaujama, formaliai ištisai administruo-
jama (Goffman, 1961, p. 15). 

Kalbėdamas apie patirtį institucijoje, autorius 
teigia, kad kai asmuo palieka instituciją, jis jau ne-
bus toks, koks buvo prieš į ją patekdamas (Goffman, 
1961, p. 72). O kai įstaigos, kurią palieka asmuo, 
statusas nepalankus, jam taikytinas terminas „sti-
gma“. Pasak autoriaus, jei šiandien visos psichiatri-
jos ligoninės tam tikrame regione būtų ištuštintos ir 
uždarytos, rytoj giminės, policija ir teisėjai pakeltų 
triukšmą dėl naujų įsteigimo ir šie tikrieji psichiatri-
jos ligoninių klientai pareikalautų institucijos paten-
kinti jų poreikius (Goffman, 1961, p 384). 

1.2. Viešos  kasdieninės sąveikos koncepcija 
Erving Goffman „Elgesys viešose vietose“
Erving Goffman teigia, kad diagnozuodami 

protinį sutrikimą, psichiatrai paprastai cituoja, kad 
„paciento elgesys neadekvatus situacijai“ (Goffman, 
1963, p. 9). Kaip teigia  autorius, psichiatrai 
nagrinėdami neadekvačias situacijas daugiau 
studijuodavo pažeidėją, nei taisykles ar pažeidžiamas 
socialines sritis. 

Kai asmenys greta kitų, kai nebendraujama kal-
bantis, jie įsitraukia į bendravimą, kuris nebūtinai 
susijęs su verbaliniu bendravimu (Goffman, 1963, p. 
46). Tai susideda iš kūno išvaizdos, laikysenos, jude-
sių ir pozicijos, garsų lygio, gestų, tokių kaip pamo-
javimas ar pasisveikinimas, veido išraiška, plačios 
emocinės išraiškos. Kiekvienoje visuomenėje šios 
bendravimo galimybės yra institucionalizuotos. 

Asmens elgesį, pasak autoriaus, įvairiose situa-
cijose reguliuoja socialinės vertybės ir normos, su-
sijusios su įsitraukimu (Goffman, 1963, p. 242). Jos 
liečia įsitraukimo intensyvumą, paskirstymą tarp 
pagrindinės ir šalutinės veiklų ir, svarbiausia, ten-
dencijų privesti prie įsitraukimo su visais.

1.3. Savęs pateikimo kasdieniniame gyvenime 
koncepcija pagal Erving Goffman
Erving Goffman nurodo, kad „kai individas pasirodo 

kitų akivaizdoje, jie paprastai stengiasi įgyti apie jį kokios 
nors informacijos arba pasinaudoti apie šį asmenį jau 
turima informacija“ ir ji „padeda sukonkretinti situaciją, 

leidžia kitiems iš anksto numatyti, ko individas iš jų 
tikisi, o sykiu ir ko jie gali iš jo tikėtis. Taip informuoti 
kiti asmenys geriau žinos, kaip tinkamai pakoreguoti 
savo elgesį, kad susilauktų iš individo pageidaujamos 
reakcijos“ (Goffman, 2000, p. 11).

Autorius teigia, kad išorės stebėtojai, netgi šio 
individo nepažindami, jo elgesyje bei išorėje įžvelgs 
užuominų, leidžiančių jiems anksčiau bendraujant 
su panašiais asmenimis įgytą patirtį pritaikyti ir jam, 
arba leis panaudoti su juo neišbandytus stereotipus. O 
besiremdami ankstesne patirtimi, jie gali daryti prielaidas, 
kad „<...> šioje socialinėje aplinkoje dažniausiai ir sutiks 
būtent tokius individus. Jie gali pasitikėti tuo, ką apie save 
sako individas, dokumentiniais paliudijimais, kuriuos 
šis individas pateikia įrodydamas, kas esąs, ką veikiąs“ 
(Goffman, 2000, p. 11).

Suprantama, autorius nagrinėja ir tai, kad ne 
viską pavyksta užmaskuoti. Jis taip pat pastebi, kad 
„sukurtąjį išoriškumą nesunkiai sukompromituoja 
jam paprieštaravusi realybė, dažnai nesama priežas-
ties tvirtinti, jog kuriamą įspūdį kompromituojantys 
faktai yra realesnė realybė negu ta kuriama realybė, 
kurią jie kompromituoja. Ciniškas požiūris į kasdie-
nius vaidinimus gali būti lygiai toks pat vienašalis, 
kaip ir tas, kurį stengiasi įteigti atlikėjas“ (Goffman, 
2000, p. 80).

Erving Goffman aptaria net tokius dalykus, kaip 
pasinaudojimą klientų paslaptimis: „Akivaizdu, kad 
aptarnaujantys specialistai, žinantys kliento pati-
kėtas paslaptis, atsiduria tokioje padėtyje, kai įgytą 
informaciją gali panaudoti kaip svertą reikalauda-
mi nuolaidų iš to atlikėjo, kurio paslaptis yra išgavę. 
Teisė, profesinė etika ir išsilavinusio žmogaus ego-
izmas dažnai sustabdo mus nuo šiurkštesnių šanta-
žo formų, tačiau mažesnių nuolaidų, kurių gali būti 
pareikalauta delikačiai, tokios socialinės kontrolės 
formos nereguliuoja <...>“ (Goffman, 2000, p. 179).

1.4. Sugadintos tapatybės koncepcija pagal Er-
ving Goffman „Stigma“
Kūrinyje „Stigma: pastabos apie sugadintos tapa-

tybės vadybą“ Goffman (1986)  tyrinėja, kaip apsau-
goti tapatybę, kai nukrypstama nuo nusistovėjusių 
elgesio standartų ar išvaizdos, kaip žmonės keičia 
savo įvaizdžius, kaip dažniausiai tai daro maskuo-
damiesi (Goffman, 1986, p. 10). Pagal Goffman, sti-
gmos būna trijų tipų (Goffman, 1986, p. 14). Pirmas 
iš jų – fiziniai kūno trūkumai. Antro tipo – numano-
ma iš kokio nors įrašo, pavyzdžiui, psichinė negalia, 
bandymai nusižudyti, narkotikai, alkoholizmas, ra-
dikalus elgesys ir pan. Trečiasis tipas yra susijęs su 
rase, tauta, religija ir t. t., kai stigma gali būti pavel-
dima, ir gali paliesti ir šeimos narius. Asmuo, kuris 
turi stigmą, traktuojamas kaip ne visai žmogus ir to 
pasekmė įvairus diskriminavimas. 

Kai asmuo, kuris turi žemus protinius gebėjimus, 
patiria tam tikrus sunkumus, tai automatiškai priski-
riama „proto defektui“, skirtingai nuo „normalaus“. 



PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ BENDRUOMENĖJE IŠŠŪKIAI X 
SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

75HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2019 m. Nr. 1 (6)

Tradiciškai kyla klausimas dėl konkrečios stigmos 
matomumo. Erving Goffman nurodo, kad tai netu-
rės poveikio asmens  kompetencijai atliekant atski-
ras užduotis, bet galime tokį asmenį diskriminuoti 
dėl to, ką jam jaučiame jį matydami. Blogiausia, kad 
stigmos yra susijusios su socialinėmis situacijomis. 

Erving Goffman teigia, kad faktas, jog asmenys, 
kurie linkę pripažinti, kad turi stigmą (o daugeliu 
atvejų tai greitai sužinoma), vis tiek dės pastangas, kad 
tai neišplistų (Goffman, 1986, p. 123). Žmonių, kurie 
yra kitokie, netrūksta  ir šiandien: vieni iš jų išsiskiria 
netradicinėmis pažiūromis, kiti – savo elgesiu, treti 
dėl vienų ar kitų priežasčių turi negalią. Pastaruoju 
metu ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje yra siekis keisti 
požiūrį į negalią turinčius žmones ir mažinti atskirtį, 
labai svarbu suvokti, dėl kokių priežasčių atsiranda 
stigma, kaip ji pakeičia žmogaus gyvenimą, tad tyrėjo 
darbas aktualumo nepraranda ir šiandien.

2. TYRIMO METODIKA

Tyrimo tipas – kokybinis aprašomasis. Tyrimo 
vieta – X socialinės globos namai. Tyrimo laikas –  
2018 metų vasario – balandžio mėnesiai. Tiriamųjų 
atranka – tikslinė. Imtis: tyrimo dalyviai – šeši  X 
socialinės globos namų gyventojai ir du X socialinės 
globos namų darbuotojai. Tyrimo dalyvių atrankos 
kriterijai:

 • Globos namų gyventojai, kuriems buvo pasiū-
lyta apsigyventi grupinio gyvenimo namuose ir jie 
apsisprendė apsigyventi;

 • Globos namų gyventojai, kuriems buvo pasiū-
lyta apsigyventi grupinio gyvenimo namuose, bet jie 
apsisprendė likti gyventi institucijoje;

 • Globos namų socialiniai darbuotojai, kurie ge-
rai pažįsta gyventojus.

Tyrimo instrumentas ir tyrėjo vaidmenys. 
Siekiant aprašyti perėjimo nuo institucinės globos prie 
socialinių paslaugų bendruomenėje iššūkius, su kuriais 
prasidėjus institucinės pertvarkos planavimo procesui 
realiai susidūrė institucija – X socialinės globos namai, 
pasirinktas aprašomasis tyrimas. Naudota tyrimo 
dalyvaujant metodika (Coghlan D., Brannick T., 2010), 
suvokiant būtinybę atskirti savo vaidmenis kaip tyrėjo 
ir kaip darbuotojo. Šios aplinkybės reikalavo dialektinio 
požiūrio į vaidmenų prisiėmimą ir jų derinimą.  Tyrimo 
eigoje laikomasi holistinio požiūrio, remiamasi tyrimo 
duomenimis, informantų pasakojimais. Duomenims 
rinkti pasirinktas pusiau struktūruotas interviu.  
Interviu nuo 20 iki 40 min. 

Tyrimo organizavimas. Ruošiantis tyrimui buvo 
analizuojamos teorijos, nagrinėjančios socialinę 
sąveiką, teisės aktai, reglamentuojantys perėjimą 
nuo paslaugų, teikiamų institucijoje prie paslaugų 
bendruomenėje, suplanuoti tyrimo tikslai, orga-
nizuoti interviu. Apie tyrimo temą ir tikslą tyrime 
dalyvaujantys asmenys buvo informuoti iš anksto, 
susitarta dėl pokalbio laiko ir vietos. Interviu atlikti 

informantams sutikus. Prieš interviu gauti sutikimai 
pokalbius įrašinėti. Visi interviu atlikti X socialinės 
globos namuose. Pokalbiai buvo įrašyti, po to trans-
kribuojami, gauti atsakymai – koduojami, išskiria-
mos subkategorijos, kategorijos, temos. Siekiant 
užtikrinti konfidencialumą, kad tyrimo ataskaitos 
skaitytojai neatpažintų tiriamųjų, tyrimo dalyvių 
duomenys (vardai) pakeisti. 

Tyrimo etika.  Tyrimo metu remtasi konfidenci-
alumo ir laisvanoriškumo principais. 

3. PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS 
GLOBOS PRIE BENDRUOMENĖJE 
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ X SOCIALINĖS 
GLOBOS NAMUOSE IŠŠŪKIAI TYRIMO 
REZULTATAI

Atliekant tyrimą išryškėjo sritys, kurias galima 
laikyti reikšmingomis ir kurioms turėtų būti 
skirtas didelis dėmesys norint, kad perėjimo nuo 
institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų 
paslaugų procesas būtų sklandus. Tyrimo rezultatai 
liudija, kad tai būtent tie klausimai, kuriems 
nagrinėjamose teorijose didelį dėmesį skyrė Erving 
Goffman. Indukcinės interpretacinės analizės dėka 
atsiskleidė šios temos: 

 • Iššūkiai, susiję su  neigiamu visuomenės po-
žiūriu į negalią turinčius asmenis, apsunkintomis 
globos namų gyventojų galimybėmis  integruotis į 
bendruomenę dėl  suvokimo ir finansinių problemų, 
dėl negalėjimo dirbti ir užsidirbti, dėl neadekvataus 
savo galimybių vertinimo;

 • Institucinės patirties įtaka gyventojams;
 • Iššūkiai, susiję su pačiu pertvarkos proceso 

organizavimu, kai pertvarka pradedama, nesant 
pakankamai alternatyvių globai paslaugų, kai nėra 
aiškios atsakomybės už pertvarkos procesą ribos, kai 
skirtingas nevyriausybinių organizacijų ir institucijų 
paslaugų pobūdis, neįsiklausoma į darbuotojų, gerai 
pažįstančių gyventojų situacijas, nuomonę.

3.1. Visuomenės požiūris į negalią turinčius 
asmenis
Kaip atskleidė tyrimas, visuomenės požiūrį 

į „kitokį“ asmenį jaučia ir globos namuose 
gyvenantieji. Globos namų gyventoja Monika teigia 
(kategorijos „sugadinta tapatybė“ subkategorija 
„Globos namų etiketė“):

Aš labai skaitau žiniasklaidą, su žmonėm bendrau-
ju. Gal visuomenėj yra žymiai baisesnių žmonių, bet iš 
globos namų etiketė uždėta ir to žmogaus reikia bijot. 
Aš ant savęs galiu pasakyti. (Monika, gyventoja).

Kaip rodo tyrimas, tai ypatingai aiškiai pasijautė, 
kai globos namai įgijo gyvenamąjį namą grupinio 
gyvenimo namams steigti: 

Atvirai prisipažinsiu, dabar labai skeptiškas visuo-
menės miestelio požiūris į tokius žmones. (Monika, 
gyventoja).

Tačiau „etiketę“ gali priklijuoti netgi panašią so-
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cialinę tapatybę bei patirtį turintieji (subkategorija 
„NVO požiūris“): 

Yra NVO, kurios mato pokyčius, kad dideli globos 
namai bus mažinami, tačiau yra ir tokių, kurios gru-
pinio gyvenimo namus mato kaip mažesnius sociali-
nės globos namus, kuriuos vadina getais. Man atro-
do, kad jie patys tą stigmą dar uždeda neįgaliesiems. 
(Dana, darbuotoja).

Tyrimo metu atsiskleidė, kad kai toje pačioje ga-
tvėje gyvena „etiketę“ turintys žmonės, tai gali tu-
rėti įtaką šalia esančio nekilnojamojo turto kainai 
arba bent taip mano kai kurie visuomenės atstovai 
(subkategorija „Turto kaina“): 

Jei bendraudami priima, tai galvoja, kad jų nekil-
nojamo turto vertė nukris, bijo dėl savo vaikų saugu-
mo.“ (Dana, darbuotoja).

Tyrimo metu atsiskleidė, kad visuomenės požiū-
rio keitimas – labai sudėtingas klausimas. Jis reika-
lauja daug pastangų, tai neabejotinai yra vienas iš 
rimtų iššūkių, kurie laukia integruojant neįgaliuo-
sius į bendruomenę. 

 3.2. Institucinės patirties įtaka gyventojams
Gyvenimo institucijoje patirtis atskleidžia, kad 

asmuo, gyvendamas institucijoje, prisitaiko prie 
jos.  Tai sutampa su Erving Goffman  knygoje „Prie-
globstis: esė apie socialinę išprotėjusių pacientų ir 
kitų ligonių situaciją“, parašytoje 1961 m. pateikia-
mais teiginiais.  Subkategorijoje „Saugumo jausmas“ 
respondentų dėstomos mintys atskleidžia, kad gyve-
nant institucijoje prie institucijos ir gyvenimo joje 
priprantama. Gyventojai jaučiasi saugiai, jie nesirū-
pina dėl savo ateities: 

<...> Tai yra saugumas ir garantija dėl rytdienos, 
dėl šios dienos. Ypatingai iš materialinės pusės. (Mo-
nika, gyventoja); 

Aš jaučiu stabilumą ir saugmą. (Monika, gyventoja).
Institucinė pertvarka daliai globos namų gyven-

tojų šį stabilumą ir saugumą sumažina. Dėl to gy-
ventojai pertvarką vertina neigiamai. Vienas iš gy-
ventojų pastebi:

Negalvojau, ar reik pertvarkos. Valstybei gal ir 
gerai [pertvarka], o  mums čia [institucijoje] geriau. 
(Antanas, gyventojas). 

Taigi, iš tyrimo matyti, kad globos namų gyventojai 
pripranta vieni prie kitų, o kartu ir prie pačios institucijos 
(subkategorija „Prisirišimas prie institucijos“): 

Čia gyvendamas jaučiuosi gerai. Man čia viskas 
patinka <...>. (Martynas, gyventojas); 

Bent kelis gyventojus žinau, kurie atėjo ir prašė ne-
iškelti iš čia, nes niekur kitur nenori. (Rūta, darbuotoja).

Institucijoje dauguma veiklų vyksta pagal grafiką, 
joje gyvenantys asmenys užsiima panašiomis veiklo-
mis. Yra dienos struktūravimas,  todėl susiformuoja 
tam tikri įgūdžiai, tam tikra patirtis ir tai, kaip rodo 
tyrimo rezultatai, patys globos namų gyventojai ver-
tina teigiamai. Subkategorijai „Institucija suformavo 
įgūdžius“ priskirti atsakymai tai patvirtina: 

<...> Viską moku. Mane Vilijampolėje mokytoja 
išmokino. Kai mane atvežė, nemokėjau nei skaityt, 
nei rašyt <...>. Patenkinta. Dešimt klasių baigiau. 
(Eglė, gyventoja);

Kaip matyti iš tyrimo rezultatų, gyventojai pri-
pranta prie institucijos reikalavimų ir sukuria sau-
gumo bei stabilumo atmosferą, kurios gyventojai 
nenori keisti.

Glaudžių santykių su savo šeima arba bent glau-
daus ryšio su artimaisiais institucijoje ilgalaikę glo-
bą gaunantys asmenys dažnai nepalaiko, tad šeimą, 
kaip matyti iš tyrimo rezultatų, jiems atstoja institu-
cija. Subkategorijoje „Institucija atstoja šeimą“ patei-
kiamos citatos tai atspindi:

Ir nėra tos vienatvės. Yra atrama. Ta atrama, ku-
rios negaliu gauti šeimoje. Tai kažkuria prasme ir 
kompensuojasi. (Monika, gyventoja); 

Institucija, beje, ne tik atstoja šeimą, bet ir yra 
gan didelės gyvenančių institucijoje gyventojų da-
lies de jure ir de facto globėjas bei atlieka tam tikras 
funkcijas (subkategorija „Institucija atstoja šeimą“): 

Oi, puikiai jaučiuosi. Visi mano norai patenkinti. 
Ko noriu, gaunu. Ar kur rasiu geriau negu čia. Aš ne-
noriu niekur išeit. (Antanas, gyventojas).

Taigi, kaip matyti iš pateiktų interviu, net ir su-
siklosčius galimybėms integruotis į bendruomenę 
ar net į šeimą, gyvenimas institucijoje pakeičia joje 
gyvenančio asmens požiūrį ir jis nenori keisti nu-
sistovėjusių gyvenimo sąlygų. Kai institucijoje visi 
klausimai išsprendžiami ir atsiduriama komforto 
zonoje, kaip atskleidė tyrimas, kai kuriems gyven-
tojams jokių pokyčių nesinori (subkategorija „Kom-
forto zona“): 

<...> Visai nieko tas namas... Ten mažai laiko bus. 
Reiks valgyt daryt, skalbt. Sumažės laisvalaikio. Aš 
čia pripratęs, man čia gerai. (Antanas, gyventojas);

Kaip kad patvirtino atliktas tyrimas, įtaką gyven-
tojams daro ir artimųjų požiūris. Subkategorijoje 
„Artimųjų nuomonė“ išdėstytos mintys iliustruoja, 
kad artimi giminaičiai perduoda savo neigiamas 
nuostatas pertvarkos atžvilgiu, kurios veikia globos 
namų gyventojų apsisprendimus: 

Sako, tu niekur neik. Būk čia. Tu geriau niekur ne-
rasi. (Antanas, gyventojas). 

Tačiau, kaip atskleidė kiti tiriamųjų teiginiai 
subkategorijoje „prarastas savarankiškumas“, dar di-
desnę įtaka turi gyvenimo institucijoje patirtis:

Tarybiniai laikai padarė daug žalos. Žmonės sava-
rankiškumo neturi. (Antanas, gyventojas); 

Institucijoje gyvenantys asmenys pripratę prie 
institucijos taisyklių, prie aplinkos ir įpratę, kad už 
juos visi klausimai išsprendžiami, nori, kad gyveni-
mo sąlygos nepablogėtų (subkategorija „Nori gero-
vės institucijoje“): 

<...> geriau galėtų[pertvarkos sumanytojai]  in-
vestuoti į čia[institucijoje] gyvenančių žmonių gerovę. 
(Monika, gyventoja).

Tyrimo rezultatai patvirtina Erving Goffman 
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suformuluotus instituciją apibūdinančius bruožus. 
Gyvenimas institucijoje turi „pririšantį“ institucijos 
poveikį. Tai apima prisirišimą prie darbuotojų ir kitų 
gyventojų, prie įprastos tvarkos ir veiklų, prie būses-
nos, kai viskuo pasirūpinama, prie sąlygų, kurios 
atstoja šeimą. Pripratimas prie institucinės tvarkos 
sąlygoja nenorą keisti gyvenamosios vietos ir gyve-
nimo būdo. 

3.3. Iššūkiai globos namų gyventojų galimybei 
integruotis
Atliekant tyrimą išsiaiškinta, kad globos namų 

gyventojų norą ir galimybes integruotis į bendruo-
menę lemia ir jų pertvarkos suvokimas, požiūris į 
pertvarką, savo galimybių vertinimas, finansinės ga-
limybės, santykiai su artimaisiais ir kiti faktoriai.

Gyventojų pertvarkos suvokimas. Tyrimo metu 
domėtasi, koks yra globos namų gyventojų požiūris 
į planuojamą institucinę pertvarką ir į tai, kaip gy-
ventojai supranta perėjimą nuo socialinių paslaugų 
institucijoje prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. 
Atsiskleidė, kad globos namų gyventojai pertvarką 
supranta kaip paprasčiausią gyvenamos vietos pakei-
timą (kategorija „Gyventojų pertvarkos suvokimas“, 
subkategorija „Pertvarka kaip persikraustymas“): 

[Girdėjau, kad] savarankiškus žmones iškelia į 
Vilkaviškį. (Eglė, gyventoja).

 Paaiškėjo, kad pertvarką globos namų gyventojai 
supranta ir kaip padidėjusias išlaidas (subkategorija 
„Pertvarka – padidėjusios išlaidos“): 

Pertvarka, kad gyvent draugiškai, mokesčiai viso-
kie mokėt. (Juozas, gyventojas) 

Tačiau gyventojai, kaip matyti iš jų tyrimo metu 
gautų atsakymų, suvokia ir tai, kad ne visi iš jų gali 
gyventi grupinio gyvenimo namuose ar dar dides-
nį savarankiškumą turintiems skirtuose vietose 
(subkategorija „Pertvarka – ne gulintiems“): 

Turi eit ne gulintys lovose, turi eit ir viską daryt. 
Turi pragyvent, turi norėt (Juozas, gyventojas).

Kaip matyti iš atlikto tyrimo rezultatų, gyventojų 
požiūriui į pertvarką įtaką daro ir informavimo prie-
monėmis skleidžiamos žinios (subkategorija „Abe-
jonė dėl sprendimų“): 

Iš pradžių girdėjau, kad gerai būtų, jei vaikų namų 
nebūtų, bet dabar per televizorių girdėjau, kad kyla 
klausimų, ar gali vienas žmogus suspėti tinkamai pri-
žiūrėti keletą vaikų? (Martynas, gyventojas).

Apibendrinant darytina išvada, jog siekiant, kad 
perėjimo nuo institucinės globos prie paslaugų, ku-
rios teikiamos bendruomenėje, procesas būtų sklan-
dus, būtina įsiklausyti į gyventojų požiūrį. 

Gyventojų finansinės galimybės. Viena iš tyri-
mo metu gvildentų problemų – globos namų gyven-
tojų požiūris į jų galimybes gyventi savarankiškai. 
Paaiškėjo, kad savo galimybes gyventi savarankiškai 
globos namų gyventojai vertino ir finansiniu požiū-
riu (kategorija „Finansinės galimybės“, subkategorija 
„Mažos pajamos“): 

Trūksta. Jei dvigubai gaučiau, tai užtektų. (Anta-
nas, gyventojas).

Interviu atskleidžia tendencijas, jog gyventojai 
svarsto savo finansines galimybes. Jie geba pasiskai-
čiuoti ir, įvertinę galimybes, tokios minties atsisako 
(subkategorija „Savarankiško gyvenimo namuose 
reikėtų taupyti“): 

Ten jau reikėtų iš savo pensijos. Ne, nenorėčiau. 
Pavyzdžiui, jeigu tie Šakiai, tai ten jau visą pensiją 
atiduoda. Jau pačiam reikia viską rūpintis. Padėjimo 
šiek tiek reikia. Jeigu ko nors reikia, nueinu pas dar-
buotoją. (Asta, gyventoja).

Sugrįžti į šeimą ar į bendruomenę ne visi turi 
galimybę. Tai atsispindi ir globos namų gyventojos 
išreikštame požiūryje (subkategorija „Savarankiškai 
gyventi gali ne visi“):

Tokius žmones paleisk į laisvę, tai ir patys prapultų 
ir dar kitus gąsdintų. O kiek yra tokių? Aš nežinau, gal 
kokiam žmogui labai pasiteisins šita integracija, bet 
kitiems, bendrai žiūrint? (Monika, gyventoja);

Apibendrinant darytina išvada, kad grupinio ar 
savarankiško gyvenimo namuose galėtų gyventi ne 
visi globos namų gyventojai. Tai turėtų priklausyti 
nuo kiekvieno neįgalaus asmens objektyviai įvertin-
tų galimybių.

Gyventojų galimybė užsidirbti. Tyrimo metu 
taip pat buvo pabandyta išsiaiškinti perspektyvas 
dalyvauti darbinėje veikloje ir gauti pajamas: (kate-
gorija „Ribota galimybė dirbti“, kategorija „Ribotas 
darbingumas“): 

Kadangi pas mus gyvena asmenys, kurių darbin-
gumas iki 40 procentų, kitų dar mažiau, tai, kadangi 
yra nedarbingi, tai to darbo tikrai nesusirastų, bet ki-
tas klausimas – ar jie pajėgtų dirbti? Kai dėl galimybių 
išsilaikyti darbo rinkoje, tai irgi ne. Jie vienoje vietoje 
dėmesio ilgai neišlaiko, darbinių įgūdžių neturi, el-
gesys keičiasi, nuotaika keičiasi. Didelis klausimas. 
O tie, kur nepatekę į globos namus, kur 60 procentų 
darbingi, gal jie tikrai galėtų gaudami bendruomeni-
nes paslaugas kažkiek dirbti, apsigyventi apsaugotam 
būste? Gal pirmuose etapuose, kol liga dar neprogre-
suoja. (Dana, darbuotoja); 

 Kaip atskleidė tyrimas, galimybę susirasti darbą 
riboja ir nepalankūs tam teisės aktai (subkategorija 
„Negalėtų dirbti visu etatu“): 

O jeigu gyvenantis grupinio gyvenimo namuose, 
nors jie įgūdžius praradę, norėtų dirbti, tai ne pilnu 
etatu prie dabartinių įstatymų darbdaviai nepriimtų, 
o pilnu dėl darbingumo lygio negali, o jei ir galėtų, tai 
iš jo atlygio 80 procentų būtų atskaičiuojama. Pajamos 
būtų menkos ir, va, užburtas ratas. (Rūta, darbuotoja).

Iš apklaustų gyventojų atsakymų taip paaiškėjo, 
kad net ir tuo atveju, jei jie darbą gautų, darbo 
rinkoje išsilaikyti jiems būtų sunku (subkategorija 
„Neturi ištvermės“): 

Su valdiškais darbais man nesisekė. Neištverda-
vau. Padirbu šiek tiek, poveikis psichologinis gaunasi, 
aš ilgai neišbūnu. (Antanas, gyventojas).
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Darytina išvada, kad ribotos galimybės susirasti 
darbą ir taip gauti papildomų pajamų geriausiu atve-
jų pakankamai savarankiškiems gyventojams sudaro 
galimybę apsigyventi grupinio gyvenimo namuose.

Pokyčių baimė tarp gyventojų.  Atliktas tyrimas 
atskleidė, kad globos namų gyventojai pagal savo ga-
limybes vertina galimus pokyčius, jų norėtų, bet dėl 
tam tikrų priežasčių bijo priimti sprendimą, kai abe-
joja savo galimybėmis (kategorija „Pokyčių baimė“, 
subkategorija „Išlikimo dilema“):

Noras, pavyzdžiui, noras – tai viena, ir kitas da-
lykas, kaip žmogus, pavyzdžiui, kad ir su pinigais ne 
kiekvienas moka tvarkytis <...>. (Monika, gyvento-
ja).

Kaip matyti iš globos namų gyventojų pasisaky-
mų apie pertvarką, dėl jos kai kuriems apklaustie-
siems kyla abejonių (subkategorija „Neužtikrintu-
mas dėl ateities“): 

Ar kitų filialų įsteigimas pasiteisins, čia tiktai 
ateitis galės parodyt. Niekas nežino, kiek tie projektai 
pasitvirtins, ar juos apskritai pratęs <...>. (Monika, 
gyventoja).

Tyrimo rezultatai rodo, kad globos namų gyventojams 
reikia pavyzdžio, jie nori pasitikrinti, kaip seksis 
apsisprendusiems (subkategorija „Neryžtingumas“): 

Šįkart dar susilaikysiu. Norėsiu pažiūrėti, kaip 
jiems sekasi ir panašiai. (Monika, gyventoja); 

Apibendrinant galima teigti, jog perėjimas nuo 
paslaugų bendruomenėje turėtų būti grįstas pasimo-
kymu iš gerosios patirties, motyvavimo pasiseku-
siais pavyzdžiais. 

Gyventojų ryšiai su savo artimaisiais.  Tyrimo 
metu buvo siekta išsiaiškinti, kokie ryšiai sieja glo-
bos namuose gyvenančius asmenis ir jų artimuosius. 
Tyrimas atskleidė, kad globos namų gyventojų, su 
kuriais buvo kalbamasi tyrimo metu, ryšiai su arti-
maisiais nėra labai tvirti (kategorija „Ryšiai su arti-
maisiais“, subkategorija „Bendravimo stoka“):

Bet namuose nėra su kuo bendraut. (Antanas, gy-
ventojas). 

Akivaizdu ir tai, kad jei dėl tam tikrų priežasčių 
tie ryšiai silpnėja, negalią turintis žmogus atsiduria 
globos namuose (subkategorija „Nenori prižiūrėti“): 

<..> jeigu ir atlydėjo savo giminaitį, pasako, aš jo 
atsisakau, nelaidosiu, nežiūrėsiu. Bet ryšius palaikom, 
žiūrėk, ir laidot pasiima, bet gyvent pas save neima. O 
didelė dalis gyventojų artimųjų ir neturi. (Rūta, dar-
buotoja); 

Kai santykiai, kaip rodo tyrimas, palaikomi net ir 
tuo atveju, kai kito pasirinkimo nėra, išskyrus, kaip 
apgyvendinti savo artimąjį globos namuose, yra pri-
valumas (subkategorija „Santykių reikia“): 

Geriausia, kai artimieji žmogų atveža pasižiūrėti, 
kur jam reikės gyventi, susipažįsta su sąlygom ir gyvena 
žmogus, palaiko glaudžius ryšius, kas mėnesį aplanko. 
Kai pasiima atostogų, tai globotinis jaučia pilnavertį 
gyvenimą ir artimieji ramūs. (Dana, darbuotoja).

Apibendrinant darytina išvada, kad ryšių su ar-

timaisiais palaikymas yra labai svarbus globos na-
muose gyvenančiam žmogui, o įgyvendinant soci-
alinių paslaugų plėtrą ir stiprinant paslaugų šeimai 
stiprinimą, vertintinas kaip itin svarbus.

 3.4. Institucinės pertvarkos proceso  
organizavimo iššūkiai
Tyrimo metu atsiskleidė, kad pereinant 

nuo paslaugų, teikiamų institucijoje, prie 
bendruomenėje teikiamų paslaugų, globos namai 
susiduria su iššūkiais, kurie susiję su pertvarkos 
proceso organizavimu. Skirtingas pertvarkos esmės 
suvokimas, teisinis reglamentavimas, pertvarkos 
organizavimas ir kiti su tuo susiję klausimai, 
kaip atsiskleidė tyrimo metu, nesukuria prielaidų 
sklandžiai įgyvendinti pokyčius.

Institucinės pertvarkos proceso suvokimas. 
Nors Deinstitucionalizacijos strateginėse gairėse nu-
matyta, kad bus vykdomas visuomenės švietimas, 
tyrimas atskleidė, kad kyla klausimų ne tik dėl insti-
tucinės pertvarkos priemonių, bet ir dėl pertvarkos 
esmės suvokimo (Kategorija „Pertvarkos suvokimas, 
subkategorija „Supranta skirtingai“):

Jų (ekspertų) reikėtų paklaust, bet man atrodo, 
kad visi supranta skirtingai. Iš mano pozicijų, tai nei 
aš, nei kas kitas negali atsakyti, kaip ji bus vykdoma. 
Darbuotojai informaciją žino, bet realiai, turbūt, 
nesuvokia tos pertvarkos esmės. (Rūta, darbuotoja, 
subkategorija „Nėra konkretumo“).

Atsiskleidė ir tai, kad kyla klausimų dėl pertvarkos 
proceso trukmės (subkategorija „Nerealūs terminai“): 

Dabartinis noras pertvarką įgyvendinti per 5 me-
tus nėra realus. Viskas vyksta po truputį ir turbūt ji 
yra reikalinga, bet ne tokiais apsisukimais, kokiais ji 
buvo organizuota. Pertvarka – tai nėra gyventojų per-
kėlimas iš vienos patalpos į kitą. Pertvarka turi būti 
gerai apgalvota. (Rūta, darbuotoja).

Skirtingas požiūris į pertvarką ir nevienodas 
pertvarkos esmės suvokimas yra viena iš kliūčių 
sklandžiai įgyvendinti perėjimą nuo paslaugų ins-
titucijoje prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. 
Tyrimo metu atsiskleidė, kad gyventojų vertinimas, 
kurį atliko Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos skelbtą konkursą laimėję ekspertai, skiriasi nuo 
ilgalaikę socialinio darbo patirtį turinčių darbuoto-
jų, kurie gerai pažįsta savo gyventojus, požiūrio į tų 
pačių globos namų gyventojų galimybes (kategorija 
„Pertvarkos proceso organizavimas“, subkategorija 
„Vertinimo metodikos“): 

Ekspertų vertinimo metodikoje, matyt, kožkokia 
klaida buvo įsivėlusi, nes patys silpniausi buvo įver-
tinti kaip galintys gyventi apsaugotame būste <..>. 
Ekspertų suplanuotai galimybei nemažai daliai gy-
venti savarankiško gyvenimo namuose jokios galimy-
bės nėra. (Rūta, darbuotoja). 

Paaiškėjo ir nepagrįstų pažadų pasekmės – ne-
pagrįstai sužadinti lūkesčiai. Kaip rodo tyrimo re-
zultatai, po ekspertų vertinimo atsiradus gyventojų 
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lūkesčiams grįžti į šeimą, nerimas kilo ir gyventojų 
artimiesiems (subkategorija „Sužadinti lūkesčiai“):

Jiems lūkesčius tikrai didelius sukėlė, o artimiesiems 
nerimą. Nes artimieji dėjo visas pastangas, kad jiems 
suteikti kuo geresnį gyvenimą, geresnes sąlygas, kad 
čia būtų gerai pamaitinti, gautų užimtumą, galėtų 
tarpusavyje vystyti bendravimą. (Dana, darbuotoja). 

Paaiškėjo, kad gyventojams duoti nepagrįsti 
ekspertų pažadai turėjo įtakos ir kai kurių gyventojų 
būklei:

Ir kada ekspertai apklausinėjo, tą viltį jų paskati-
no, nes rėmėsi gyventojų noru. Tada gyventojai pradė-
jo elgtis neadekvačiai, nes jiems tarsi ir pažadėjo, kad 
kur jie norės, ten ir gyvens <...>. (Rūta, darbuotoja).

Iš apklausiamųjų atsakymų akivaizdu, kad gy-
ventojų vertinimui ekspertai skyrė nepakankamai 
laiko (subkategorija „Skubotumas“): 

Gyventojų vertinimas išvis buvo skubotas, be jokių 
metodikų. Su daug kuo buvo kalbėta, bet kalbėta labai 
trumpai ir neatskleidė tikrųjų galimybių bendruome-
ninėms paslaugoms. (Dana, darbuotoja). 

Kvestionuojamas ir darbuotojų vertinimo patiki-
mumas (subkategorija „Darbuotojų vertinimas“:

Iššūkių tai daug buvo, pradedant nuo darbuotojų 
vertinimo. Tikrai tas vertinimas atliktas neadekvačiai 
ir viskas skubotai, neįvertintos kompetencijos, bent 
man taip atrodo. (Dana, darbuotoja).

Kadangi tiek gyventojų vertinimas, tiek darbuo-
tojų kompetencijų vertinimo tikslumas gali labai 
daug lemti vykdant tolimesnius institucinės pertvar-
kos veiksmus, respondentų atsakymai suponuoja 
išvadą, kad pertvarkos proceso organizavimas – vie-
nas iš rimčiausių iššūkių. 

3.5. Darbuotojų požiūris į institucinę pertvarką
Tyrimo metu atsiskleidė (kategorija „Požiūris į 

pertvarką ir motyvacija“, subkategorija „Darbuoto 
sąlygos“), kad  atrinkti darbuotojus, kurie norėtų ir 
galėtų dirbti naujai steigiamuose grupinio gyvenimo 
namuose, buvo tam tikras iššūkis:

<...> mūsų globos namai yra kaimo vietovėje ir 
yra daug darbuotojų, kurie gyvena čia, šalia, todėl 
reikėjo labai pasverti, nes atlyginimai nėra labai di-
deli, o važinėti reikia. Reikia, kad atitiktų darbuotojų 
gebėjimai. (Rūta, darbuotoja).

Paaiškėjo, kad darbuotojai, su kuriais buvo kalba-
masi siūlant eiti dirbti į grupinio gyvenimo namus, 
turi abejonių dėl planuojamos pertvarkos ir taip yra 
todėl, kad jie gyventojus pažįsta ir žino jų galimybes,  
taip pat jaučia nerimą dėl savo ateities bei nėra už-
tikrinti, kad pasikeitus darbo sąlygoms, sugebės pri-
sitaikyti (subkategorija „Nesaugumas dėl iššūkių“):

 Darbuotojų požiūris į pertvarką labai šiuo metu 
neigiamas. Galbūt todėl, kad jie gerai pažįsta tuos 
klientus, žino jų galimybes, jaučia, kaip keisis jų 
darbo sąlygos. Aišku, kad jie dirbs su mažiau klientų, 
bet funkcijų tikrai turės daug daugiau. <...> Tiesiog 
turės būti atsakingesni, motyvuotesni. Turi turėti 

gerus bendravimo įgūdžius, turėti drąsos iššūkiams. 
(Dana, darbuotoja).

Kaip rodo tyrimo rezultatai, norint motyvuoti 
darbuotojus pakeisti darbo vietą, reikėjo pastangų 
(subkategorija „Darbuotojų parinkimas“):

Darbuotojus, kuriuos numatėme į grupinio gyvenimo 
namus, reikėjo motyvuoti, su jais kalbėti. Kai kurie 
sutiko, bet su didelėm baimėm. (Dana, darbuotoja). 

Apibendrinant darytina išvada, kad įtakos per-
tvarkos eigai turi pertvarkos planavimo procesai ir 
sąveika tarp pertvarkos dalyvių.

3.6. Skirtingas nevyriausybinių organizacijų ir 
institucijų paslaugų pobūdis
Atliekant tyrimą atsiskleidė, kad prieš patekdami 

į globos namus, kai kurie artimieji paslaugų 
ieškojo bendruomenėje, tačiau norimų paslaugų 
bendruomenėje negavo (kategorija „Skirtingas 
NVO ir institucijų paslaugų pobūdis“, subkategorija 
„trūksta susikalbėjimo“): 

Tačiau kiek teko bendrauti su gyventojų artimai-
siais, jie paslaugų savo artimajam NVO tiesiog nega-
vo. Ir to bendravimo tai trūko. Aš manau, viskas būtų 
gerai, jei būtų susikalbėjimas. (Dana, darbuotoja).

Tyrimo metu taip pat atsiskleidė, kad NVO dar 
negali pasiūlyti pakankamo naujų paslaugų kiekio ir 
įvairovės, o bando konkuruoti dėl tų pačių klientų 
su institucijomis (subkategorija „Skirtinga patirtis“):

<...> NVO tų paslaugų teikia, bet toli gražu ne 
tiek, kiek jų reikėtų. Jos daugiau dirba savanoriškais 
pagrindais, o jų klientai, kuriems teikia paslaugas, 
nėra tokie sunkūs. Dažniausiai yra protinis atsiliki-
mas. Jei klientai turi sunkią negalią, ypač psichinę, tai 
dažniausiai klientai tų paslaugų negauna ir apgyven-
dinami globos namuose. (Dana, darbuotoja). 

Atsiskleidžia ir tai, kad NVO ir globos namų kli-
entai pagal negalios sunkumą skiriasi (subkategorija 
„Vieni apie kitus nepakankamai informuoti“): 

Jie mato, kad psichikos ligoniai gali lankytis NVO 
ir gauti paslaugas, bet neįsivaizduoja, kokį ligos lygį 
yra pasiekę ligoniai, kurie gyvena globos namuose. 
<...> Tačiau NVO susidarę nuomonę, kad globos na-
mai gauna didesnius pinigus, dotacijas įvairias, kad 
jiems lengviau gyventi. Tačiau iš tikrųjų taip nėra: 
tiek globos namai, tiek NVO gali teikti paslaugas ir 
gauti krepšelį iš savivaldybės. (Dana, darbuotoja).

Iš išsakytų minčių susidaro įspūdis, kad pasirin-
kimą, kokias paslaugas teikti, lemia ne  tiek neįgalio-
jo poreikiai, kiek ekonominiai faktoriai (subkatego-
rija „Konkurencija dėl pinigų“): 

 3.7. Alternatyvių globai paslaugų trūkumas
Skyriuje „Perėjimo nuo institucinės globos prie 

socialinių paslaugų bendruomenėje kryptys“  buvo 
aptarta, kad valstybės politika bus orientuota į 
šeimai teikiamas paslaugas bei paslaugas neįgaliems 
asmenims, teikiamas bendruomenėje. Tyrimo metu 
išryškėjo, kad teikti tokias paslaugas dar nepasirengta 
(kategorija „Paslaugų trūkumas“, subkategorija 
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„Pasirengimas teikti paslaugas šeimai“): 
Valstybė nepasirengusi ir neturi nei specialistų, nei 

lėšų, kad suteiktų reikiamą pagalbą prižiūrint proto ir 
psichikos negalią turinčius asmenis namuose. (Rūta, 
darbuotoja).

Atsiskleidžia ir tai, kad tam tikrais atvejais arti-
miesiems reikalinga ir pagalba namuose (subkatego-
rija „Paslaugų pasiūlos trūkumas“):

<...> Dažnai mes matom išvargusius artimuosius 
su didele kalte veiduose ir veiksmuose dėl to, kad jie 
negeba ar negali prižiūrėti. Ir jų nuoširdžiai gaila. 
(Rūta, darbuotoja). 

Iš tyrimo metu gautų atsakymų matyti, kad pagrįsta 
yra nuomonė, jog jei klientas ilgiau gyventų savo 
namuose, jo savarankiško gyvenimo įgūdžiai išliktų 
ilgiau (subkategorija „Paslaugų pasiūlos trūkumas“): 

Jeigu gyvendami savo namuose ir įgūdžių nepra-
radę gautų bendruomenines paslaugas, tada jie tuos 
įgūdžius turėtų nors ir silpnesnius. Juos galima būtų 
išsiugdyti. O jeigu nepavyktų, tai tolimesnis žingsnis 
– globos namai. Iš savo aplinkos išėję jie dar galėtų 
kažkiek būti apsaugotame būste ar savarankiško gy-
venimo namuose. (Dana, darbuotoja). 

Tyrime dalyvavusi gyventoja mano, kad be staci-
onarių paslaugų institucijoje galima būtų išsiversti, 
jei būtų teikiama finansinė parama šeimai (subkate-
gorija „Finansinės paramos šeimai trūkumas“): 

Tai jeigu bent pusę tiek valstybė būtų mums davu-
si, namuose gyventi jau būtų visai kitas variantas. O 
kitokios paramos nesuteikė, jokios alternatyvos nepa-
siūlė. (Monika, gyventoja).

 Sukūrus pakankamą paslaugų pasiūlą neįgalie-
siems, stacionarių globos įstaigų lauktų iššūkis, nes 
keistųsi klientų, kurie patenka į stacionarias globos 
įstaigas skaičius. Kita vertus, tai sumažintų norin-
čiųjų patekti į globos įstaigas eiles ir tie, kas laukia, 
gautų paslaugas greičiau. 

 3.8. Atsakomybės už pertvarkos procesą ribos
Kaip matyti iš atsakymų į klausimus (kategorija 

„Atsakomybės ribos“, subkategorija „Primestas 
darbas“), nors darbuotojų kompetencijų ir 
gyventojų vertinimą atliko Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos skelbtą konkursą laimėję 
ekspertai, projektų rengimo našta tenka globos 
namų darbuotojams: 

Aiškumo jokio, viskas nuleista iš viršaus. Viską 
norima padaryti mūsų rankomis. Mes patys turime 
susikurti visus pertvarkos etapus į priekį, patys turime 
galvoti. (Dana, darbuotoja).

Iš tolimesnės analizės matyti, kad gyventojų ver-
tinime nedalyvavę globos namai turi suplanuoti ki-
tus veiksmus. Darbuotoja teigia:

<...> ta politika vykdoma iš dalies aplenkiant 
globos namus ir pačius gyventojus. O kitais atvejais 
įstaiga tarsi turėtų pati viską padaryti. Tai kartais ir 
neaišku. O įstaiga finansiškai yra priklausoma. (Rūta,  
darbuotoja, subkategorija „Atsakomybė“). 

Analizuojant interviu išryškėja ir tai, kad apie 
planuojamą pertvarką trūksta informacijos (subka-
tegorija „Trūksta informacijos“):

Dideliuose miestuose vyksta švietėjiška veikla. 
Kaimo vietovėse vyksta švietėjiška veikla. Kaimo vie-
tovėse nieko negirdėti ir nežino. Yra ekspertų vertinti 
gyventojai. O kai dėl globos namų, tai žingsnis jau 
yra, nes nupirkti namai, kuriuose gyvens 10 žmonių. 
O kas toliau realiai vyks, mes patys gerai nežinom. 
(Rūta, darbuotoja).

Tyrimo metu atsiskleidė, kad globos namų gyventojų 
požiūris į perėjimą nuo paslaugų, teikiamų institucijoje, 
prie bendruomenėje teikiamų paslaugų nebūtinai 
atitinka pertvarkos procesą planuojančių institucijų ir 
asmenų lūkesčius. Apklausti darbuotojai teigia: 

<...> kurie suvokia, dažnai bijo. Ne vienas gana 
savarankiškas gyventojas, pakalbintas gyventi grupi-
nio gyvenimo namuose, atsisakė. (Rūta, darbuotoja), 
kategorija „Apsisprendimas“, subkategorija „Neno-
ras keisti aplinką“). 

Tyrimo rezultatai rodo, kad gyventojų, kurie ga-
lėtų gyventi grupinio gyvenimo namuose, atranka 
buvo iššūkis (subkategorija „Gyventojų atranka“): 

Norisi, kad apgyvendinti žmonės pritaptų. Tai irgi 
buvo iššūkis atrinkti pačius žmones. <...> Taip pat la-
bai didelis iššūkis buvo su gyventojais. Gyventojų yra 
285.“ (Rūta, darbuotoja). 

Palyginus klausimus, kurie nagrinėjami socialinės 
sąveikos teorijose ir realybėje vykstančius procesus 
bei jų atspindėjimą šiame tyrime, darytina išvada, 
kad norint pasiekti, kad globos namų gyventojų 
požiūris į galimus pokyčius pasikeistų, tos socialinės 
sąveikos, kuri buvo iki šiol tarp pertvarkos procesus 
planuojančių institucijų, jos vykdytojų ir dalyvių 
nepakanka, o norint požiūrį pakeisti, laukia ilgas 
procesas. 

Apibendrinant galima teigti, kad iš tyrimo rezul-
tatų neaišku, kaip atsakomybę už pertvarką turėtų 
pasidalinti ją planuojančios institucijos ir globos na-
mai, ir tai globos namams yra vienas iš iššūkių. 

3.9. Teisinio reglamentavimo įtaka
Teisės aktai, kaip rodo tyrimo metu gauti 

atsakymai į klausimus, keičiami dažnai, juos taikant, 
iškyla daug klausimų. Požiūris į teisės aktų kaitą ir 
jų kokybę atsiskleidžia iš citatos kategorijos „Teisinis 
reglamentavimas“ subkategorijoje „Teisės aktų kaita“: 

Teisės aktai nuolat keičiami ir nėra jokio aišku-
mo, jokios pagalbos, jokių tvarkų, kaip tai turėtų būti, 
nėra. (Dana, darbuotoja). 

Akivaizdu, kad dažnas teisės aktų keitimas ir 
konkretumo stoka gali daryti neigiamą įtaką orga-
nizuojant pokyčius bei teikiant socialines paslaugas, 
tačiau taip pat svarbu, kad teisės aktai, kurie reika-
lingi norint tinkamai organizuoti veiklą, planuojant 
naujas paslaugas būtų priimami iki tų paslaugų pla-
navimo pradžios: 

Teisinis reglamentavimas ne visada atitinka rea-
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lius dalykus. (Rūta, darbuotoja, subkategorija „Teisės 
aktų atitikimas poreikiams“). 

Atliekant tyrimą taip pat paaiškėjo, kad kyla 
klausimų dėl kai kurių dalykų itin griežto reglamen-
tavimo tikslingumo: 

Grupinio gyvenimo namuose gyvens mažai – 10, 
bet jiems galioja tos pačios normos, kurios apspren-
džia tas pačias paslaugas kaip ir gyvenant globos na-
muose <...>. (Rūta, darbuotoja).

Išanalizavus tyrimo duomenis, atsiskleidė, kad 
teisinis reglamentavimas – nemažas iššūkis, nes nesant 
paprastų ir suprantamų teisės aktų reikia sugaišti 
daug laiko ir padėti nemažai pastangų norint pasiekti 
pertvarkos tikslus. Per griežtas reglamentavimas, sukuria 
procesines kliūtis ir nepadeda deinstitucionalizacijos 
eigai, nors biurokratai mano, kad tokiu reglamentavimu 
stengiamasi apsaugoti klientus.

IŠVADOS 
1. Išanalizavus žmonių elgesį bendruomenėje 

ar institucijoje apibūdinančias  socialinės sąveikos 
ir stigmos teorijas, atsiskleidė, kad teorijos labai 
universalios ir tinka norint suprasti bei paaiškinti 
žmonių tarpusavio socialinę sąveiką ir jomis naudotis 
siekiant pokyčių visose visuomenės gyvenimo 
srityse. Teorijose išsamiai gvildenamos aplinkybės, 
kuriomis atsiranda „stigma“, kaip ji veikia asmens 
gyvenimą ir socialinę sąveiką, kaip pakeičia asmenį 
„totali institucija“, kaip  galima suprasti psichikos 
ir proto negalią turinčių asmenų elgesį, santykius 
tarpusavyje ir su visuomene, aplinkinių požiūrį į 
juos. Atsižvelgiant į šias teorijas svarbu planuoti 
socialinius pokyčius pereinant nuo institucinės 
globos prie paslaugų bendruomenėje.

2. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad psichikos ir proto 
negalią turintys asmenys, kurie gyvena institucijoje, 
susiduria su  neigiamu visuomenės požiūriu į nega-
lią turinčius asmenis, globos namų gyventojų gali-
mybės integruotis į bendruomenę apsunkintos dėl  
suvokimo ir finansinių problemų, dėl negalėjimo 
dirbti ir užsidirbti, dėl neadekvataus savo galimybių 

vertinimo, taip pat su kitomis priežastimis, nulemto-
mis ilgalaikės gyvenimo institucijoje patirties (pra-
rasti savarankiško gyvenimo įgūdžiai, prisitaikymas 
prie gyvenimo sąlygų institucijoje, silpstantys ryšiai 
su artimaisiais ir kt.). 

3. Atlikus tyrimą išryškėjo iššūkiai, susiję su pa-
čiu pertvarkos proceso organizavimu, kai pertvarka 
pradedama, nesant pakankamai alternatyvių globai 
paslaugų, kai nėra aiškios atsakomybės už pertvar-
kos procesą ribos, kai skirtingas NVO ir institucijų 
paslaugų pobūdis, neįsiklausoma į darbuotojų, gerai 
pažįstančių gyventojų situacijas, nuomonę.

NAUDOTI ŠALTINIAI
1. Dunajevas, E. Asmeninių socialinių paslaugų 

sistemos raida pokomunistinėje Lietuvoje, Vilnius: 
Vilniaus universitetas: Lietuvos Socialinių tyrimų centras. 
2008

2. Coghlan D., Brannick T. Doing Action Research in 
Your Own Organization. 3rd ed. Los Angeles: Sage. 2010

3. Goffman, E. Asylums: Essays on the social situation 
of mental patients and other inmates. Garden City, New 
Yourk: Anchor Books, Doubleday & Company Inc. 1961

4. Goffman, E. Stigma: Notes on the management of 
spoiled identity. New Yourk: Simon & Schuster, Inc. 1986

5. Goffman, E. Savęs pateikimas kasdieniniame gyveni-
me. Vilnius: Leidykla „Vaga“. 2000

6. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. 
vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo ins-
titucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vai-
kams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Vil-
nius, TAR, 2014-02-17, Nr. 1624

7. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro „Įsaky-
mas dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir liku-
siems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiks-
mų plano stebėsenos“, 2014 m. gegužės 8 d., Nr. A1-249, 
Vilnius

8. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos [interaktyvus], Prieiga 
per internetą: http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-
globos-istaigose/ [žiūrėta 2018-01-20]

THE CHALLENGES OF THE TRANSITION FROM INSTITUTIONAL CARE TO COMMUNITY SOCIAL 
SERVICES IN X SOCIAL CARE HOME

Rimvydas Žiemys, dr. Ramunė Jurkuvienė

Summary 
The topic of transition from institutional care to community social services is being analyzed in the context of E. 

Goffman’s theories. Objectives: to analyze challenges of transition from institutional care to community social services 
in the X social care home, to discuss the evolution of the concept of transition from institutional care to community 
social services; to analyze theories and laws of the transition that characterize human behavior; to explore the challenges 
of the ability of the residents of the X-care home to integrate into community and the challenges of organizing the 
institutional transformation process. The legal acts and sources of scientific literature are being analyzed, semi-
structured interviews have been made, qualitative analysis of content is being performed. It is concluded that even 
though the institutions have been designed to assist to the disabled person, they have increased exclusion, institutional 
reform legislation has not ensured a smooth transition from institutional to community-based services, the transition 
process is being negatively affected due to different point of view and it lacks of cooperation.

Keywords: intellectual and mental disability, institutional care, community social services, challenges of transition 
from institutional care, deinstitutionalisation.
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El. paštas: jramune12@yahoo.com

Alla LEIBOVYCH 
Postgraduate,  Zaporizhzhya National Univer-

sity. Scientific interests:   economics, investment, fi-
nance. 

 E-mail:  alla.lejbovich@gmail.com

Jūratė MAKAUSKIENĖ
Marijampole College, Faculty of Education Stud-

ies and Social Work, Department of Pedagogy, Arts 
and Social Work, lecturer.

E-mail: makauskiene.jurate@gmail.com

Danutė MICKEVIČIENĖ
Marijampole College, Faculty of Education Stud-

ies and Social Work, Department of Law, Manage-
ment and Communications. Field of scientific inter-
est – history of Lithuanian culture, ethics.

E-mail: danute.mickeviciene@mkolegija.lt

Rimvydas ŽIEMYS
Social care home of Didvyžiai. Fields of scientific 

interests – social care.
E-mail: rimvydas.ziemys@dsgn.lt

Assoc. Prof. Dr. Ramunė JURKUVIENĖ 
PhD in Social Science (Sociology), Associate 

Professor, Marijampole college. Fields of scientific 
interests – social innovations and chalanges.

E-mail: jramune12@yahoo.com 



HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE
2019 m. Nr. 1 (6)

84

Tir. 30 egz., 10,5 sp. l. Užs. Nr.377.
Marijampolės kolegija

P. Armino g. 92-4, LT-68125 Marijampolė
www.marko.lt

Marijampolės kolegijos 
periodinis mokslinių straipsnių leidinys

 HOMO - SOCIETAS - TECHNOLOGIAE

ISSN 2029-9737


